30.06.2016
VERSLAG GEMEENTERAAD 30 JUNI 2016
Aanwezig: Igor Philtjens, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Filip
Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André Vanhex, Cindy Vandormael 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, Sabine Van de Sande en Marina Boussu,
raadsleden; Pascal Giesen, secretaris;
Verontschuldigd: Anita Reekmans, schepen; Dimitri Driesen, raadslid;
Vanaf punt 6 verlaat Danny Hasevoets, raadslid de zitting.
Vanaf punt 6 verlaat Benny Vreven, raadslid de zitting.
Vanaf punt 6 verlaat Frank Deloffer, raadslid de zitting.
De voorzitter opent de zitting.
DAGORDE
1. Aktename eedaflegging OCMW raadslid Petra Foriers
3. Gemeentelijke jaarrekening 2015
4. Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 (naar aanleiding van
budgetwijziging BW2 - juni 2016)
5. Budgetwijziging BW2 - juni 2016
6. Wateroverlast en gevolgen in Alken
7. Toekomstig organogram gemeente-OCMW
8. Kaderovereenkomst gemeente - OCMW
9. Deelovereenkomst bij kaderovereenkomst - secretaris
10. Reglement onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats van personen
op het grondgebied van de gemeente Alken
11. Coaching leidinggevenden. Goedkeuren lastvoorwaarden en
gunningswijze.
12. Toekenning straatnamen project verkaveling Kouterman - voorlopige
vaststelling
13. Buitenschilderwerken pastorij Centrum. Goedkeuren lastvoorwaarden
en gunningswijze
14. Realisatie vervangingsnieuwbouw basisschool Terkoest - perceel 1:
Turnzaal en klaslokalen. Overeenkomst mbt de bouw en juridisch
kader tussen vzw Vestiging Alken-Terkoest, vzw Vrije Gesubsidieerde
Basisschool Terkoest en de gemeente Alken.
15. Goedkeuring recht van opstal
16. Aanpassing schoolreglement De B@S!S
17. Sportvereniging 'Turnkring Alken' (toegevoegd door raadslid Marina
Boussu)
Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.
1. Aktename eedaflegging OCMW raadslid Petra Foriers
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 januari 2013 met betrekking tot
de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat in dit besluit ook de opvolgers opgenomen werden en dat
mevrouw Petra Foriers als opvolger aangeduid werd;
Overwegende dat raadslid Ilse Cops (Sp.a) vanaf 30 mei 2016 verhinderd is
wegens ouderschapsverlof (de geboorte van een kind) en conform artikel 24 2e
lid vraagt om zich te laten vervangen gedurende de periode van 15 weken door
de eerst volgende opvolger, mevrouw Petra Foriers.
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Overwegende dat mevrouw Petra Foriers dit mandaat ook effectief wenst op te
nemen;
Gelet op artikel 16 van het OCMW decreet dat bepaalt dat de voorzitter van de
gemeenteraad de geloofsbrieven opnieuw dient te onderzoeken.
Overwegende dat het nieuwe raadslid de eed moet afleggen in de handen van de
voorzitter van de gemeenteraad waardoor zij officieel geïnstalleerd is als
OCMWraadslid.
Overwegende dat dit voorzien is voor dinsdag 28 juni 2016 zodat mevrouw Petra
Foriers de OCMW raad van juni 2016 kan bijwonen.
Besluit
eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis dat Mevrouw Petra Foriers verzocht
werd om in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de voorgeschreven
eed af te leggen waaraan zij op dinsdag 28 juni 2016 voldeed als volgt : “Ik
zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen “. Mevrouw Petra
Foriers werd bijgevolg als OCMW raadslid aangesteld ter verhindering van
raadslid Ilse Cops gedurende een periode van 15 weken in te gaan op 30 mei
2016.
Artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt aan de voorzitter van de OCMW
raad gestuurd.
3. Gemeentelijke jaarrekening 2015
Bespreking tijdens de raad:
Schepen André Vanhex geeft de nodige toelichting bij de rekening 2015, bij de
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en bij de budgetwijziging BW2.
Raadslid Alex Dubois deelt mee dat de Cd&v fractie zich zal onthouden omdat er
geen investeringen gebeuren (o.a. het Laagdorp, de Hameestraat, de school
Terkoest, …). De Cd&v fractie vindt dat het huidige bestuur ter plaatse trappelt
en dat het tijd wordt dat alles in een stroomversnelling komt en een eerste steen
kan gelegd worden.
Raadslid Danny Hasevoets deelt mee dat cijfers cijfers zijn en dat zij daarom de
rekening goedkeuren.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
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 het 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;
Gelet op de behandeling en bespreking van deze rekening in de financiële
commissie van 21 juni 2016 (jaarlijkse rapportering) en in de openbare zitting
van heden;
Overwegende dat de gemeenteraad de rekening 2015 dient vast te stellen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit
13 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André
Vanhex, Cindy Vandormael, Danny Hasevoets, Benny Vreven, Bart Jeuris, Peter
Bollen, Niels Jaenen, Peter Schroyen, Sabine Van de Sande en Igor Philtjens
6 onthoudingen: Frank Deloffer, Marcel Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys,
Alex Dubois en Marina Boussu
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Artikel 1: De gemeentelijke jaarrekening over het dienstjaar 2015, omvattende
de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van de algemene
rekeningen, wordt goedgekeurd met volgende cijfers:
Financiële toestand jaarrekening 2015.
RESULTAAT OP KASBASIS
I. Exploitatiebudget (B-A)
II. Investeringsbudget (B-A)
III. Andere (B-A)
IV. Budgettaire resultaat boekjaar
(I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire
resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire
resultaat (IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op
31 december)
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
AUTOFINANCIERINGSMARGE
I. Financiëel draagvlak (A - B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto
kosten van de schulden
1. Expolitatie-uitgaven
2. Nettokosten van de schulden
II. Netto periodieke
leningsuitgaven (A + B)
A. Netto aflossing van de schulden
B. Nettokosten van de schulden
III. Autofinancieringsmarge (I - II)

Jaarrekening
1.695.628
-800.203
-1.078.717
-183.292

Eindbudget
371.913
-2.665.246
289.628
-2.003.706

Verschil
1.323.716
1.865.042
-1.368.345
1.820.413

4.133.925

4.133.925

0

3.950.633

2.130.220

1.820.413

72.260

0

72.260

3.878.373
Jaarrekening
2.188.551
13.324.712
11.136.161

2.130.220
Eindbudget
908.629
12.686.584
11.777.955

1.748.154
Verschil
1.279.921
638.128
-641.794

11.629.084
492.923
1.571.640

12.314.671
536.717
1.747.089

-685.588
-43.794
-175.449

1.078.717
492.923
616.911

1.210.372
536.717
-838.460

-131.655
-43.794
1.455.371

Artikel 2: Afschrift van dit besluit in het kader van het algemeen bestuurlijk
toezicht te verzenden aan de provinciegouverneur van Limburg.
4. Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 (naar aanleiding van budgetwijziging BW2 - juni
2016)
Bespreking tijdens de raad:
Schepen André Vanhex geeft de nodige toelichting bij de rekening 2015, bij de
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en bij de budgetwijziging BW2.
Raadslid Alex Dubois deelt mee dat de Cd&v fractie zich zal onthouden omdat er
geen investeringen gebeuren (o.a. het Laagdorp, de Hameestraat, de school
Terkoest, …). De Cd&v fractie vindt dat het huidige bestuur ter plaatse trappelt
en dat het tijd wordt dat alles in een stroomversnelling komt en een eerste steen
kan gelegd worden.
Raadslid Danny Hasevoets deelt mee dat zij zich zullen onthouden voor de
aanpassing van het meerjarenplan en de budgetwijziging omdat het
investeringsritme te laag ligt.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
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;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting
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ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de
openbare centra voor het maatschappelijk welzijn en de bijlagen bij dit besluit;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 waarbij het
oorspronkelijke meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 september 2014 waarbij het
oorspronkelijke meerjarenplan 2014-2019 werd aangepast naar aanleiding van
budgetwijziging 1 - BW1 van september 2014;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2014 waarbij het
meerjarenplan 2014-2019 aangepast aan het budget 2015 werd goedgekeurd;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2016 waarbij het
meerjarenplan 2014-2019 aangepast aan BW1 - 2016 werd goedgekeurd;
Overwegende dat het meerjarenplan wettelijk in evenwicht is indien het
resultaat op kasbasis in elk financieel boekjaar van het meerjarenplan groter of
gelijk is aan nul en de autofinancieringsmarge van 2019 positief;
Overwegende dat de gemeenteraad de aanpassing van het meerjarenplan 20142019 dient vast te stellen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit
11 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André
Vanhex, Cindy Vandormael, Bart Jeuris, Peter Bollen, Niels Jaenen, Peter
Schroyen, Sabine Van de Sande en Igor Philtjens
8 onthoudingen: Danny Hasevoets, Benny Vreven, Frank Deloffer, Marcel
Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys, Alex Dubois en Marina Boussu
Artikel 1: Het aangepaste meerjarenplan voor de dienstjaren 2014-2019 naar
aanleiding van de inbreng van de jaarrekening 2015 en de aanpassingen
opgenomen in budgetwijziging 2 - BW2 van juni 2016 wordt goedgekeurd.
Artikel 2 : Afschrift van dit besluit in het kader van het algemeen bestuurlijk
toezicht te verzenden aan de provinciegouverneur van Limburg.
5. Budgetwijziging BW2 - juni 2016
Bespreking tijdens de raad:
Schepen André Vanhex geeft de nodige toelichting bij de rekening 2015, bij de
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en bij de budgetwijziging BW2.
Raadslid Alex Dubois deelt mee dat de Cd&v fractie zich zal onthouden omdat er
geen investeringen gebeuren (o.a. het Laagdorp, de Hameestraat, de school
Terkoest, …). De Cd&v fractie vindt dat het huidige bestuur ter plaatse trappelt
en dat het tijd wordt dat alles in een stroomversnelling komt en een eerste steen
kan gelegd worden.
Raadslid Danny Hasevoets deelt mee dat zij zich zullen onthouden voor de
aanpassing van het meerjarenplan en de budgetwijziging omdat het
investeringsritme te laag ligt.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
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;
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;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 houdende
goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 bij het budget 2014;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 september 2014 houdende
goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 bij de budgetwijziging BW1 van
september 2014;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2014 houdende
goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 bij het budget 2015;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2016 waarbij het
meerjarenplan 2014-2019 aangepast aan BW1 - 2016 werd goedgekeurd;
Gelet op het feit dat de budgetwijziging BW2 van juni 2016 past binnen het
aangepast meerjarenplan 2014-2019 dat voorgelegd werd aan de gemeenteraad
van 30 juni 2016;
Overwegende dat de gemeenteraad de voorliggende budgetwijziging BW2 van
juni 2016 dient vast te stellen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit
11 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André
Vanhex, Cindy Vandormael, Bart Jeuris, Peter Bollen, Niels Jaenen, Peter
Schroyen, Sabine Van de Sande en Igor Philtjens
8 onthoudingen: Danny Hasevoets, Benny Vreven, Frank Deloffer, Marcel
Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys, Alex Dubois en Marina Boussu
Artikel 1: De wijzigingen opgenomen in budgetwijziging 2 - BW2 van juni 2016
worden goedgekeurd.
Artikel 2 : Afschrift van dit besluit in het kader van het algemeen bestuurlijk
toezicht te verzenden aan de provinciegouverneur van Limburg.
Raadslid Danny Hasevoets verlaat de zitting.
Raadslid Benny Vreven verlaat de zitting.
Raadslid Frank Deloffer verlaat de zitting.
6. Wateroverlast en gevolgen in Alken
Bespreking tijdens de raad:
De burgemeester Marc Penxten en schepen André Vanhex geven een zeer ruime
en omstandige toelichting van de problematiek van de wateroverlast,
ondersteund door een powerpoint presentatie. Hun standpunt is dat we in de
toekomst nog wel met wateroverlast te kampen zullen hebben en dat daarom de
nodige voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden om gevolgschade te
vermijden of te beperken, met name in het verplaatsen van de verwarming van
de kelder naar het gelijkvloers en in de keuze van de nieuwe sportvloer.
Raadslid Frank Deloffer en Benny Vreven vragen om een globale evaluatie van
de aanpak van deze calamiteit, met speciale aandacht voor de gevoerde
communicatie. Volgens hun dienen we te streven naar een ruimere facebook
communicatie en dit in 2 richtingen.
Raadslid Pierrette Putzeys informeert hoe lang het containerpark geopend blijft
in het kader van de wateroverlast. In Alken is dit tot 2 juli terwijl dit in Borgloon
tot 9 juli is. Schepen Cindy Vandormael vraagt deze regeling na.
Raadslid Marina Boussu is bezorgd omtrent de problematiek voor de
hulpdiensten die in een dergelijke situatie ook volledig geblokkeerd zitten.
Raadslid Paul Dirickx bedankt voor de uitgebreide informatie en presentatie en
stelt vast dat Alken volgebouwd werd en wordt en dat deze waterproblematiek
best bovenlokaal aangepakt en gecoördineerd wordt. De Cd&v fractie zal
alleszins bij minister Schauvliege aandacht vragen voor de problematiek in
Alken.
Tijdens de bespreking van het punt (21.05u.) verlieten raadsleden Danny
Hasevoets, Benny Vreven en Frank Deloffer de zitting.

5

30.06.2016
De gemeenteraad bedankt iedereen voor alle geleverde inspanningen in het
kader van de wateroverlastproblematiek.
Voorzitter Igor Philtjens deelt nog mee dat er snel herstellingen moeten
plaatsvinden omdat er anders nog meer indirecte schade optreedt. Tevens vindt
de volgende gemeenteraad pas plaats einde augustus. Daarom zullen een
aantal dossiers via het College van burgemeester en schepenen behandeld
worden, die vooraf wel aan de raadsleden bezorgd worden.
De aanwezige gemeenteraadsleden stemden met deze werkwijze in.
Besluit
eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken en de
gevolgen in het kader van de wateroverlast die Alken getroffen heeft op 2 juni
2016.
Artikel 2: De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat het bestuur vlug wil
handelen en gebruik wil maken van de regeling in artikel 157, lid 2 van het
gemeentedecreet om verdere gevolgschade voor het bestuur, de gebruikers en
de verenigingen te voorkomen.
Artikel 3: Het college zal de gemeenteraadsleden ruim informeren betreffende de
dossiers die behandeld zullen worden in het kader van artikel 157, lid 2 van het
gemeentedecreet zodat de raadsleden in de mogelijkheid zijn om
voorafgaandelijk feedback te geven (bijv. op het lastenboek) voordat het college
het lastenboek goedkeurt.
7. Toekomstig organogram gemeente-OCMW
Gelet op het gemeentedecreet van 12/07/2005 en alle latere wijzigingen;
Gelet op het OCMW-decreet van 19/12/2008 en alle latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en
houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de
ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 07/12/2007
en alle latere wijzigingen;
Gelet op het besluit Vlaamse regering van 12/11/2010 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het
personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de
minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van
bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, en alle latere wijzigingen;
Gelet op het decreet lokaal sociaal beleid van 19/03/2004 en alle latere
wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van 25/06/2010 en alle latere wijzigingen;
Gelet op het Witboek interne staatshervorming, goedgekeurd door de Vlaamse
Regering op 08/04/2011;
Gelet op de beleidsbrieven en de conceptnota’s van de Vlaamse Regering inzake
de samenwerking/integratie van het OCMW en de gemeente;
Gelet op de huidige personeelsformatie en organogrammen beide besturen;
Gelet op het ontwerp van toekomstig gezamenlijk organogram voor gemeente
en OCMW;
Gelet op het gunstig advies van het managementteam van gemeente en OCMW;
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Gelet op het advies van het hoog overlegcomité (HOC) en het protocol terzake
van het bijzonder onderhandelingscomité (BOC) zoals bereikt na
onderhandelingen op 22/06/2016;
Besluit
eenparig
Artikel 1: Het voorliggend ontwerp van toekomstig gezamenlijk organogram voor
gemeente en OCMW wordt goedgekeurd.
8. Kaderovereenkomst gemeente - OCMW
Gelet op het gemeentedecreet van 12/07/2005 en alle latere wijzigingen;
Gelet op het OCMW-decreet van 19/12/2008 en alle latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en
houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de
ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 07/12/2007
en alle latere wijzigingen;
Gelet op het besluit Vlaamse regering van 12/11/2010 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het
personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de
minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van
bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, en alle latere wijzigingen;
Gelet op het decreet lokaal sociaal beleid van 19/03/2004 en alle latere
wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van 25/06/2010 en alle latere wijzigingen;
Gelet op het Witboek interne staatshervorming, goedgekeurd door de Vlaamse
Regering op 08/04/2011;
Gelet op de beleidsbrieven en de conceptnota’s van de Vlaamse Regering inzake
de samenwerking/integratie van het OCMW en de gemeente;
Gelet op het ontwerp van kaderovereenkomst inzake samenwerking gemeente
en OCMW;
Gelet op het gunstig advies van het managementteam van gemeente en OCMW;
Gelet op het advies van het hoog overlegcomité (HOC) en het protocol terzake
van het bijzonder onderhandelingscomité (BOC) zoals bereikt na
onderhandelingen op 22/06/2016;
Besluit
eenparig
Artikel 1: het voorliggend ontwerp van Kaderovereenkomst inzake
samenwerking
Gemeente - OCMW Alken wordt goedgekeurd.
9. Deelovereenkomst bij kaderovereenkomst - secretaris
Gelet op het gemeentedecreet van 12/07/2005 en alle latere wijzigingen;
Gelet op het OCMW-decreet van 19/12/2008 en alle latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en
houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de
ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 07/12/2007
en alle latere wijzigingen;
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Gelet op het besluit Vlaamse regering van 12/11/2010 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het
personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de
minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van
bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, en alle latere wijzigingen;
Gelet op het decreet lokaal sociaal beleid van 19/03/2004 en alle latere
wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van 25/06/2010 en alle latere wijzigingen;
Gelet op de beleidsbrieven en de conceptnota’s van de Vlaamse Regering inzake
de samenwerking/integratie van het OCMW en de gemeente;
Gelet op de kaderovereenkomst gemeente - OCMW;
Gelet op het gunstig advies van het managementteam van gemeente en OCMW;
Gelet op het advies van het hoog overlegcomité (HOC) en het protocol terzake
van het bijzonder onderhandelingscomité (BOC) zoals bereikt na
onderhandelingen op 22/06/2016;
Besluit
eenparig
Artikel 1: het voorliggend ontwerp van 'Deelovereenkomst bij
kaderovereenkomst: Samenwerken inzake secretaris' wordt goedgekeurd.
10. Reglement onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats van personen op het grondgebied
van de gemeente Alken
Gelet op artikel 1,3,5 en 8 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de
bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de
verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot
regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;
Gelet op artikel 7-14,16-18,20-21 van het Koninklijk Besluit (KB) van 16 juli
1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, in het
bijzonder artikel 10 waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de nadere regels
vastlegt volgens welke het onderzoek naar de reële verblijfplaats wordt ingesteld
en volgens welke de afvoering en inschrijving van ambtswege dient te worden
opgesteld;
Gelet op de Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de
bevolkingsregisters van 1 juli 2010, in het bijzonder artikel 81 over het
onderzoek naar de reële verblijfplaats, artikel 87 over de procedure van
ambtshalve afvoering, artikel 92 over de procedure van ambtshalve inschrijving
en artikel 94 over de verordenende bevoegdheid van de gemeenteraad (versie
15 februari 2016);
Gelet op de omzendbrief van 30 augustus 2013 met betrekking tot de
aandachtspunten voor een correcte registratie in de bevolkingsregisters, het
oordeelkundig toepassen van de afvoering van ambtswege en de strijd tegen
domiciliefraude;
Overwegende dat het onderzoek naar de verblijfstoestand van een persoon op
zich geen schending uitmaakt van artikel 8 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele vrijheden
(“Eenieder heeft het recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven,
zijn huis en zijn briefwisseling”), omdat dit onderzoek, waarin de wet voorziet,
een maatregel is die in een democratische samenleving nodig is in het belang
van de bescherming van de openbare orde en voor de bescherming van de
rechten van anderen (Raad van State, SIMAR, nr. 28.257, 29 juni 1987);
Overwegende dat het noodzakelijk is om de echtheid van de hoofdverblijfplaats
na te gaan bij verandering van de verblijfplaats;
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Overwegende dat er nood is aan een efficiënte en permanente controle van de
verblijfssituaties door de lokale politie ter voorkoming van fictieve domiciliëring
en ter bestrijding van fiscale en sociale fraude;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 oktober 1992 betreffende het
onderzoek naar de verblijfplaats van personen en gezinnen op het grondgebied
van de gemeente en het verslag hieromtrent;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 oktober 1992 betreffende de
modaliteiten van het onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats van personen
en gezinnen op het grondgebied van de gemeente, evenals de vorm en de
inhoud van de rapportering hieromtrent;
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de vraag van de Politiezone kanton Borgloon om de wettelijke
voorgeschreven procedures voor de uitvoering van woonstcontroles uit te
schrijven naar aanleiding van het rapport ‘toezichtsonderzoek domiciliëring 2014’
van het Vast Comité P;
Gelet op het streven naar een uniforme aanpak van het onderzoek naar de
verblijfstoestand van een persoon binnen de Politiezone kanton Borgloon;
Besluit
eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het hierna vermelde reglement betreffende het
onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats van personen op het grondgebied
van de gemeente Alken goed :
I. Normale procedure onderzoek naar de werkelijke
verblijfplaats
Artikel 2: De hoofdverblijfplaats is de plaats waar :
•
de leden van een gezin, dat uit verscheidene personen is
samengesteld, gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet
door verwantschap verbonden zijn
•
een alleenstaande gewoonlijk leeft.
De bepaling van de hoofdverblijfplaats is gebaseerd op een feitelijke situatie
namelijk, de vaststelling van een effectief verblijf in de gemeente Alken
gedurende het grootste gedeelte van het jaar.
Deze vaststelling gebeurt op basis van verschillende elementen zoals :
 de plaats waarheen men gaat na zijn beroepsbezigheden;
 het gewone verblijf van de echtgenoot of van de andere leden van
het gezin;
 de plaats waar de kinderen naar school gaan;
 de arbeidsplaats;
 het energieverbruik;
 de telefoonkosten.
Artikel 3: Eenieder, die zijn hoofdverblijfplaats wil vestigen op het grondgebied
van de gemeente Alken moet hiervan aangifte doen bij de dienst bevolking van
het gemeentebestuur van Alken.
Artikel 4: De aangifte moet gebeuren binnen de 8 werkdagen nadat de nieuwe
hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de gemeente Alken effectief
betrokken werd, of ten laatste de dag voor het vertrek bij overbrenging van de
hoofdverblijfplaats naar een ander land.
Artikel 5 : De aangifte wordt gedaan door de alleenstaande, de referentiepersoon
van het gezin voor zichzelf en de andere leden van het gezin op hetzelfde adres
of door het gezinslid zelf.
Dit kan :
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hetzij per e-mail aan bevolking@alken.be, mits zich voldoende te
identificeren met het Rijksregisternummer;
hetzij persoonlijk aan het loket van de dienst bevolking van het
gemeentebestuur van Alken
hetzij per brief gericht aan het gemeentebestuur van Alken, dienst
bevolking, Hoogdorpsstraat 38 te 3570 Alken;
hetzij via de toepassing “mijn dossier” van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, Rijksregister :
https://mijndossier.rrn.fgov.be

Artikel 6 : De referentiepersoon is het gezinslid dat gewoonlijk met de
gemeentelijke administratie in contact staat voor de aangelegenheden van
zijn/haar gezin.
Artikel 7 : Het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats wordt gevoerd
op initiatief van de Politiezone kanton Borgloon of op verzoek van de ambtenaar
burgerlijke stand, naar aanleiding van
 een aangifte van verblijfsverandering :
wanneer betrokkene verklaart dat zijn hoofdverblijfplaats :
a) zich op het grondgebied van de gemeente bevindt;
b) naar een andere plaats in de gemeente werd overgebracht.
 een ontstentenis van aangifte : een vermoeden van
verblijfsverandering of op vraag van een andere gemeente
zodra de dienst bevolking vernomen heeft dat betrokkene en/of gezin zijn
hoofdverblijfplaats
a) in de gemeente heeft gevestigd of verplaatst zonder hiervan
aangifte te hebben gedaan;
b) de gemeente heeft verlaten zonder hiervan aangifte te hebben
gedaan
De dienst bevolking bezorgt de onderzoeksopdracht van de ambtenaar
burgerlijke stand uiterlijk de 2e werkdag na de aangifte, het ontstaan van het
vermoeden van verblijfsverandering of na ontvangst van de vraag van de andere
gemeente aan de wijkinspecteur.
Artikel 8 : De wijkinspecteur onderzoekt of de betrokkene en/of gezin, die
aangifte doet, effectief in de gemeente Alken verblijft gedurende het grootste
deel van het jaar.
Artikel 9 : Het onderzoek van de wijkinspecteur omvat :
 de wijkinspecteur gaat zo snel mogelijk (in principe binnen de 8
werkdagen) ter plaatse bij de alleenstaande of het gezin en
vergewist zich van de identiteit van alle gezinsleden;
 de wijkinspecteur onderzoekt of alle personen die op de aangifte
vermeld staan, er ook werkelijk verblijven;
 de wijkinspecteur moet de betrokkene en/of gezin persoonlijk
aantreffen in de woning. Soms zijn hiervoor meerdere bezoeken
noodzakelijk;
 de wijkinspecteur kan, binnen de grenzen van zijn wettelijke
bevoegdheden, navraag doen bij de eigenaar van de woning, bij
eventuele andere bewoners van het gebouw, buren winkeliers uit
de buurt, … om meer informatie te verzamelen over de feitelijke
verblijfplaats van betrokkene en/of het gezin;
 de wijkinspecteur gaat, binnen de grenzen van zijn wettelijke
bevoegdheden, na of betrokkene en/of het gezin over aparte
sanitaire voorzieningen en over een eigen ruimte met
kookgelegenheid beschikt, of er voldoende energieverbruik is, of
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er eventueel telefoonrekeningen betaald worden, of er voldoende
kledij aanwezig is. Ook de plaats waar de kinderen naar school
gaan, het lidmaatschap van de gezinsleden bij plaatselijke
verenigingen, de arbeidsplaats, … kunnen relevant zijn;
de wijkinspecteur gebruikt voor de vaststellingen de
voorgeschreven formulieren.

Artikel 10 : De gegevens van het onderzoek worden weergegeven in een
schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verslag.
Het verslag bevat minstens volgende gegevens :
 de identiteit van de perso(o)n(en) aangetroffen op het adres;
 het vorige en toekomstige adres;
 eventuele opmerkingen over de woning (bijvoorbeeld toestand van
de woning);
 de data en tijdstippen waarop de plaatsbezoeken uitgevoerd
werden;
 de feiten; waaruit blijkt dat de betrokkene en/of gezin
a) daadwerkelijk zijn hoofdverblijfplaats heeft op het adres van de
aangifte of op het adres waar ze werden aangetroffen;
b) zijn hoofdverblijfplaats ergens anders heeft gevestigd, met
vermelding van de vermoedelijke verblijfplaats;
c) zijn hoofdverblijfplaats heeft verlaten zonder opgave van een nieuw
adres;
 voor vreemdelingen die voor het eerst op grondgebied van België
verblijven : de controle van ANG (Algemene Nationale
Gegevensbank) en SIS (Schengen informatiesysteem);
 de naam, voornaam en functie van de wijkinspecteur die het
onderzoek voert.
Artikel 11 : Indien betrokkene en/of gezin op het aangegeven adres zijn
hoofdverblijfplaats heeft, overhandigt de wijkinspecteur een uitnodiging tot
aanpassing van zijn adres in de chip van zijn elektronische identiteitskaart.
Betrokkene en/of zijn gezin zal zich ten vroegste binnen de 8 werkdagen met
zijn elektronische identiteitskaart persoonlijk aanbieden bij de dienst
burgerzaken.
Indien betrokkene en/of gezin niet op het aangegeven adres zijn
hoofdverblijfplaats heeft zal de wijkinspecteur dit in het verslag opnemen.
Artikel 12 : De bevindingen van het politioneel onderzoek worden zo vlug
mogelijk na het onderzoek bezorgd aan de dienst bevolking, die overgaat tot de
inschrijving of niet-inschrijving van betrokkene en/of gezin op datum van
aangifte.
Artikel 13 : Na afloop van het onderzoek en binnen 20 dagen na de datum van
aangifte, stelt de dienst bevolking van de gemeente van de vorige
hoofdverblijfplaats, voor zover deze niet op het grondgebied van de gemeente
Alken was gevestigd, in kennis van dat :
 de betrokkene en/of gezin ingeschreven is in de
bevolkingsregisters van de gemeente Alken
 de aanvraag om inschrijving van betrokkene en/of gezin in de
bevolkingsregisters van de gemeente Alken geweigerd werd.
De eventuele beslissing tot niet-inschrijving moet met redenen omkleed worden
en ter kennis gebracht worden van de betrokkene en/of gezin.
II. Inschrijving van ambtswege
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Artikel 14 : Het is de taak van de Politiezone kanton Borgloon om aan de dienst
bevolking te melden welke personen van ambtswege ingeschreven moeten
worden.
Artikel 15 : Indien uit het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats blijkt
dat betrokkene en/of gezin werkelijk op het aangegeven adres zijn
hoofdverblijfplaats heeft gevestigd zonder daarvan aangifte te doen bij de dienst
bevolking, zal de wijkinspecteur betrokkene en/of gezin oproepen om de nodige
stappen te ondernemen. In dat geval begint de normale procedure te lopen
volgens hoofdstuk I, artikel 3-13.
Als de wijkagent echter vaststelt dat betrokkene en/of gezin geen gevolg aan de
oproep verleent, stelt de wijkinspecteur de inschrijving van ambtswege van
betrokkene en/of gezin voor.
Dit is ook het geval wanneer de aanwezigheid op het grondgebied van de
gemeente Alken wordt vastgesteld van personen, die nooit ingeschreven waren
in de bevolkingsregisters van de gemeente Alken.
Vreemde onderdanen kunnen slechts van ambtswege ingeschreven worden in de
bevolkingsregisters van de gemeente Alken, wanneer zij toegelaten of
gemachtigd zijn voor een verblijf van meer dan 3 maanden.
Artikel 16 : De dienst bevolking legt de resultaten van het onderzoek binnen 1
maand na de vaststelling van de feiten voor aan het college van burgemeester
en schepenen.
Artikel 17 : Het college van burgemeester en schepenen beslist tot inschrijving
dan wel tot niet-inschrijving in de bevolkingsregisters.
De beslissing tot niet-inschrijving dient met redenen omkleed te zijn. De nietinschrijving kan niet verantwoord worden door elementen die vreemd zijn aan
het onderzoek naar de hoofdverblijfplaats, maar moet gebaseerd zijn op
controles, waarbij vastgesteld wordt dat betrokkene en/of gezin niet op het
aangegeven adres verblijft.
De inschrijving van ambtswege gaat in op datum van beslissing van het college
van burgemeester en schepenen.
Artikel 18 : De beslissing van het college van burgemeester en schepenen over
de inschrijving van ambtswege wordt door de dienst bevolking binnen 14 dagen
schriftelijk per aangetekende zending en met redenen omkleed ter kennis
gebracht van betrokkene en/of gezin.
De dienst bevolking geeft aan de gemeente van vorige hoofdverblijfplaats, voor
zover deze niet op het grondgebied van de gemeente Alken was gevestigd er
kennis van dat betrokkene en/of gezin :
 ofwel ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de gemeente
Alken
 ofwel niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de
gemeente Alken
III. Afvoering van ambtswege
Artikel 19 : Het is de taak van de Politiezone kanton Borgloon om aan de dienst
bevolking te melden welke personen van ambtswege moeten afgevoerd worden
Artikel 20 : Indien uit het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats blijkt
dat betrokkene en/of gezin niet op het aangegeven adres zijn hoofdverblijfplaats
heeft gevestigd en de nieuwe verblijfplaats niet achterhaald kan worden (o.a.
door het contacteren van familieleden), zal de wijkinspecteur de afvoering van
ambtswege voorstellen.

12

30.06.2016
Dit is ook het geval wanneer :
 betrokkene zich in het buitenland heeft gevestigd en zich niet
bevindt in een situatie van tijdelijke afwezigheid;
 betrokkene en/of gezin die ingeschreven is op een referentieadres
bij een natuurlijk persoon, niet meer aan de voorwaarden voldoet
voor deze inschrijving en zijn verblijfstoestand niet geregulariseerd
kan worden, omdat de natuurlijke persoon van verblijfplaats is
veranderd, overleden is of zelf van ambtswege werd afgevoerd;
 vreemde onderdanen hun recht of hun toelating tot verblijf van
meer dan 3 maanden of tot vestiging verloren hebben.
Wanneer betrokkene en/of gezin is ingeschreven op een referentieadres bij het
OCMW volstaat voor de afvoering van ambtswege een voorstel van de raad voor
maatschappelijk welzijn. In dit laatste geval werd het onderzoek gevoerd door
de ambtenaren van het OCMW.
Indien uit het onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats onvoldoende
elementen oplevert om tot een besluit te komen, vraagt de dienst bevolking,
indien nodig, een bijkomend onderzoek aan de wijkinspecteur.
Artikel 21 : Het referentieadres is het adres, waar een natuurlijk persoon zonder
vaste verblijfplaats is ingeschreven met de toestemming van :
 ofwel een natuurlijk persoon, die is ingeschreven in de
bevolkingsregisters van de gemeente Alken;
 ofwel een rechtspersoon (vzw, stichtingen en vennootschappen
met sociaal oogmerk met minstens 5 jaar rechtspersoonlijkheid
die onder meer de belangen behartigen van rondtrekkende
bevolkingsgroepen).
De toestemmende natuurlijke persoon of rechtspersoon verbindt zich ertoe alle
post of administratieve documenten te bezorgen aan de op zijn/haar adres
ingeschreven natuurlijk persoon.
Artikel 22 : De afvoering van ambtswege wordt voorgesteld op basis van een
grondige woonstcontrole en na een gemotiveerd verslag van de wijkinspecteur
(Hoofdstuk I, artikel 7-10).
Wanneer de woning klaarblijkelijk bewoond wordt door derden, zal één bezoek
van de wijkinspecteur ter plaatse vaak voldoende zijn.
Is de woning niet bewoond zal de wijkinspecteur minstens 3 keer ter plaatse
gaan over een periode van maximaal 2 maanden (ook buiten de kantooruren).
In geval van twijfel (bijvoorbeeld wanneer de woning niet door derden bewoond
wordt of wanneer het buurtonderzoek weinig nuttige informatie oplevert) kan de
wijkinspecteur in de brievenbus een bericht achterlaten, waarbij de betrokkene
en/of gezin wordt verzocht spoedig contact op te nemen met de wijkagent.
Artikel 23 : De bevindingen van het politioneel onderzoek worden maximaal 3
werkdagen na het afsluiten van het onderzoek bezorgd aan de dienst bevolking,
die het verslag van de ambtenaar van de burgerlijke stand opmaakt.
Artikel 24 : Als uit het onderzoek blijkt dat betrokkene en/of gezin :
 zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft in een andere gemeente,
brengt de dienst bevolking de andere gemeente hiervan op de hoogte
eerder dan de afvoering van ambtswege voor te stellen aan het
college van burgemeester en schepenen;
 zich bevindt in een geval van tijdelijke afwezigheid (bijvoorbeeld
ziekenhuisopname, internering, studies,…), zal de dienst bevolking
deze tijdelijke afwezigheid vermelden in het Rijksregister en geen
afvoering van ambtswege voorstellen.
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De afvoering van ambtswege kan onmiddellijk aan het college van
burgemeester en schepenen voorgesteld worden, wanneer uit het
buurtonderzoek blijkt dat betrokkene en/of gezin :
◦ meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig is op zijn
hoofdverblijfplaats zonder aangifte van adreswijziging te doen of
zonder melding te maken van zijn tijdelijke afwezigheid en de huidige
verblijfplaats niet gekend is;
◦ en er eventueel nieuwe bewoners (die niets te maken hebben met
de vorige bewoner) hun hoofdverblijfplaats op het desbetreffend adres
gevestigd hebben.

Artikel 25 : Vooraleer het dossier afvoering van ambtswege voor te leggen aan
de dienst bevolking verifieert de bevoegde wijkinspecteur of de betrokkene en
eventueel minderjarige kinderen niet in een strafinrichting of in een instelling
van sociale bescherming opgesloten zijn en maakt van eventuele informatie
betreffende een opsluiting melding in het politierapport. Indien de betrokkene
opgesloten is, kan de ambtshalve afvoering niet worden uitgevoerd.
Artikel 26 : Bij de afvoering van ambtswege legt de dienst bevolking de
resultaten van het onderzoek binnen de maand na de vaststelling van de feiten
voor aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 27 : Het college van burgemeester en schepenen gelast de afvoering van
ambtswege uit de bevolkingsregisters, wanneer :
 uit het verslag van de ambtenaar van de burgerlijke stand blijkt dat
het onmogelijk is de nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen;
 de afvoering van ambtswege van het referentieadres blijkt uit het
voorstel van de raad voor maatschappelijk welzijn;
 betrokkene en/of gezin de woning reeds meer dan 6 maanden
verlaten heeft en de huidige verblijfplaats niet gekend is.
 De afvoering van ambtswege gaat in op datum van beslissing van het
college van burgemeester en schepenen behalve wanneer het verlies
van het recht van verblijf het gevolg is van een beslissing van de
Dienst Vreemdelingenzaken. In dit laatste geval is geen beslissing van
het college van burgemeester en schepenen nodig en gaat de
afvoering van ambtswege in op datum van beslissing van de Dienst
Vreemdelingenzaken.
Artikel 28 : De beslissing van het college van burgemeester en schepenen over
de afvoering van ambtswege wordt door de dienst bevolking binnen 14 dagen
schriftelijk per aangetekende zending en met redenen omkleed ter kennis
gebracht van betrokkene en/of gezin.
IV. Bezwaar/beroep
Artikel 29 : Bezwaar
Betrokkene en/of gezin kan zijn bezwaren betreffende de kennisgeving van
inschrijving of afvoering van ambtswege, eventueel aangevuld met
bewijsstukken, schriftelijk meedelen aan de ambtenaar burgerlijke stand binnen
de 8 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving. De postdatum geldt als bewijs.
Indien de bezwaren gegrond zijn, vraagt de dienst bevolking aan het college van
burgemeester en schepenen de annulatie van de inschrijving of afvoering van
ambtswege. De gemotiveerde beslissing wordt binnen de 14 dagen schriftelijk
ter kennis gebracht van betrokkene en/of gezin.
Artikel 30 : Beroep
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Betrokkene en/of gezin kan tegen de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen schriftelijk beroep instellen bij FOD Binnenlandse
Zaken, Algemene Directie, Instellingen en Bevolking, dienst bevolking en
identiteitskaarten, Park Atrium, Koloniënstraat 11, 100 Brussel.
V. Diverse
Artikel 31 : Het onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats gebeurt conform de
vigerende algemene onderrichtingen betreffende het houden van de
bevolkingsregisters.
Artikel 32 : De Politiezone kanton Borgloon wordt gelast met de uitvoering van
het in het reglement vermelde onderzoek naar de wettelijke hoofdverblijfplaats.
Artikel 33 : De besluiten van de gemeenteraad van 30 oktober 1992 betreffende
het onderzoek naar de verblijfplaats van personen en gezinnen op het
grondgebied van de gemeente en het verslag hieromtrent en het reglement
betreffende de modaliteiten van het onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats
van personen en gezinnen op het grondgebied van de gemeente, evenals de
vorm en de inhoud van de rapportering hieromtrent, worden opgeheven op 1 juli
2016.
Artikel 34 : Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan FOD Binnenlandse
Zaken, Rijksregister, Regionale afvaardiging Limburg en de korpschef van de
Politiezone kanton Borgloon.
Artikel 35 : Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het
bestuurlijke toezicht (artikel 248 tot en met 264) van het Gemeentedecreet van
15 juli 2015, zoals gewijzigd.
11. Coaching leidinggevenden. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Bespreking tijdens de raad:
Raadslid Paul Dirickx erkent de voordelen van een coaching en vraagt of dit ook
niet op permanente basis kan. Burgemeester Marc Penxten bevestigt dat dit nu
een afgelijnde opdracht is en dat het achteraf zal geëvalueerd worden.
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, meer
bepaald 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 € 209.000,00
excl. btw niet overschreden; dienstencategorie 27);
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;
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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 het gemeentebestuur voor de coaching van leidinggevenden
een beroep wenst te doen op een bureau gespecialiseerd in het begeleiden van
organisaties op het vlak van personeelsmanagement;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Coaching leidinggevenden” een
bestek met nr. 2016/035 werd opgesteld door de secretaris;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 12.396,69
excl. btw of € 15.000,00 incl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget van 2016, op budgetcode GEM/21400007/0119 (actie
1419/001/011/006/001);
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na erover
beraadslaagd te hebben.
Besluit
eenparig
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/035 en de
raming voor de opdracht “Coaching leidinggevenden”, opgesteld door de
secretaris. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 12.396,69 excl. btw of € 15.000,00
incl. btw.
Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget
van 2016, op budgetcode GEM/21400007/0119 (actie 1419/001/011/006/001).
Artikel 4 : Aan het college van burgemeester en schepenen wordt delegatie
verleend om voor de opdracht “Coaching leidinggevenden” de eventueel
noodzakelijke meerprijs goed te keuren en dit ten belope van maximum 10%
van het gunningsbedrag.
Artikel 5 : Dit besluit wordt vermeld op de overzichtslijst die aan de Hogere
Overheid wordt overgemaakt.
12. Toekenning straatnamen project verkaveling Kouterman - voorlopige vaststelling
Overwegende dat er een dossier werd ingediend voor de ontwikkeling en
realisatie van een verkaveling in het binnengebied Kouterman binnen het
goedgekeurde RUP Kouterman;
Overwegende dat er nieuwe wegenis zal aangelegd worden voor de ontsluiting
van dit gebied dewelke na oplevering zal overgedragen worden naar het
openbaar domein van de gemeente Alken;
Overwegende dat er bijgevolg nieuwe benamingen voor deze wegenis zal dienen
toegekend te worden;
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van
openbare wegen en pleinen, gewijzigd door de decreten van 1 januari 1987, 4
februari 1997 en 29 november 2002;
Overwegende dat volgende procedure dient gevolgd te worden bij de toekenning
van een straatnaam:
- nota college voor de start van de procedure en de noodzaak voor het
toekennen van een nieuwe naam aan de straat
- overmaken vraag voor benaming nieuwe straat aan de cultuurraad
(voorafgaandelijk advies)
- formuleren van voorstel tot benaming door de Cultuurraad
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- college beslist over voorlopige naam
- voorlopige aanvaarding van de straatnaam door de gemeenteraad
- organiseren van een openbaar onderzoek (30 dagen)
* aanplakking
* officieel advies Cultuurraad
- behandelen van de bezwaren
- definitieve beslissing vaststelling straatnaam door Gemeenteraad
- informeren van de bevoegde diensten (dit kan tevens ook via CRAB – aanmaak
nieuwe straatnaam)
Overwegende dat er vier straatnamen werden voorgesteld door de Cultuurraad
op 14 juni 2016, zijnde de Boskoopstraat, de Sterappelstraat, de Bellefleurstraat
en de Keulemanstraat;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 22 juni 2016
heeft beslist om de straatnamen als volgt voorlopig voor te leggen voor
goedkeuring aan de gemeenteraad: Boskoopweg, Sterappelweg, Keulemanweg
en Bellefleur (woonerven);
Besluit
eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de voorlopige vaststelling van de
straatnamen binnen de verkaveling Kouterman zoals aangeduid op bijgevoegd
plan met volgende nieuwe straatnamen: Boskoopweg, Sterappelweg, Bellefleur
(woonerven) en Keulemanweg.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de
verdere procedure tot definitieve vaststelling van deze straatnamen uit te
voeren.
13. Buitenschilderwerken pastorij Centrum. Goedkeuren 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, meer
bepaald 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 € 85.000,00
excl. btw niet overschreden);
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, § 3;
Overwegende dat het buitenschrijnwerk (ramen, deuren, kroonlijsten) van de
pastorij Centrum Alken opnieuw dient geschilderd te worden;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Buitenschilderwerken pastorij
Centrum Alken.” een bestek met nr. 2016/034 werd opgesteld door de
studiedienst;
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 14.022,88
excl. btw of € 16.967,68 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget van 2016, op budgetcode GEM/22100007/0790 (actie
1419/001/012/002/023);
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na erover
beraadslaagd te hebben.
Besluit
eenparig
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/034 en de
raming voor de opdracht “Buitenschilderwerken pastorij Centrum Alken.”,
opgesteld door de studiedienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 14.022,88 excl. btw of €
16.967,68 incl. 21% btw.
Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget
van 2016, op budgetcode GEM/22100007/0790 (actie 1419/001/012/002/023).
Artikel 4 : Aan het college van burgemeester en schepenen wordt delegatie
verleend om voor de opdracht “Buitenschilderwerken pastorij Centrum Alken” de
eventueel noodzakelijke meerwerken goed te keuren en dit ten belope van
maximum 10% van het gunningsbedrag.
Artikel 5 : Dit besluit wordt vermeld op de overzichtslijst die aan de Hogere
Overheid wordt overgemaakt.
14. Realisatie vervangingsnieuwbouw basisschool Terkoest - perceel 1: Turnzaal en
klaslokalen. Overeenkomst mbt de bouw en juridisch kader tussen vzw Vestiging AlkenTerkoest, vzw Vrije Gesubsidieerde Basisschool Terkoest en de gemeente Alken.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in dato 23 oktober 2014 waarbij
goedkeuring wordt verleend aan de overeenkomst tussen de Vrije
Gesubsidieerde Basisschool Terkoest vzw en de gemeente Alken voor de bouw
en het gebruik van een turnzaal met bijhorende kleedkamers, douches en
bergruimte en twee leslokalen voor de Academie voor beeldende kunsten;
Overwegende dat het gemeentebestuur financieel wil participeren in deze nieuw
te bouwen infrastructuur à rato van 50 % van de kostprijs van de dubbel te
gebruiken ruimten;
Overwegende dat de bouw van deze infrastructuur gepland is op de percelen
gelegen te Alken, 1 ste afdeling, Sie B nrs. 89/t6 en 89/v6, eigendom van de
vzw Vestiging Alken-Terkoest;
Overwegende dat de vzw Vestiging Alken-Terkoest deze genoemde onroerende
goederen bij akte verleden voor Notaris Snyers te Alken in dato 18 maart 2014
voor een duur van 50 opeenvolgende jaren in erfpacht hebben gegeven aan de
vzw Vrije Gesubsidieerde Basisschool Terkoest;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2015 houdende
goedkeuring van het bijzonder bestek nr. TK2015 perceel 01: Turnzaal en
klaslokalen in het kader van de opdracht “Vervangingsnieuwbouw school
Terkoest" en aanduiding van de vzw Vrije Basisschool Terkoest als
opdrachtgevend bestuur om in gezamenlijke naam op te treden bij de
procedure;
Overwegende dat de gemeente Alken alvorens de opdracht te kunnen gunnen en
effectief mee te kunnen participeren in de bouw van deze turnzaal en klaslokalen
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(2 creaklassen) over de nodige eigendomsrechten op de percelen dient te
beschikken;
Gelet op het inplantingsplan en de grondplannen van de vervangingsnieuwbouw
school Terkoest- Fase1: Turnzaal en klaslokalen, zoals opgemaakt door
landmeter-expert Koen Vanmuysen in dato 14 juni 2016;
Overwegende dat op basis van de netto vloeroppervlakten en de grondplannen
kan bepaald worden dat 84 % van het totale gebouw van fase 1
gemeenschappelijk door de Vrije Gesubsidieerde Basisschool Terkoest en de
gemeente Alken zal gebouw worden en nadien in genot zal gedeeld worden (elk
voor 50 %);
Overwegende dat dit impliceert dat de gemeente Alken de eigendomsrechten
van 42 % van het op te richten gebouw dient te verwerven;
Gelet op het ontwerp princiepsakkoord d.d. 16 juni 2016 tussen de vzw Vestiging
Alken-Terkoest, de vzw Vrije Gesubsidieerde Basisschool Terkoest en de
gemeente Alken voor de bouw van een turnzaal en klaslokalen Terkoest-Alken.
Overwegende dat de Vestiging Alken-Terkoest aan de gemeente Alken 42 %
onverdeelde eigendom van het perceel grond van het op te richten gebouw (van
fase1) wenst te verkopen voor de prijs van één euro.
Overwegende dat de Vrije Gesubsidieerde Basisschool Terkoest, met
toestemming van de Vestiging, 42 % van haar onverdeelde erfpachtrechten op
vermeld perceel zal overdragen aan de Gemeente Alken;.
Overwegende dat er een basisakte met reglement van mede-eigendom dient
opgesteld te worden waardoor de eigendom (fase 1) gestructureerd wordt;
Gelet op het akkoord van de vzw Vestiging Alken-Terkoest en de vzw Vrije
Gesubsidieerde Basisschool Terkoest met het ontwerp princiepsakkoord bouw
turnzaal en klaslokalen Terkoest-Alken, d.d. 16/06/2016;
Overwegende dat de gemeenteraad zijn akkoord dient te verlenen met het
ontwerp princiepsakkoord bouw turnzaal en klaslokalen Terkoest-Alken;
Gelet op de wenselijkheid tot het aanstellen van notaris Jean-Luc Snyers uit
Alken voor de verdere juridische afhandeling betreffende de af te sluiten
overeenkomst en de te verlenen eigendomsrechten;
Overwegende dat twee personen gemachtigd dienen te worden voor het
ondertekenen van de overeenkomsten en akten van de te verlenen
eigendomsrechten;
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;
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na erover
beraadslaagd te hebben.
Besluit
eenparig
Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan het ontwerp princiepsakkoord d.d.
16/06/2016 tussen de vzw Vestiging Alken-Terkoest, de vzw Vrije
Gesubsidieerde Basisschool Terkoest en de gemeente Alken betreffende de bouw
turnzaal en klaslokalen Terkoest-Alken (fase 1) op de percelen gelegen te Alken
, 1ste afdeling, Sie B nrs 89/t6 en 89/v6.
Artikel 2: Goedkeuring te verlenen aan de verwerving door de gemeente Alken
van 42 % onverdeelde eigendom van het in artikel 1 genoemde perceel grond
van het op te richten gebouw (fase 1) van de vzw Vestiging Alken-Terkoest voor
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de prijs van één euro en de overdracht van de Vrije Gesubsidieerde Basisschool
Terkoest van 42 % van haar onverdeelde erfpachtrechten (tot 31 december
2064) op voormeld perceel aan de gemeente Alken, zoals aangegeven onder
III.A. en III.B van het in artikel 1 genoemde princiepsakkoord d.d. 16/06/2016.
Artikel 3: Goedkeuring te verlenen tot het opstellen van een basisakte met
reglement van mede-eigendom waardoor de eigendom (fase 1) wordt
gestructureerd zoals aangegeven onder III.Cvan het in artikel 1 genoemde
princiepsakkoord d.d. 16/06/2016..
Artikel 4: Goedkeuring te verlenen aan de aanstelling van notaris Jean-Luc
Snyers te Alken voor de verdere juridische afhandeling betreffende de af te
sluiten overeenkomst(en) en de te verlenen eigendomsrechten zoals aangegeven
in artikels 1, 2 en 3.
Artikel 5: De burgemeester en de secretaris of hun vervangers worden hierbij
gemachtigd om de in artikel 4 genoemde overeenkomst(en) en akten te
ondertekenen.
Artikel 6: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de
verdere uitvoering en opvolging van dit besluit.
Artikel 7 : Dit besluit wordt vermeld op de overzichtslijst die aan de Hogere
Overheid wordt overgemaakt.
Artikel 8 : Afschrift van dit besluit over te maken aan de vzw Vestiging AlkenTerkoest en de vzw Vrije Gesubsidieerde Basisschool Terkoest.
15. Goedkeuring recht van opstal
Bespreking tijdens de raad:
Raadslid Paul Dirickx deelt mee dat de Cd&v fractie zich zal onthouden zoals dit
ook gebeurde binnen de OCMW raad. Reden is dat volgens hun het financieel
plan onvoldoende onderbouwd is.
Overwegende dat het OCMW Alken een samenwerking met de vzw Rusthuizen
ZA Zuid-Limburg wenst aan te gaan voor wat betreft de bouw van een nieuw
dienstencentrum (geïntegreerd in het nieuw te bouwen woon- en zorgcentrum
op de site Kouterman) en hiervoor investeringssubsidies wenst aan te vragen bij
het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden;
Overwegende dat er tevens een voorafgaandelijke vergunning tot exploitatie van
een dienstencentrum moet aangevraagd worden alsook een technisch-financieel
plan moet worden ingediend;
Overwegende dat het OCMW een bewijs moet kunnen voorleggen van een
zakelijk eigendomsrecht om deze aanvraag tot voorafgaandelijke vergunning te
kunnen indienen;
Overwegende dat de vzw Rusthuizen Z.A. Zuid-Limburg van de vzw Zusters
Augustinessen van Sint-Truiden ("de Congregatie") een erpfachtrecht van 50
jaar (24.01.2015-24.01.2065) gekregen heeft voor het perceel waarop het
nieuwe woon- en zorgcentrum zal gebouwd worden (Alken, 2e afdeling, deel van
nr. 1070/r met een opp. van 1ha 16a 23ca);
Overwegende dat mits schriftelijke toestemming van de Congregatie de vzw Z.A.
Zuid-Limburg op het stuk waarop het dienstencentrum zal gebouwd worden een
opstalrecht voor de duur van 50 jaar voor 5,5 % van de oppervlakte van dit
perceel wenst te geven aan het OCMW-Alken;
Overwegende dat de jaarlijkse vergoeding, voor 5,5% van de totale oppervlakte,
€ 4.125,00 (jaarlijks te indexeren)bedraagt;
Daar er op dit ogenblik niet exact kan bepaald worden waar het
rusthuis/dienstencentrum exact zal ingepland worden (plannen zijn nog in
opmaak) en er voor het bekomen van een zakelijk recht vooreerst dient gewerkt
te worden met een "akte recht van opstal in onverdeeldheid”;
Gelet op de ontwerp-akte recht van opstal in onverdeeldheid opgemaakt door
notaris Jean-Luc Snyers;
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Gelet op het voorstel om kennis te nemen van het voornemen van het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Alken om een samenwerking
aan te gaan met de vzw Rusthuizen ZA Zuid-Limburg met het doel om in het
nieuw te bouwen woon-en zorgcentrum ter plaatse "Kouterman" een nieuw
dienstencentrum te integreren;.
Gelet op het voorstel om hiertoe, onder voorbehoud van de goedkeuring van de
OCMW-raad, in te stemmen met het voorstel tot het afsluiten van een recht van
opstal voor een duur van 50 jaar door het OCMW-Alken met de vzw Rusthuizen
ZA Zuid-Limburg en dit voor 5,5 % van een perceel grond gelegen "Kouterman"
gekend volgens recente kadastrale gegevens onder sectie E nummer 1070 B 3
met een oppervlakte van een hectare zestien are drieëntwintig centiare
(1ha16a23ca) en dit voor een jaarlijkse vergoeding van € 4.125,00 (aanpasbaar
aan het indexcijfer van de consumptieprijzen);
Op voorstel van de OCMW-raad en het college van burgemeester en schepenen;
Besluit
11 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André
Vanhex, Cindy Vandormael, Bart Jeuris, Peter Bollen, Niels Jaenen, Peter
Schroyen, Sabine Van de Sande en Igor Philtjens
5 onthoudingen: Marcel Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys, Alex Dubois en
Marina Boussu
Artikel 1 : De gemeenteraad neemt kennis van het voornemen van het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Alken om een samenwerking
aan te gaan met de vzw Rusthuizen ZA Zuid-Limburg met het doel om in het
nieuw te bouwen woon-en zorgcentrum ter plaatse "Kouterman" een nieuw
dienstencentrum te integreren.
Artikel 2 : Onder voorbehoud van de goedkeuring van de OCMW-raad wordt
principieel ingestemd met het voorstel tot het afsluiten van een recht van opstal
voor een duur van 50 jaar door het OCMW-Alken met de vzw Rusthuizen ZA
Zuid-Limburg en dit voor 5,5 % van een perceel grond gelegen "Kouterman"
gekend volgens recente kadastrale gegevens onder sectie E nummer 1070 B 3
met een oppervlakte van een hectare zestien are drieëntwintig centiare
(1ha16a23ca) en dit voor een jaarlijkse vergoeding van € 4.125,00 (aanpasbaar
aan het indexcijfer van de consumptieprijzen)
Artikel 3 : Onder voorbehoud van de goedkeuring van de OCMW-raad wordt
goedkeuring verleend aan de ontwerpakte recht van opstal in onverdeeldheid
zoals opgemaakt door notaris Snyers te Alken.
16. 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 31 mei 2016;
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;
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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;
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 leerlingengegevens 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 25 september 2014 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
eenparig
Artikel 1:
Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de
infobrochure, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 september
2014 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.
17. Sportvereniging 'Turnkring Alken' (toegevoegd door raadslid Marina Boussu)
Bespreking tijdens de raad:
Raadslid Marina Boussu licht haar punt toe. Schepen Ingrid Loix antwoordt dat
het voorzien van een turnruimte niet evident is en op korte termijn niet
financieel haalbaar is. Wel zal de vraag van de turnkring mee in de studie van
het LSM project Alken2020 onderzocht worden.
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Daarna sluit de voorzitter de zitting.
De secretaris

De voorzitter

Pascal Giesen

Igor Philtjens
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