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VERSLAG GEMEENTERAAD 29 SEPTEMBER 2016
Aanwezig: Igor Philtjens, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Filip
Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans
en Frank Vroonen, schepenen; Danny Hasevoets, 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;
Verontschuldigd: Benny Vreven, raadslid;
De voorzitter opent de zitting.
DAGORDE
1. Data gemeenteraad 2017
2. Bepaling van de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone
Zuid-West Limburg voor het jaar 2017
3. Wijziging meerjarenplan 2014-2019 - kerkfabriek Sint Aldegondis
4. Budget 2017 - kerkfabriek Sint Aldegondis
5. Budget 2017 - kerkfabriek Sint Joris
6. Budget 2017 - kerkfabriek Terkoest
7. Vervangen en verplaatsen cv-installatie sporthal. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
8. Toekenning straatnamen verkaveling Kouterman
9. Geurhinder aan het waterzuiveringsstation in de Meerdegatstraat
(toegevoegd door raadsleden Paul Dirickx en Frank Deloffer)
Bij de goedkeuring van het verslag van augustus 2016 wordt onder punt
‘onkruidbestrijding Alken’ het volgende toegevoegd bij de bespreking:
Raadslid Paul Dirickx vraagt tevens om een onkruidbestrijdingsplan uit te
werken. De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met het uitwerken van een
plan van aanpak om het onkruid te beperken.
Het verslag van de vorige zitting wordt, met inbegrip van deze toevoeging,
goedgekeurd.
1. Data gemeenteraad 2017
Besluit
eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad zal in 2017 op volgende momenten plaatsvinden,
telkens op donderdag om 20u. in de raadzaal van het gemeentehuis:
• 26 januari 2017
• 23 februari 2017
• 30 maart 2017
• 27 april 2017
• 18 mei 2017
• 29 juni 2017
• 31 augustus 2017
• 28 september 2017
• 26 oktober 2017
• 30 november 2017
• 21 december 2017
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2. Bepaling van de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg voor
het jaar 2017
Juridische overwegingen
- De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 67,68 en 120 en volgende.
- De wet van 3 augustus 2012 betreffende de wijziging van de wet van 15 mei
2007 betreffende de civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963
betreffende de civiele bescherming.
- Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de
territoriale afbakening van de hulpverleningszones;
Feitelijke overwegingen
- Omdat nog niet alle nodige parameters ter beschikking waren (KI en de
beroepsbevolking) werden de dotaties bij benadering verdeeld en vervolgens
goedgekeurd door de zoneraad in zitting van 5 september 2016
- De gemeentelijke dotatie wordt bepaald als het aandeel volgens de
verdeelsleutel in de begroting van de hulpverleningszone.
- De raming van het de totale gemeentelijke dotatie in de begroting 2017 voor
de hulpverleningszone Zuid – West Limburg werd door de zoneraad van 5
september 2016 vastgelegd op €15.733.694.
Financiële overwegingen
- Gelet op de verdeelsleutel in de hulpverleningszone Zuid - West Limburg en de
raming van de begroting 2017 wordt de gemeentelijke dotatie van de gemeente
Alken bepaald op €499.315
- Naast de cijfers voor 2017, die berekend zijn zoals de gouverneur bepaald
heeft voor 2016, zijn deze voor de latere jaren ook verdeeld volgens deze
sleutel.

Besluit
eenparig
Artikel 1.- Gelet op de verdeelsleutel in de hulpverleningszone Zuid-West
Limburg en de raming van de begroting 2017 van de hulpverleningszone, wordt
de gemeentelijke dotatie 2017 aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg
voor Alken vastgelegd op €499.315
Artikel 2.- De gemeentelijke dotatie wordt voorzien op de gemeentelijke
begroting 2017 onder artikel 1419/001/013/001/001/0410/64940000.
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3. Wijziging meerjarenplan 2014-2019 - kerkfabriek Sint Aldegondis
Gelet op het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek van Sint
Aldegondis, goedgekeurd door de kerkraad in zijn vergadering van 24 augustus
2016;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale diensten van de erkende erediensten;
Gelet op het Ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende vaststelling
van de bijhorende modellen;
Gelet op de omzendbrief van 12 januari 2007 van het Kabinet van de Vlaamse
Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op het Eredienstendecreet dat voor de besturen van de eredienst een
meerjarenplanning heeft ingevoerd;
Overwegende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een
financiële nota en een opsomming van de afspraken tussen het kerkbestuur en
het gemeentebestuur;
Overwegende dat het meerjarenplan en de begroting voor 2017 werd besproken
met een afvaardiging van de kerkfabriek en het gemeentebestuur op 10
augustus 2016;
Overwegende dat het gewijzigde meerjarenplan voor de exploitatietoelage
volgend resultaat vertoont:
2016

2017

2018

2019

35.110,00

28.063,00

28.656,00

29.756,00

Overwegende dat het gewijzigde meerjarenplan voor de investeringstoelage
volgend resultaat vertoont :
2016
78.858,00

2017
65.448,00

2018
65.448,00

2019
0,00

Overwegende dat er een verplicht evenwicht wordt opgelegd voor elk jaar van
het meerjarenplan, waarbij voor elk jaar, indien nodig, de gemeentelijke
exploitatie- en investeringstoelage wordt berekend;
Gelet op de samenvattende tabel waarin voor alle jaren van het meerjarenplan
de verschillende toelagen worden opgesomd;
Gelet op het gunstig advies van de Bisschop 14 september 2016;
Besluit
eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van
de kerkfabriek van Sint Aldegondis goed.
Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de kerkfabriek Sint
Aldegondis, de Bisschop en aan de provinciegouverneur.
4. Budget 2017 - kerkfabriek Sint Aldegondis
Gelet op het budget 2017 van de kerkfabriek van Sint Aldegondis, goedgekeurd
door de kerkraad in zijn vergadering van 24 augustus 2016;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale diensten van de erkende erediensten;
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Gelet op het Ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende vaststelling
van de bijhorende modellen;
Gelet op het gunstig advies van de Bisschop van 13 september 2016;
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 het Bisdom;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Overwegende dat het meerjarenplan 2014-2019 dient gewijzigd te worden;
Overwegende dat voor 2017 de gemeentelijke exploitatietoelage € 14.890,75 en
de investeringstoelage € 65.448 bedraagt;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatie- en investeringstoelage wordt
voorzien in het gemeentelijk budget 2017;
Gelet op art. 252 en 260 van et 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 het budget 2017 van de kerkfabriek
van Sint Aldegondis.
Artikel 2: Het budget voorziet € 14.890,75 voor de exploitatie- en € 65.448 voor
de investeringstoelage.
Artikel 3: Deze beslissing wordt meegedeeld aan de Bisschop, de kerkfabriek van
Sint Aldegondis en aan de Gouverneur.
5. Budget 2017 - kerkfabriek Sint Joris
Gelet op het budget 2017 van de kerkfabriek van Sint Joris, goedgekeurd door
de kerkraad in zijn vergadering van 30 augustus 2016;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale diensten van de erkende erediensten;
Gelet op het Ministerieel besluit van 27 november 20016 houdende vaststelling
van de bijhorende modellen;
Gelet op het gunstig advies van de Bisschop van 13 september 2016;
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 het Bisdom;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Overwegende dat voor 2017 de gemeentelijke exploitatietoelage € 32.839,30 en
de investeringstoelage € 0 bedraagt;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage binnen de grenzen van het bedrag
opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 blijft;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatie- en de investeringstoelage
voorzien wordt in het gemeentelijk budget 2017;
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;
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Besluit
eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017 van de kerkfabriek
van Sint Joris.
Artikel 2: Het budget voorziet € 32.839,30 voor de exploitatie- en € 0 voor de
investeringstoelage.
Artikel 3: Deze beslissing wordt meegedeeld aan de Bisschop, de kerkfabriek van
Sint Joris en aan de Gouverneur.
6. Budget 2017 - kerkfabriek Terkoest
Gelet op het budget 2017 van de kerkfabriek van Terkoest, goedgekeurd door de
kerkraad in zijn vergadering van 7 juli 2016;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale diensten van de erkende erediensten;
Gelet op het Ministerieel besluit van 27 november 20016 houdende vaststelling
van de bijhorende modellen;
Gelet op het gunstig advies van de Bisschop van 13 september 2017;
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 het Bisdom;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Overwegende dat voor 2017 geen gemeentelijke toelage voorzien wordt door het
overschot van 2016;
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 het budget 2017 van de kerkfabriek
van Terkoest.
Artikel 2: Het budget voorziet geen gemeentelijke exploitatie- en
investeringstoelage daar er nog een overschot is in 2016.
Artikel 3: Deze beslissing wordt meegedeeld aan de Bisschop, de kerkfabriek van
Terkoest en aan de Gouverneur.
7. Vervangen en verplaatsen cv-installatie sporthal. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, 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
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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, § 2;
Overwegende dat door de wateroverlast de cv installatie van de sporthal zwaar
beschadigd werd;
Overwegende dat de cv installatie dient vervangen te worden en het tevens
aangewezen is de installatie te verplaatsen van de kelder naar het gelijkvloers;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Vervangen en verplaatsen cvinstallatie sporthal” een bestek met nr. 2016/047 werd opgesteld door de
studiedienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 75.000,00
excl. btw of € 90.750,00 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/22100007/0740 (actie
1419/001/013/001/001);
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. 2016/047 en de
raming voor de opdracht “Vervangen en verplaatsen cv-installatie sporthal”,
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 € 75.000,00 excl. btw of €
90.750,00 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/22100007/0740 (actie 1419/001/013/001/001).
Artikel 4 : Aan het college van burgemeester en schepenen wordt delegatie
verleend om voor de opdracht “Vervangen en verplaatsen cv-installatie sporthal”
de eventuele 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.
8. Toekenning straatnamen verkaveling Kouterman
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;
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Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van
openbare wegen en pleinen, gewijzigd door de decreten van 1 juli 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
- 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 voor te leggen voor voorlopige
vaststelling aan de gemeenteraad van 30 juni 2016: Boskoopweg, Sterappelweg,
Bellefleur (woonerven) en Keulemanweg;
Overwegende dat de gemeenteraad tijdens de zitting van 30 juni 2016 volgende
straatnamen voorlopig heeft vastgesteld voor de nieuwe wegenis binnen de
verkaveling Kouterman: Boskoopweg, Sterappelweg, Bellefleur (woonerven) en
Keulemanweg;
Overwegende dat de beslissing van de gemeenteraad van 30 juni 2016
houdende het voorlopig vaststellen van enkele nieuwe straatnamen in een
verkaveling in het binnengebied Kouterman op 18 augustus 2016 werd
bekendgemaakt door aanplakking. Dit openbaar onderzoek duurde zoals
wettelijk voorgeschreven 30 dagen, zijnde t.e.m. 16 september 2016. Er
werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend;
Overwegende dat de voorlopige vaststelling van de straatnamen door de
gemeenteraad zoals wettelijk voorzien voor advies werd overgemaakt aan de
cultuurraad op 18 augustus 2016;
Overwegende dat tot op heden, zijnde 30 september 2016 (na meer dan 30
dagen na de adviesvraag) nog geen antwoord werd ontvangen van de
cultuurraad, zodat het advies van de cultuurraad geacht wordt gunstig te zijn;
Gelet op de resultaten van het gevoerde openbaar onderzoek en de adviesvraag
aan de cultuurraad kunnen de voorlopig vastgestelde straatnamen voor
definitieve vaststelling worden voorgelegd;
Besluit
eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de definitieve 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: een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de
toezichthoudende overheid en deze nieuwe straatnamen zullen worden
opgenomen in het CRAB-databestand ter kennisgeving aan de bevoegde
instanties (brandweer, nutsmaatschappijen, hulpdiensten, ...).
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Tijdens de bespreking van punt 9 verlaat schepen Anita Reekmans de zitting.
9. Geurhinder aan het waterzuiveringsstation in de Meerdegatstraat (toegevoegd door
raadsleden Paul Dirickx en Frank Deloffer)
Bespreking tijdens de raad:
Raadslid Paul Dirickx licht het punt toe. Hij stelt dat het punt handelt over de
geurhinder van het zuiveringsstation van de brouwerij in de Meerdegatstraat en
niet over de activiteiten van de brouwerij in de Stationsstraat. De laatste tijd is
de geurhinder weer toegenomen en hij wil weten welke stappen het bestuur zal
ondernemen. Raadslid Frank Deloffer vult aan dat de brouwerij inspanningen
doet maar dat het bestuur er wel op moet aandringen. Schepen Cindy
Vandormael antwoordt dat zij wel in het voorjaar maar recent geen klachten van
de buurt ontvangen heeft. Zij heeft wel contact gehad met de brouwerij waar
het volgende werd gecommuniceerd:
• Omdat de brouwerij onmiddellijk wil gaan meten, is het best dat men de
brouwerij rechtstreeks contacteert. Het telefoonnummer werd
medegedeeld aan de betrokkenen.
• De brouwerij beschikt over een mobiele meetapparatuur
 Op basis van de recente metingen van de brouwerij heeft men
vastgesteld dat:
• Het open afvalwaterbekken volgelopen is en dat dit zal leeggezogen
worden;
• Het gesloten afvalwaterbekken niet meer volledig luchtdicht is. Dit zal zo
vlug mogelijk hersteld worden.
Tevens heeft de brouwerij een externe deskundige aangesteld om hun in deze te
adviseren.
Raadslid Frank Deloffer informeert nog naar de aanwezigheid van een
milieuambtenaar. Schepen Cindy Vandormael en Frank Vroonen lichten de stand
van zaken van de diverse aanwervingsprocedures toe evenals de tijdelijke
externe ondersteuning totdat een nieuwe milieuambtenaar aangesteld wordt.
De gemeenteraad besluit unaniem om vanuit het College van burgemeester en
schepenen de buurtbewoners te informeren om bij geurhinder dit enerzijds
rechtstreeks aan de brouwerij te melden en anderzijds ook het gemeentebestuur
te informeren zodat al de meldingen kunnen opgevolgd worden. Tevens zal deze
problematiek verder opgevolgd worden.
Daarna sluit de voorzitter de zitting.
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