18.12.2014
VERSLAG GEMEENTERAAD 18 DECEMBER 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, Dimitri Driesen, Sabine Van de Sande en
Marina Boussu, raadsleden; Pascal Giesen, secretaris;
Vanaf punt 2 verlaat Pierrette Putzeys, raadslid de zitting.
Vanaf punt 5 verlaat Benny Vreven, raadslid de zitting.
Vanaf punt 10 vervoegt Benny Vreven, raadslid de zitting.
De voorzitter opent de zitting.
DAGORDE
1. Gemeentelijke dotatie aan politiezone
2. Gemeentelijke meerjarenplanning 2015-2019
3. Gemeentebudget 2015
4. Mededeling goedkeuring jaarrekening 2013
5. Budgetwijziging 2/2014 - KF Sint-Aldegondis
6. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Team
7. Subsidiereglement sportverenigingen Alken
8. Subsidiereglement voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding - Alken
9. Vereffening en ontbinding projectvereniging Toerisme Haspengouw
10. Vergoeding speelpleinmonitoren 2015 (toegevoegd door raadslid
Marina Boussu)
11. GAS reglement: Geen Gas boete voor – 18 jarigen. (toegevoegd door
raadslid Frank Deloffer)
Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.
1. Gemeentelijke dotatie aan politiezone
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisaties van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in bijzonder artikel 40, derde en
zesde lid en artikel 71, eerste lid.
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere
regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de
schoot van een meergemeente politiezone.
Gelet op de beslissing van het politiecollege van 30/10/2014 waaruit blijkt dat de
bijdrage voor de gemeente Alken € 807.176,43 bedraagt.
Overwegende dat op de registratiesleutel
1419/001/013/001/001/0400/64940000 van het gemeentelijk budget 2015 €
807.176,43 zal voorzien worden.
Besluit
eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad beslist om de bijdrage van de gemeente Alken zoals
voorzien in het gemeentelijk budget 2015, zijnde € 807.176,43 goed te keuren
en aan de politiezone Borgloon toe te kennen.
Raadslid Pierrette Putzeys verlaat de zitting.
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2. Gemeentelijke meerjarenplanning 2015-2019
Schepen van financiën Anita Reekmans licht het meerjarenplan 2015-2019 en
het budget 2015 toe en schets het algemene beeld van de gemeente Alken.
Vervolgens stelt zij de belangrijkste aandachtpunten van haar diverse
beleidsdomeinen voor.
Raadslid Danny Hasevoets stelt de meerwaarde en de overzichtelijkheid van BBC
in vraag en stelt vast de problematiek van de hogere overheden m.b.t. de
financiële prognoses blijft bestaan. Hij hoopt dat de geplande groeimarge van
de inkomsten van de personenbelasting haalbaar zullen zijn. Tevens vindt hij
dat de sociale correctie naar het WIGW en OMNIO statuut onvoldoende is.
Aansluitend stellen ook de burgemeester en de schepenen, evenals de OCMW
voorzitter Frank Vroonen, hun beleid voor 2015 voor.
Raadslid Frank Deloffer en Danny Hasevoets informeren naar de planning van de
diverse projecten die in BBC ingeschreven staan. Raadslid Marina Boussu
informeert naar het plan 2020. Raadslid Benny Vreven wenst te weten hoe de
wachtlijst van het rustoord ingekort werd en raadslid Alex Dubois ziet donkere
wolken opduiken door het feit dat de kosten voor de brandweer de volgende
jaren nog zullen toenemen.
De schepenen antwoorden op de gestelde vragen vanwege de raadsleden.
Daarna licht fractieleider Paul Dirickx het stemgedrag van de Cd&v fractie toe.
Zij zullen zich onthouden omdat de voorliggende documenten weinig ambitieus
zijn en niet de juiste keuzes maken. Fractieleider Danny Hasevoets licht het
stemgedrag van de Spa fractie toe. Zij zullen zich onthouden omdat in deze
documenten geen vernieuwende elementen opgenomen zijn.
Fractieleider Dimitri Driesen (Groen) wenst de leden van het college proficiat
voor hun harde werk en goede samenwerking. Hij concludeert dat er diverse
mooie projecten op stapel staan. Fractieleider Bart Jeuris (Open vld) is
opgetogen dat deze meerderheid zonder belastingverhoging een evenwicht weet
te bereiken. Fractieleider Peter Bollen (NVA) wenst de meerderheid proficiat
omdat ze via een zuinig beleid toch een sluitend budget kan voorleggen.
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikels met betrekking tot
Titel IV (Planning en financieel beheer), Hoofdstuk II (Strategische
meerjarenplanning);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd;
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 ministerieel besluit van 3 december 2010 betreffende de
gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn toepassen;
Overwegende dat de gemeenteraad het meerjarenplan 2015-2019 moet
vaststellen;
Gelet op de bespreking in het managementteam van 2 december 2014;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen dat
vastgesteld werd in haar zitting van 3 december 2014.
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Besluit
13 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André
Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Bart Jeuris, Peter Bollen, Niels
Jaenen, Peter Schroyen, Dimitri Driesen, Sabine Van de Sande en Igor Philtjens
7 onthoudingen: Danny Hasevoets, Benny Vreven, Frank Deloffer, Marcel
Daniëls, Paul Dirickx, Alex Dubois en Marina Boussu
Artikel 1: – goedkeuring meerjarenplanning 2015-2019
De gemeenteraad keurt de meerjarenplanning 2015-2019, zoals vastgesteld in
de vergadering van het College van burgemeester en schepenen van 3 december
2014, goed.
3. Gemeentebudget 2015
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikels met betrekking tot
Titel IV (Planning en financieel beheer), Hoofdstuk II (Strategische
meerjarenplanning);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd;
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 ministerieel besluit van 3 december 2010 betreffende de
gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn toepassen;
Overwegende dat de gemeenteraad jaarlijks het gemeentebudget moet
vaststellen;
Overwegende dat het budget 2015 past in de meerjarenplanning 2015-2019;
Overwegende dat, conform artikel 6, 4° lid van het planlastendecreet, het
gemeentebestuur de lokale belanghebbenden en de bevoegde adviesraden heeft
betrokken bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning;
Gelet op de bespreking in het managementteam van 2 december 2014;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen dat
vastgesteld werd in haar zitting van 3 december 2014.
Besluit
13 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André
Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Bart Jeuris, Peter Bollen, Niels
Jaenen, Peter Schroyen, Dimitri Driesen, Sabine Van de Sande en Igor Philtjens
7 onthoudingen: Danny Hasevoets, Benny Vreven, Frank Deloffer, Marcel
Daniëls, Paul Dirickx, Alex Dubois en Marina Boussu
Artikel 1: De gemeenteraad stelt het gemeentebudget 2015, dat past binnen de
gemeentelijke meerjarenplanning 2015-2019, definitief vast.
4. Mededeling goedkeuring jaarrekening 2013
Besluit
eenparig
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de provinciegouverneur d.d.
21 november 2014 betreffende de goedkeuring van de gemeentelijke
jaarrekening 2013.
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Raadslid Benny Vreven verlaat de zitting.
5. Budgetwijziging 2/2014 - KF Sint-Aldegondis
Gelet op de budgetwijziging nr. 2/2014 van de kerkfabriek van Sint Aldegondis,
goedgekeurd door de kerkraad in zijn vergadering van 25 september 2014;
Gelet op het decreet van 7 mei 2014 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 diensten van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende vaststeling
van de bijhorende modaliteiten;
Gelet op het gunstig advies van de Bisschop van 06 november 2014;
Overwegende dat de gemeenteraad akte dient te nemen van het budget binnen
een termijn van 50 dagen te beginnen op de dag na het binnenkomen van het
advies van de Bisdom;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Overwegende dat de exploitatie- en investeringstoelage in het budget binnen de
grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat na budgetwijziging nr. 2/2014 de gemeentelijke
exploitatietoelage behouden blijft op € 24.366,33 en de investeringstoelage op €
0;
Gelet op art. 252 en 260 van het gemeentedecreet inzake het algemeen
bestuurlijk toezicht;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van bestuurshandelingen;
Besluit
eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging nr. 2/2014 van
de kerkfabriek van Sint Aldegondis.
Artikel 2: Het budget blijft ongewijzigd op € 24.366,33 voor de exploitatietoelage
en op € 0 voor de investeringstoelage.
Artikel 3: Deze beslissing wordt meegedeeld aan de bisschop, de kerkfabriek van
Sint Aldegondis en aan te gouverneur.
6. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Team
Gelet op de huidige samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Alken,
OCMW Alken en vzw Team dd. 26 augustus 2010;
Gelet op de wijzigingen die al sedert 1 februari 2011 van kracht zijn, nl:
• de doelgroep van WIGW- en OMNIO-gerechtigden en andere gezinnen in
crisissituaties doorverwezen door het OCMW dient € 7,50 per uur te
betalen aan vzw Team i.p.v. € 5 per uur voor de uitvoering van “kleine
woonaanpassingen”, “kleine klussen in en rond de woning” en
“energiesnoeiers”.
• Het aantal uren per jaar en per werkadres aan € 7,50 wordt beperkt tot
30u;
Overwegende dat vzw Team een BTW-tarief dient door te rekenen, waardoor de
prijs wordt aangepast van € 22,50 naar € 24,81;
Gelet op de ontwerpovereenkomst die ingaat op 1 januari 2015;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005;
Besluit
eenparig
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Artikel 1: Volgende samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en OCMW
Alken en vzw Team wordt goedgekeurd:
1. Voorwerp van de overeenkomst
Deze overeenkomst heeft tot voorwerp de samenwerking tussen gemeente
Alken, OCMW Alken en de vzw TEAM met betrekking tot de dienstverlening van
het uitvoeren van kleine huisklussen en tuinwerken en kleine energie snoeiende
maatregelen bij de door het OCMW doorgestuurde klanten.
De dienstverlening bestaat enerzijds uit groenwerk en anderzijds uit het
uitvoeren van klussen.
Het groenwerk bevat het uitvoeren van onderhoudswerken aan de tuin (=
maaien, hagen scheren, snoeien van bomen en struiken, borstelen, schoffelen en
harken, hakselen, het vervangen van bestaande planten of delen van een gazon,
klein herstellingen aan stoepen of paden, het aanvullen en uitstrooien van de
kiezel op de kiezelpaden, spitten, het verwijderen van bomen, het uitfrezen van
wortels).
Uitgesloten zijn:
• Het aanleggen van tuinen of het heraanleggen van een bestaande tuin
• Het aanleggen en het heraanleggen van paden en opritten
• Het aanleggen of zelf maar het herstellen of verwijderen van
teergebonden paden en opritten
• Het verwijderen van materialen waar asbest is in verwerkt
• Alle draineringswerken
Het uitvoeren van klussen omvat volgende domeinen:
• Het uitvoeren van kleinschalige energie- en waterbesparende
maatregelen (het plaatsen van spaardouches, het plaatsen van een
isolatiefilm achter de radiatoren/convectoren, het plaatsen van isolatie op
basis van glas- of minerale wol op de zoldervloer, het vervangen of
herstellen van lekkende kranen, het dichten van ramen en kieren, het
installeren van een branddetector op batterij;
• Het uitvoeren van kleinschalige en aanvullende woonaanpassingswerken,
zoals het plaatsen of vervangen van een toilet, het plaatsen van zit- of
inloopdouche, het herstellen of het vervangen van een afvoerleiding, het
herstellen van vloer of vervangen van vloer- of wandtegels, het herstellen
of het vervangen van deuren of kasten, het plaatsen van veiligheidsloten,
behangen en verven, het plaatsen van gipsplaten wanden, het herstellen
en/of vervangen van stopcontacten of schakelaars, klein
herstel/metselwerken.
Volgende klussen zijn niet inbegrepen en worden uitgesloten:
• Het renoveren van een bestaande woning. Het is ten strengste verboden
bouw- of verbouwingswerken uit te voeren die de stabiliteit van de
woning in gevaar brengen en/of waarbij een bouwkundige vergunning
noodzakelijk is.
• Het integraal vervangen van ramen en deuren
• Het installeren van een systeem van centrale verwarming in de woning
• Het vervangen, plaatsen, verwijderen en het onderhouden van branders
en gasketels
• Het installeren of vervangen van een elektriciteitskast
• Het installeren of vervangen van water- of sanitaire leidingen behoudens
dat deel dat omwille van de schade of omwille van kleine aanpassingen
noodzakelijk is
• Het uitvoeren van stukadoorwerken en dakwerken
2. Omschrijving doelgroep, tarief en gebied
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VZW Team zal het hogervermelde groenwerk en klussen uitsluitend
uitvoeren bij de doelgroep van WIGW- en OMNIO-gerechtigden en andere
gezinnen in crisissituaties doorverwezen door het OCMW.
De klant die doorverwezen wordt door het OCMW betaalt € 7,5 incl. BTW
per uur voor de eerste 30 uur per jaar en per werkadres.
Voor bijkomende uren dient de klant € 24,81 incl. BTW per uur te
betalen.
Deze werken worden uitgevoerd op het grondgebied van de gemeente
Alken.
Er wordt 3,4 km aan € 0,54 incl. BTW per rit aangerekend om naar het
containerpark te gaan
Er wordt een verplaatsingsvergoeding aangerekend per km aan € 0,54
incl. BTW.
De minimumaanrekening is 30 minuten per prestatie.

3. Financiering
De cofinanciering vanwege gemeente en OCMW Alken per gepresteerd uur
dienstverlening bedraagt € 17,31€ incl. BTW (d.i. € 24,81/incl. BTW verminderd
met de aanrekening aan de door OCMW gestuurde klant van € 7,5 incl. BTW).
VZW Team bezorgt maandelijks een overzicht van de gepresteerde uren en
aangerekende kosten aan OCMW en gemeente Alken. Op basis hiervan betaalt
de opdrachtgever het overeenstemmende deel van het overeengekomen
subsidiebedrag.
Het aandeel van de klant wordt door vzw Team rechtstreeks aan de klant
aangerekend.
4. Looptijd van de overeenkomst
Deze overeenkomst gaat in op 01.01.2015 en wordt gesloten voor de
onbepaalde duur, met een opzegtermijn van 3 maanden en op voorwaarde dat
het project wordt voortgezet.
5. Betalingsmodaliteiten
De betaling gebeurt maandelijks op voorlegging van een afrekening van de
afgelopen maand en is betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen op het
rekeningnummer: BE17 7795 9392 0021.
Artikel 2: De kredieten, zijnde € 25.000, zijn voorzien onder de registratiesleutel
1419.001.013.001.001 0550/64920000.
7. Subsidiereglement sportverenigingen Alken
Gelet op de wet van 16 juli 1973, ter bescherming van de ideologische en
filosofische strekkingen;
Gelet op de wet van 14 november 1983 houdende de controle op de aanwending
van de toelagen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van
een lokaal sportbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2012 betreffende
de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en
subsidiëren van een lokaal sportbeleid;
Gelet op het huidige 'subsidiereglement sportverenigingen Alken' vastgesteld op
de gemeenteraad van 24.04.2014;
Overwegende dat het aangewezen is om het huidige reglement aan te passen;
Gelet op het positief advies van de sportraad op 13.10.2014;
Gelet op het positief advies van de sportraad op 24.11.2014;
Besluit
eenparig
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Artikel 1: Dit reglement heft het vorige 'subsidiereglement sportverenigingen
Alken' op.
Artikel 2: De gemeenteraad keurt het nieuwe 'subsidiereglement
sportverenigingen Alken', als volgt goed:
Subsidiereglement sportverenigingen Alken
Hoofdstuk 1 : Algemene bepalingen.
Artikel 1 :
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde
kredieten, kan het gemeentebestuur subsidies verlenen aan de door de
gemeente erkende sportverenigingen volgens normen en voorwaarden
vastgelegd in dit subsidiereglement.
Artikel 2 :
Dit reglement is van toepassing op de Nederlandstalige sportverenigingen die
door het gemeentebestuur zijn erkend.
Artikel 3 :
De subsidieverdeling wordt berekend op basis van een vastgesteld puntenaantal
per subsidieerbaar onderwerp. Het totaal aantal punten en dus ook de
subsidieverdeling wordt herberekend tot de coëfficiënt van 100, waarbij 100 het
subsidiebedrag weergeeft.
Hoofdstuk 2 : Subsidiebepalingen.
Artikel 4 :
De subsidies bedragen :
1. Kwaliteitsvolle bestuurssubsidies.
Doelstelling :
De sportieve bevolking wenst tegenwoordig meer en meer een kwalitatieve
sportbegeleiding te genieten. Ook op het vlak van de structuur, de sturing en de
werking van de vereniging, worden hoe langer hoe meer kwaliteitseisen gesteld.
De werkingssubsidie op basis van het niveau van de bestuurders heeft tot doel
om enerzijds de besturen te waarderen voor hun inspanningen op vlak van
professionalisme en om anderzijds de bestuurders aan te sporen zich constant
bij te scholen om de vereniging weerbaar te maken in deze maatschappij.
Er worden bestuurspunten toegekend op basis van de opleidingen en
bijscholingen van de bestuurders. Deze subsidie heeft tot doel de kwaliteit van
het bestuurskader te verhogen.
Elk bestuurslid dat deelneemt aan bijscholingen specifiek voor bestuurders en
waarvan de bijscholing de kwaliteitsvolle werking van de club verhoogt en welke
ingericht wordt door het Bloso, de provincie, de federatie, het gemeentebestuur
of een andere organisatie, hiervoor ontvangt de vereniging 25 subsidiepunten
per deelname en per persoon onder de volgende voorwaarden :
•
De vereniging moet bij haar subsidieaanvraag het bewijs voorleggen dat
het betrokken bestuurslid de bijscholing gevolgd heeft. Dit kan bijv. door het
voorleggen van een aanwezigheidsattest uitgereikt door de instantie of federatie
die de bijscholing organiseert.
•
De punten worden berekend ongeacht of de bijscholing betalend of gratis
wordt aangeboden door de organisatie.
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2. Kwaliteitsvolle werkingssubsidie.
Doelstelling :
Het aanbod en de werking symboliseert voor een deel de kwaliteit van de
vereniging. Hoe groter en ruimer het aanbod, hoe gemakkelijker de leden
binnen de vereniging actief blijven en minder geneigd zijn om te vlinderen
tussen diverse verenigingen van de eigen gemeente en tussen gelijkaardige
verenigingen in naburige gemeenten met een ruimer aanbod.
De promotionele werking en de wijze van communiceren hieromtrent is een
belangrijk aandachtspunt voor een vereniging. Onbekend is onbemind en leidt
tot een gemis aan kansen.
a. Kwaliteitsvol aanbod :
•
Het gemeentebestuur kent een puntensubsidie toe op basis van het
kwaliteitsvol aanbod dat de vereniging aanbiedt aan de Alkense bevolking.
•
Onder kwaliteitsvol aanbod wordt verstaan elk sportuur dat plaatsvindt
onder de leiding van een gediplomeerde begeleider. Een gediplomeerde
begeleider heeft een opleiding genoten via de sportkaderopleidingen van de
Vlaamse trainersschool en de door de Vlaamse trainersschool erkende
opleidingen.
•
Er worden naargelang het aanbod subsidiepunten voorzien per sportuur
en dit wordt berekend op 1 weekbasis.
Sportaanbod senioren onder leiding van gediplomeerde trainers = 10
subsidiepunten
Recreatieaanbod aan G-sporters = 10 subsidiepunten
* Sportaanbod aan jongeren onder leiding van gediplomeerde trainers zit vervat
in het subsidiereglement voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding – Alken.
b. Kwaliteitsvol promotioneel aanbod :
•
Het gemeentebestuur kent een puntensubsidie toe op basis van het
promotioneel aanbod dat de vereniging aanbiedt aan de Alkense bevolking.
•
Onder promotioneel aanbod wordt verstaan elke actie of organisatie die
plaatsvindt onder de leiding van gebrevetteerde begeleiders en die
georganiseerd wordt buiten de normale clubwerking en die openstaat voor alle
inwoners van Alken of alle mogelijke deelnemers die tot de doelgroep-activiteit
behoren.
•
Er worden naargelang het soort aanbod subsidiepunten voorzien. Als men
in de betreffende categorie 1 activiteit organiseert, is dit voldoende om de
betreffende subsidiepunten te ontvangen. Meerdere organisaties binnen
éénzelfde aanbod zorgen niet voor een hogere subsidie.
•
Het moet steeds gaan om een kwaliteitsvolle organisatie. Het bedelen van
flyers, brochures, … hoort hier niet in thuis.
De volgende organisaties moeten door een gediplomeerde begeleider die een
opleiding genoten heeft via de sportkaderopleidingen van de Vlaamse
trainersschool en de door de Vlaamse trainersschool erkende opleidingen,
begeleid worden:
- Sportkampen begeleid door gediplomeerde trainers (minstens 3 dagen na
elkaar) = 50 subsidiepunten
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- Actieve ledenwervingsactie begeleid door gediplomeerde begeleiders = 25
subsidiepunten
Andere organisaties waar de vereniging aan deelneemt of zich kandidaat voor
stelt en waar geen specifieke begeleiding voor nodig is. De organisatie van …
- Provinciaal kampioenschap = 150 subsidiepunten
- Show, happening, … om de clubwerking te promoten bij elke inwoner van
Alken = 100 subsidiepunten
- Deelname aan een gemeentelijke activiteit = 50 subsidiepunten
c. Communicatief aanbod :
•
Het gemeentebestuur kent een puntensubsidie toe op basis van het
communicatief aanbod dat de vereniging aanbiedt aan de Alkense bevolking.
SCHRIFTELIJK AANBOD
De aanwezigheid en verspreiding van een informatiebrochure met uitleg over de
werking, de tarieven, de clubstructuur, de ploegen, …
= 20 subsidiepunten
DIGITAAL AANBOD
De aanwezigheid en verspreiding van een website, een nieuwsbrief en de
mogelijkheid tot mailverkeer.
= 30 subsidiepunten
3. Participatie-verhogende initiatieven
Doelstelling :
Het gemeentebestuur heeft begrip voor de moeilijkere financiële situatie waar
sommige personen of gezinnen in kunnen verkeren. Daarom wilt ze stimuleren
en aanmoedigen dat sportverenigingen een gespreide betalingsmogelijkheid
aanbieden aan hun leden.
Verenigingen die een gespreide betalingsmogelijkheid aanbieden aan hun leden,
ontvangen hiervoor een forfaitair puntenaantal van 200.
Het aanbieden van een gespreide betalingsmogelijkheid dient de vereniging te
bewijzen door bijv. het voorleggen van een brochure, vermelding op website, …
van het systeem van mogelijkheid tot gespreide betaling.
4. Kwaliteitsvolle vrijwilligerswerking.
Doelstelling :
De essentie van een sportvereniging zijn de sportende mensen. Deze vormen
het bestaan en het voortbestaan van de sportclub. Maar, zonder de vele
vrijwilligers die (meestal) onbezoldigd en uit vrije wil tal van taken ter harte
nemen, is ook de sportclub gedoemd te verdwijnen. Ook, en misschien meer
nog, houden deze vrijwilligers de
sportclub draaiende.
Op regelmatige basis aandacht hebben voor deze vrijwilligers, deze pijlers van
de verenigingen, zorgt voor het voortbestaan van de vereniging. Deze mensen
verdienen waardering en hiervoor mogen we de ogen niet sluiten.
a. Bestuurders en vrijwilligers :
•
Het gemeentebestuur kent subsidiepunten toe aan de vereniging indien
zij aandacht hebben voor het waarderen van hun bestuursmensen en het
vrijwilligerskorps.
•
Onder ‘aandacht hebben voor het vrijwilligerskorps’ wordt verstaan elke
actie die plaatsvindt en waarbij het voltallige vrijwilligerskorps binnen de
vereniging gewaardeerd wordt.
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•
Onder ‘aandacht hebben voor de bestuursmensen’ wordt verstaan elke
actie die plaatsvindt en waarbij de voltallige bestuurs-top binnen de vereniging
gewaardeerd wordt. Het moet gaan om een activiteit, … die buiten de normale
bestuurswerking (vergaderingen, …) georganiseerd wordt.
•
Als men in de betreffende categorie 1 activiteit organiseert, is dit
voldoende om de betreffende subsidiepunten te ontvangen. Meerdere
organisaties binnen éénzelfde aanbod zorgen niet voor een hogere subsidie.
•
De vereniging moet duidelijk motiveren en aantonen dat het gaat om een
specifieke actie gaat. Dit kan aan de hand van foto’s, uitgavenstaat, …
BESTUURSMENSEN
De organisatie van een specifieke actie buiten de normale bestuurswerking en
ter waardering van de bestuursmensen. = 100 subsidiepunten
VRIJWILLIGERSKORPS
De organisatie van een specifieke actie buiten de normale clubwerking en ter
waardering van het voltallige vrijwilligerskorps. = 200 subsidiepunten
b. Lid van de sportraad :
Het gemeentebestuur kent een subsidie toe aan de vereniging indien een lid van
de vereniging deel uitmaakt van de algemene vergadering en/of het dagelijks
bestuur van de sportraad. De subsidie wordt berekend op basis van de
aanwezigheid op de vergadering.
ALGEMENE VERGADERING
De volledige aanwezigheid op de algemene vergadering van de sportraad en de
aftekening van het aanwezigheidsregister. = 100 punten per vergadering
DAGELIJKS BESTUUR
De volledige aanwezigheid op de vergadering van het dagelijks bestuur van de
sportraad en de aftekening van het aanwezigheidsregister. = 20 punten per
vergadering
Hoofdstuk 3 : Aanvraag subsidies.
artikel 5 :
•
De formulieren voor het aanvragen van de werkingssubsidies worden
verstrekt door het gemeentebestuur en zijn terug te vinden op de gemeentelijke
website.
•
Sportverenigingen die een gedrukte versie van het aanvraagformulier
wensen, kunnen dit bekomen op de dienst vrije tijd.
•
De aanvraag voor subsidies, inclusief bij te voegen stukken, moeten
uiterlijk op 15 september worden ingediend op de gemeentelijke dienst vrije tijd.
•
De gevraagde gegevens hebben betrekking op het voorbije werkingsjaar
dat loopt van 1 augustus tot 31 juli.
•
Elke vereniging moet de gemeentelijke dienst vrije tijd onmiddellijk in
kennis stellen van eventuele bestuurswijzigingen.
artikel 6 :
De aanvraag om toelage dient bijkomend de volgende bijlagen te bevatten :
•
De samenstelling van het bestuur van de vereniging met de vermelding
van de naam, voornaam en adres van de bestuursleden.
•
De opgave van het aantal actieve en verzekerde sportbeoefenaars, met
adres en geboortedatum.
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•
De opgave van de activiteitenkalender of jaarprogramma van het
komende werkingsjaar van alle ploegen en afdelingen. Kalenders die voor deze
datum niet bekend zijn, dienen door de vereniging zo vlug mogelijk nagestuurd
te worden.
•
Een overzicht van de trainers, hun trainersniveau en de gevolgde, met
vrucht beëindigde bijscholingen en desgevallend ook het bewijs van betaalde
inschrijvingsgelden van de gevolgde cursussen.
•
Een overzicht van de bestuurders en de gevolgde, met vrucht beëindigde
bijscholingen en desgevallend ook het bewijs van betaalde inschrijvingsgelden
van de gevolgde cursussen.
•
Een overzicht van alle relevante stukken voor de subsidieberekening ter
staving van de promotionele werking, de participatieverhogende initiatieven en
op vlak van de vrijwilligerswerking.
•
Voor het komende seizoen, de juiste ploegindeling in leeftijd en daaraan
gekoppeld de trainingsuren, de inschrijvingsgelden en de trainers per ploeg met
naam en adres.
•
Verenigingen die permanent beschikken over lokalen of deze huren,
moeten bij hun aanvraag om toelagen een duplicaat voegen van de kwitantie
van een afgesloten verzekeringspolis tegen brand, ontploffing en verhaal van
derden.
•
De verenigingen moeten tevens het bewijs leveren dat zij verzekerd zijn
voor burgerlijke aansprakelijkheid en voor lichamelijke ongevallen van hun
leden.
Hoofdstuk 4 : Verantwoording van de toelagen.
artikel 7 :
Het gemeentebestuur kan te allen tijde overgaan tot de controle van de
verstrekte gegevens. Het afleggen van onjuiste verklaringen zal aanleiding
geven tot het treffen van maatregelen tegen de desbetreffende vereniging,
zoals weigering of terugvordering van toelagen.
artikel 8 :
•
De toegekende forfaitaire subsidie moet worden aangewend voor de
werking van de sportvereniging.
•
De verenigingen moeten binnen de perken van dit reglement steeds
bereid zijn verantwoording af te leggen over de aanwending van de toelagen.
Om het gebruik van
de subsidies te verantwoorden, moet de vereniging de nodige
verantwoordingsstukken voorleggen.
•
De vereniging die het gebruik van de haar toegekende subsidie niet kan
verantwoorden, dient het niet verantwoorde deel terug te betalen.
•
Verenigingen die de V.Z.W. structuur bezitten en die een toelage van
meer dan
€ 1.240,- ontvangen, worden vrijgesteld van het overmaken van een balans, een
resultatenrekening en een financieel verslag.
artikel 9 :
Voor de toepassing van dit reglement en het onderzoek der aanvraag om
toelagen, zal de gemeenteraad het advies inwinnen van de gemeentelijke
sportraad.
artikel 10 :
Indien een vereniging ophoudt te bestaan heeft zij geen recht meer op subsidie.
Fusies of splitsingen van verenigingen zullen na advies van de sportraad
behandeld worden.
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artikel 11 :
Betwiste gevallen zullen door het dagelijks bestuur van de sportraad onderzocht
worden en met advies overgemaakt worden aan de gemeenteraad.
artikel 12 :
De subsidies zijn een financiële tegemoetkoming vanwege het gemeentebestuur
en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement gaat de gemeenteraad
jaarlijks, na advies van de sportraad, over tot de vaststelling en de toekenning
van de toelagen aan de sportverenigingen.
artikel 13 :
Dit reglement treedt in werking vanaf het subsidiejaar 2014 – 2015.
8. Subsidiereglement voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding - Alken
Gelet op de wet van 16 juli 1973, ter bescherming van de ideologische en
filosofische strekkingen;
Gelet op de wet van 14 november 1983 houdende de controle op de aanwending
van de toelagen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van
een lokaal sportbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2012 betreffende
de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en
subsidiëren van een lokaal sportbeleid;
Gelet op het huidige 'impulssubsidiereglement sportverenigingen Alken'
vastgesteld op de gemeenteraad van 24.04.2014;
Overwegende dat het aangewezen is om het huidige reglement aan te passen;
Gelet op het positief advies van de sportraad op 13.10.2014;
Besluit
eenparig
Artikel 1: Dit reglement heft het vorige 'impulssubsidiereglement
sportverenigingen Alken' op.
Artikel 2: De gemeenteraad keurt het nieuwe 'subsidiereglement voor
kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding - Alken' goed als volgt:
Subsidiereglement voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding - Alken
Hoofdstuk 1 : Algemene bepalingen.
Artikel 1 :
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde
kredieten, kan het gemeentebestuur subsidies verlenen aan de door de
gemeente erkende sportverenigingen volgens normen en voorwaarden
vastgelegd in dit subsidiereglement.
Artikel 2 :
Dit reglement is van toepassing op de Nederlandstalige sportverenigingen die
door het gemeentebestuur zijn erkend, aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse
sportfederatie, en een actieve jeugdsportwerking kunnen aantonen, dit wilt
zeggen minstens 1 activiteit per 2 weken gedurende minstens 30 weken per
jaar.
Artikel 3 :
Eerst wordt de terugbetaling van de niveau-overschrijdende opleidingen
berekend volgens artikel 4, punt 1 lid b. De rest van de subsidieverdeling wordt
nadien berekend op basis van een vastgesteld puntenaantal per subsidieerbaar
onderwerp. Het totaal aantal punten en dus ook de subsidieverdeling wordt
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herberekend tot de coëfficiënt van 100, waarbij 100 het resterende
subsidiebedrag weergeeft.
Hoofdstuk 2 : Subsidiebepalingen.
Artikel 4 :
De subsidies bedragen :
1. Kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiders/coördinatoren
Doelstelling :
Het doel van dit subsidiereglement is enerzijds het verhogen van de kwaliteit
van de jeugdsportbegeleiders binnen de sportverenigingen en anderzijds het
verhogen van de professionele omkadering via coördinerende functies binnen de
sportverenigingen. Deze kwaliteitsverhoging beoogt voornamelijk het
sporttechnische, tactische en sociaal-pedagogische vlak. Voor de
jeugdsportcoördinatoren komt hier ook het beleidsmatige en organisatorische
vlak bij. Het aanbieden van zo’n kwalitatieve begeleiding vertegenwoordigt
tevens een promotionele waarde voor de sportvereniging.
a. Niveau van de jeugdsportbegeleiders/coördinatoren :
•
Het gemeentebestuur kent subsidiepunten toe op basis van het niveau
van de jeugdtrainers/coördinator. Deze subsidie heeft tot doel de kwaliteit en
het aantal van de jeugdsportbegeleiders/coördinatoren te verhogen.
•
Onder jeugdsportbegeleider verstaat men de trainer van jongeren tot 18
jaar. De jeugdtrainer moet steeds de desbetreffende diploma’s behaald hebben.
Voor trainers in opleiding wordt geen vergoeding uitgekeerd.
•
Onder jeugdsportcoördinator verstaat men een sportgekwalificeerde
jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging
coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak.
•
Onder jogbegeleider verstaat men een vrijwilliger die groepen recreatieve
sporters (joggers en fietsers) op een veilige en didactisch verantwoorde wijze wil
begeleiden.
•
Onder bewegingsanimator verstaat men een vrijwilliger die ingeschakeld
wordt bij lokale evenementen om bewegingsactiviteiten te animeren en de
veiligheid te waarborgen.
•
Er wordt naargelang het niveau een puntenaantal voorzien per
jeugdsportbegeleider en per trainingsuur en dit wordt berekend op 1 weekbasis.
De hoogst mogelijke subsidievergoeding op basis van de diploma’s wordt in
aanmerking genomen. Cumulatie van subsidiebedragen is niet mogelijk.
•
Er wordt een puntenaantal voorzien voor de gekwalificeerde
jeugdsportcoördinator. De jeugdsportcoördinator wordt ingeschaald volgens het
niveau van trainer A, waarbij dit aantal subsidiepunten éénmalig toegekend kan
worden. De vereniging moet bewijzen over een jeugdsportcoördinator te
beschikken door het voorleggen van een functieomschrijving, organogram,
verslagen, afspraken, …
•
Voor de indeling van de trainers in een subsidieniveau, worden de
niveaus van de sportkaderopleidingen van de Vlaamse trainersschool en de door
de Vlaamse trainersschool erkende opleidingen gevolgd. De assimilatielijst van
de VTS wordt gehanteerd om de diverse attesten en diploma’s van de
verschillende sportfederaties binnen één van de categorieën onder te brengen.
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•
Voor een specifieke doelgroepenwerking met mindervalide jongeren kan
een ‘ander’ diploma (bijv. opvoeder) aanvaard worden omwille van de specifieke
basiseisen van de doelgroep. Deze trainer/begeleider wordt dan ingeschaald in
het niveau van de doelgroepgerichte opleiding.

graad
Begeleidingsgerichte
opleidingen (attest)

•
•
•

Sporttak en
begeleidigsgerichte
opleidingen (diploma)

•

Sporttak en
begeleidigsgerichte
opleidingen (diploma)

•

•

•
•
•

Sporttak en
begeleidigsgerichte
opleidingen (diploma)

•
•
•
•

Doelgroepgerichte
opleidingen

•
•
•

omschrijving
Jogbegeleider
Bewegingsanimator
Aspirant-initiator in de
betrokken sporttak
Initiator in de betrokken
sporttak
Basismodule algemeen deel
initiator
Trainer B in de betrokken
sporttak
Instructeur B in de betrokken
sporttak
Bachelor L.O.
Basismodule algemeen
gedeelte instructeur/trainer B
Trainer A - toptrainer in de
betrokken sporttak
Instructeur A in de betrokken
sporttak
Master L.O.
Basismodule algemeen
gedeelte instructeur/trainer A
Jeugdsportcoördinator
Sport voor jongeren met een
beperking
Recreatiesportbegeleider

subsidiepunten
10

20

30

60
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b. Niveau-overschrijdende opleidingen :
Het inschrijvingsbedrag van initiatie- en/of vervolmakingscursussen voor
jeugdsportbegeleiders of coördinatoren, ingericht door de Vlaamse trainersschool
of de door de Vlaamse trainersschool erkende opleidingen worden terugbetaald
aan de club onder de volgende voorwaarden :
•
Enkel de opleidingscursussen die aanleiding geven tot het stijgen in het
subsidieniveau, worden in aanmerking genomen voor betoelaging en dit tot een
maximum van € 250,- per persoon en per cursus.
•
De vereniging voegt bij de subsidieaanvraag het bewijs van de betaalde
inschrijvingsgelden van de gevolgde cursussen.
•
De vereniging moet bij haar subsidieaanvraag het bewijs voorleggen dat
de betrokken trainer de cursus met vrucht voltooid heeft.
•
De trainer moet minstens 2 seizoenen volgend op het met vrucht gevolgd
hebben van de cursus de jongeren van de club trainen.
Pas als aan deze voorwaarden voldaan is, wordt het cursusgeld aan de
betrokken vereniging terugbetaald.
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c. Bijscholingsmomenten / clinics :
Elke jeugdsportbegeleider/coördinator die deelneemt aan initiatie- en/of
vervolmakingscursussen, bijscholingen en clinics in functie van het verbeteren
van het niveau van de jeugdsportbegeleider/coördinator en ingericht door de
Vlaamse trainersschool, de door de Vlaamse trainersschool erkende bijscholingen
en de bijscholingen van Provinciale of Vlaamse federaties, hiervoor ontvangt de
vereniging 25 punten per deelname en per persoon onder de volgende
voorwaarden :
•
De vereniging moet bij haar subsidieaanvraag het bewijs voorleggen dat
de betrokken jeugdsportbegeleider/coördinator de bijscholing gevolgd heeft. Dit
kan bijv. door het voorleggen van een aanwezigheidsattest uitgereikt door de
instantie of federatie die de bijscholing organiseert.
•
De subsidie wordt berekend ongeacht of de bijscholing betalend of gratis
werd aangeboden.
•
Indien de jeugdsportbegeleider/coördinator een bijscholing volgt gericht
op het verbeteren van zijn functioneren naar specifieke jongerendoelgroepen
toe, dan ontvangt de vereniging nogmaals 5 punten extra per bijscholing.
- Bijscholingen / clinics voor jeugdsportbegeleider/coördinator = 25
subsidiepunten
- Opleidingen waarin aandacht is voor autisme, ADHD, gedragsstoornissen,
medisch verantwoord sporten, … = 5 subsidiepunten
2. Kwaliteitsvolle werkingssubsidies :
a. Kwaliteitsvol aanbod :
•
Het gemeentebestuur kent een puntensubsidie toe op basis van het
kwaliteitsvol aanbod dat de vereniging aanbiedt aan de Alkense bevolking.
•
Onder kwaliteitsvol aanbod wordt verstaan elk sport-uur dat plaatsvindt
onder de leiding van een gediplomeerde begeleider. Een gediplomeerde
begeleider heeft een opleiding genoten via de sportkaderopleidingen van de
Vlaamse trainersschool en de door de Vlaamse trainersschool erkende
opleidingen.
•
Er worden naargelang het aanbod subsidiepunten voorzien per sport-uur
en dit wordt berekend op 1 weekbasis.
- Competitie aanbod jongeren onder leiding van gediplomeerde trainers = 10
subsidiepunten
- Recreatieaanbod jongeren onder leiding van gediplomeerde trainers =10
subsidiepunten
b. Aantal jongeren :
Het gemeentebestuur kent een subsidie toe op basis van het aantal jongeren
onder de 18 jaar die sporttechnisch getraind/begeleid worden door een
gediplomeerde trainer.
Een speler die op 1 augustus van de subsidieperiode geen 18 jaar is, wordt het
volledige subsidiejaar als een jongere beschouwd.
- Jongeren van Alken = 1 punt per jongere
- Jongeren niet van Alken = 0,50 punt per jongere
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Hoofdstuk 3 : Aanvraag subsidies.
artikel 5 :
•
De formulieren voor het aanvragen van de subsidie voor kwaliteitsvolle
jeugdsportbegeleiding worden verstrekt door het gemeentebestuur en zijn terug
te vinden op de gemeentelijke website.
•
Sportverenigingen die een gedrukte versie van het aanvraagformulier
wensen, kunnen dit bekomen op de dienst vrije tijd.
•
De aanvraag voor subsidies, inclusief bij te voegen stukken, moeten
uiterlijk op 15 september worden ingediend op de gemeentelijke dienst vrije tijd.
•
De gevraagde gegevens hebben betrekking op het voorbije werkingsjaar
dat loopt van 1 augustus tot 31 juli.
•
Elke sportvereniging moet de gemeentelijke dienst vrije tijd onmiddellijk
in kennis stellen van eventuele bestuurswijzigingen.
artikel 6 :
De aanvraag om toelage dient bijkomend de volgende bijlagen te bevatten :
•
De opgave van de activiteitenkalender of jaarprogramma van het
komende werkingsjaar van alle ploegen en afdelingen. Kalenders die voor deze
datum niet bekend zijn, dienen door de vereniging zo vlug mogelijk nagestuurd
te worden.
•
Een overzicht van de jeugdsportbegeleiders/coördinatoren, hun
trainersniveau en de gevolgde, met vrucht beëindigde bijscholingen en
desgevallend ook het bewijs van betaalde inschrijvingsgelden van de gevolgde
cursussen.
•
Voor het komende seizoen, de juiste ploegindeling in leeftijd en daaraan
gekoppeld de trainingsuren, de inschrijvingsgelden en de trainers per ploeg met
naam en adres.
•
Voor de jeugdsportcoördinator een specifieke functieomschrijving,
organogram, verslagen, afsprakennota’s, … m.b.t. zijn werkzaamheden op het
sporttechnische, het beleidsmatige en het organisatorische vlak.
Hoofdstuk 4 : Verantwoording van de toelagen.
artikel 7 :
Het gemeentebestuur kan te allen tijde overgaan tot de controle van de
verstrekte gegevens. Het afleggen van onjuiste verklaringen zal aanleiding
geven tot het treffen van maatregelen tegen de desbetreffende sportvereniging,
zoals weigering of terugvordering van toelagen.
artikel 8 :
•
De toegekende subsidie moet worden aangewend voor de werking van de
sportvereniging. De toegekende subsidie voor de opleiding van
jeugdtrainers/coördinator moet voor dit doel worden aangewend.
•
De sportvereniging moet binnen de perken van dit reglement steeds
bereid zijn verantwoording af te leggen over de aanwending van de toelagen.
Om het gebruik van de subsidies te verantwoorden, moet de sportvereniging de
nodige verantwoordingsstukken voorleggen.
•
De vereniging die het gebruik van de haar toegekende subsidie niet kan
verantwoorden, dient het niet verantwoorde deel terug te betalen.
•
Verenigingen die de V.Z.W. structuur bezitten en die een toelage van
meer dan
€ 1.240,- ontvangen, worden vrijgesteld van het overmaken van een balans, een
resultatenrekening en een financieel verslag.
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artikel 9 :
Voor de toepassing van dit reglement en het onderzoek der aanvraag om
toelagen, zal de gemeenteraad het advies inwinnen van de gemeentelijke
sportraad.
artikel 10 :
Indien een vereniging ophoudt te bestaan heeft zij geen recht meer op subsidie.
Fusies of splitsingen van verenigingen zullen na advies van de sportraad
behandeld worden.
artikel 11 :
Betwiste gevallen zullen door het dagelijks bestuur van de sportraad onderzocht
worden en met advies overgemaakt worden aan de gemeenteraad.
artikel 12 :
De subsidies zijn een financiële tegemoetkoming vanwege het gemeentebestuur
en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement gaat de gemeenteraad
jaarlijks, na advies van de sportraad, over tot de vaststelling en de toekenning
van deze subsidies aan de sportverenigingen.
artikel 13 :
Dit reglement treedt in werking vanaf het subsidiejaar 2014 – 2015.
9. Vereffening en ontbinding projectvereniging Toerisme Haspengouw
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d.26 juni 2008 inzake de
goedkeuring van deelname van het gemeentebestuur van Alken aan de
oprichting van de projectvereniging ”Toerisme Haspengouw”;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 31 januari 2013 waarbij de
schepen van toerisme, Cindy Vandormael, werd aangeduid om als bestuurder
met stemrecht te zetelen in de raad van bestuur van de projectvereniging
‘Toerisme Haspengouw en het gemeenteraadsbesluit van 25 april 2013 waar
raadslid Andrea Achten werd aangeduid om te zetelen in de raad van bestuur
van de projectvereniging met raadgevende stem;
Gelet op het feit dat de projectvereniging Toerisme Haspengouw ontbonden is op
1 oktober 2014;
Besluit
eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de documenten met de vraag tot afsluiting van
de vereffening van de projectvereniging Toerisme Haspengouw goed.
Artikel 2: De gemeenteraad verleent een kwijting aan de vereffenaars van de
projectvereniging Toerisme Haspengouw.
Raadslid Benny Vreven vervoegt de zitting.
10. Vergoeding speelpleinmonitoren 2015 (toegevoegd door raadslid Marina Boussu)
Raadslid Marina Boussu licht haar punt toe en vraagt de stemming over haar
voorstel. Schepen Cindy Vandormael formuleert een amendement namens de
meerderheid. Hierop ontstaat een debat over de inhoud van het amendement.
De voorzitter schorst de zitting (22.35u. – 22.45u.) en overlegt met de
betrokkenen.
Na de schorsing wordt de volgende tekst ter goedkeuring voorgelegd:
“Tijdens de zomervakantie 2015 zullen de speelpleinmonitoren iedere gewerkte
dag betaald worden en dit conform de opgestelde planning”.
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Besluit
eenparig
Tijdens de zomervakantie 2015 zullen de speelpleinmonitoren iedere gewerkte
dag betaald worden en dit conform de opgestelde planning.

11. GAS reglement: Geen Gas boete voor – 18 jarigen. (toegevoegd door raadslid Frank
Deloffer)
Raadslid Frank Deloffer licht zijn punt toe en legt ter stemming om geen boete
uit te schrijven voor -18 jarigen.
Burgemeester Marc Penxten en schepen en OCMW voorzitter Frank Vroonen
leggen het volgende amendement voor:
“Het Agentschap Binnenlands Bestuur oordeelde dat het tot de gemeentelijke
autonomie behoort om een gezamenlijk GAS reglement te verfijnen. Dit dient
dan wel bij formeel besluit te gebeuren. Op de gemeenteraad van 27 november
2014 bekrachtigde de gemeenteraad unaniem de beslissing van de
gemeenteraad van 29/08/2013, met betrekking tot het standpunt t.a.v.
minderjarigen. Inzake de procedurele behandeling van de GAS inbreuken heeft
dit unanieme besluit dus voorrang op het GAS reglement van de politiezone
Borgloon.
Omdat het in een interbestuurlijke samenwerking inzake de gemeentelijke
administratieve sancties, om organisatorische redenen, aangewezen is te streven
naar één reglement dat door alle betrokken gemeenteraden wordt goedgekeurd,
wenst de gemeenteraad het uniforme GAS reglement binnen de politiezone te
respecteren, maar kiest duidelijk wel voor een versoepeling in de werkwijze van
de afhandeling voor de GAS dossiers voor de Alkense minderjarigen.
Ondanks het feit dat het, gelet op de uniforme bekrachtiging van het besluit van
29/08/2013 tijdens de gemeenteraad van 27/11/2014, niet strikt noodzakelijk is
om een nieuw besluit te nemen wenst de meerderheid de werkwijze nogmaals
vast te stellen als volgt:
1) Bij overtredingen op het GAS-reglement wordt in Alken de voorkeur aan
een bemiddelingsprocedure, in 2de instantie een alternatieve straf en in
laatste instantie een geldboete gegeven.
2) De gemeenteraad opteert er voor om geen GAS-boetes uit te schrijven
aan minderjarigen (-18 jaar), tenzij bij recidive overtredingen. Bij
overtredingen van het GAS-reglement door minderjarigen wordt steeds
een bemiddelingsprocedure gehanteerd en in tweede instantie een
alternatieve straf.”
Stemming: 13 ja (Igor Philtjens, Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix,
André Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Peter Bollen, Niels Jaenen,
Peter Schroyen, Bart Jeuris, Sabine Van de Sande, Dimitri Driesen) – 7 neen
(Frank Deloffer, Paul Dirickx, Marcel Daniëls, Marina Boussu, Alex Dubois, Danny
Hasevoets, Benny Vreven) en 0 onthoudingen.
Aansluitend werd gestemd over het voorstel van raadslid Frank Deloffer dat het
GASreglement een extra artikel krijgt met name dat voor – 18 jarigen er geen
geldboete als gasboete kan opgelegd worden.
Stemming: 7 ja (Frank Deloffer, Paul Dirickx, Marcel Daniëls, Marina Boussu,
Alex Dubois, Danny Hasevoets, Benny Vreven) - 13 neen (Igor Philtjens, Marc
Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André Vanhex, Cindy Vandormael,
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Anita Reekmans, Peter Bollen, Niels Jaenen, Peter Schroyen, Bart Jeuris, Sabine
Van de Sande, Dimitri Driesen) en 0 onthoudingen.
Besluit
13 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André
Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Bart Jeuris, Peter Bollen, Niels
Jaenen, Peter Schroyen, Dimitri Driesen, Sabine Van de Sande en Igor Philtjens
7 stemmen tegen: Danny Hasevoets, Benny Vreven, Frank Deloffer, Marcel
Daniëls, Paul Dirickx, Alex Dubois en Marina Boussu
De gemeenteraad legt de werkwijze bij het behandelen van GAS dossiers vast
als volgt:
Artikel 1: Bij overtredingen op het GAS-reglement wordt in Alken de voorkeur
aan een bemiddelingsprocedure, in 2de instantie een alternatieve straf en in
laatste instantie een geldboete gegeven.
Artikel 2: De gemeenteraad opteert er voor om geen GAS-boetes uit te schrijven
aan minderjarigen (-18 jaar), tenzij bij recidive overtredingen. Bij overtredingen
van het GAS-reglement door minderjarigen wordt steeds een
bemiddelingsprocedure gehanteerd en in tweede instantie een alternatieve straf.

Daarna sluit de voorzitter de zitting.
De secretaris

De voorzitter

Pascal Giesen

Igor Philtjens
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