22.12.2016
VERSLAG GEMEENTERAAD 22 DECEMBER 2016
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;
Tijdens de behandeling van punt 1 verlaat raadslid Niels Jaenen de zitting.
De voorzitter opent de zitting.
De gemeenteraad houdt één minuut stilte voor de onschuldige slachtoffers van
de terreuraanslagen in onze maatschappij.
DAGORDE
1. Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 naar aanleiding van budget
2017
2. Gemeentebudget 2017
3. Mededeling goedkeuring jaarrekening 2015
4. Kennisname schrijven provinciegouverneur gemeentelijke dotatie
hulpverleningszone Zuid-West Limburg 2017
5. Vernieuwing en consolidatie serverinfrastructuur gemeente en OCMW.
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
6. Goedkeuring beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en
gemeentelijk onderwijs
7. Fusie gemeenten
8. Overname Team door vzw Arbeidskansen
9. Vertrek Team uit Alken, wat met de GMO? (toegevoegd door raadslid
Frank Deloffer)
10. Gevolgen van de kilometerheffing op onze secundaire wegen
(toegevoegd door raadslid Frank Deloffer)
11. Ontwaakt met het inrichten van een slaapklasje de oude strijd tussen
het gemeentelijk onderwijs en de vrije basisscholen? (toegevoegd door
raadslid Frank Deloffer)
12. Verkaveling Kerkveld: heeft het schepencollege de kerk wel in het
middel gehouden? (toegevoegd door raadslid Frank Deloffer)
13. Een Alken Bon voor singles en eenoudergezinnen (toegevoegd door
raadslid Marina Boussu).
Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.
1. Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 naar aanleiding van budget 2017
Bespreking tijdens de raad:
De voorzitter wenst het gemeentelijk meerjarenplan en het budget als volgt te
behandelen:
1) Algemene toelichting budget door schepen van financiën
2) Elke schepen licht m.b.t. zijn bevoegdheden het beleid voor het volgende
jaar toe op vlak van investeringen en exploitatie.
3) Dan kunnen de fractieleiders hun commentaren op het budget geven.
4) Eventueel nog een wederwoord van de desbetreffende schepen(en)
5) Eventueel de behandeling van de amendementen, welke bij voorkeur op
voorhand overgemaakt worden.
6) Dan de eindstemming over de documenten.
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Schepen van financiën Anita Reekmans licht het meerjarenplan 2014-2019 en
het budget 2017 toe en schets het algemene beeld van de gemeente Alken.
Schepen Anita Reekmans meldt dat er een foutje in de documenten geslopen is
met name het nominatieve budget voor de omloop van de fruitstreek. Dit moet
€ 3.630 zijn (idem als in 2016) en niet de ingeschreven € 10.000. De raad gaat
unaniem akkoord met deze aanpassing.
Vervolgens stellen de burgemeester en de schepenen de belangrijkste
aandachtpunten van hun beleidsdomein voor 2017 voor.
Raadsleden Paul Dirickx, Frank Deloffer en Marina Boussu hebben diverse vragen
(antwoord burgemeester/schepen in cursief) rond:
• de samenkomst van de gemeentelijke begeleidingscommissie (dossier
Hameestraat) – Er dient gewacht te worden op opmetingsplannen en
rooilijnplan (schepen Cindy Vandormael)
• samenaankoopmogelijkheden borstelwagen, zitmaaier, … - daar waar
mogelijk via infrax of provincie werken we samen (schepen André
Vanhex)
• kattensterilisatie – enkel bedoeld voor wilde katten (schepen Anita
Reekmans)
• laadpalen voor CNG voertuigen – worden voorzien op de technische
dienst (schepen André Vanhex)
• elektrische laadpalen – elk jaar zal er een bijkomen, de eerste laadpaal is
voorzien op de parking Kapittel (schepen Cindy Vandormael)
• ondergrondse vuilcontainer – de eerste is voorzien in Terkoest (schepen
Cindy Vandormael)
• ANPR camera’s – 3 zijn er voorzien in het budget van de politiezone. De
exacte locaties moeten nog bepaald worden (burgemeester Marc
Penxten)
• BIN (buurt informatie netwerk) – Omzendbrief afwachten maar principiële
goedkeuring genomen door College van burgemeester en schepenen
(burgemeester Marc Penxten)
• Ondernemersraad heeft te weinig aandacht voor middenstand. Citycard
moet ook in Alken voorzien worden – De vzw is opgericht, infomomenten
voor bedrijven, … worden voorzien voor 2017 en momenteel loopt
kerstactie met 43 deelnemende handelaars. Dit is het hoogste aantal
ooit. (burgemeester Marc Penxten)
• € 230.000 voor sanitair gc d’Erckenteel – Ook alle leidingen moeten
vervangen (schepen André Vanhex)
• Rijkswachtgebouw – is federaal eigendom en staat nog niet te koop. Dit
zou in 2017 wel te koop aangeboden worden. Nadien kan er een RUP
gemaakt worden. (schepen André Vanhex)
• Bedragen voor speelpleinwerking – het budget voor speelpleinwerking
blijft ongewijzigd en alle subsidies staan nu in 1 reglement. (schepen
Cindy Vandormael).
Raadslid Danny Hasevoets dankt het bestuur dat er meer informatie ter
beschikking wordt gesteld op de commissie financiën dan wettelijk voorzien is.
Inhoudelijk is er in het MJP en het budget echter weinig nieuws. Dit was
nochtans het budget van de laatste kans voor deze legislatuur. Dossiers van de
vorige meerderheid worden nu uitgevoerd. De visie van de Sp.a fractie op vlak
van fiscaliteit verschilt echter. De huisvuilophaling is een basisdienstverlening
die met de algemene middelen betaald moet worden en die niet lineair mag
doorgerekend worden. De belasting op het reclamedrukwerk mag geen
belasting op democratie zijn. Hij informeert tevens naar de werking van de
ombudsdienst. Er is geen commissie meer maar toch wil hij graag feedback
naar de gemeenteraad. Tot slot stelt hij vast dat er veel niet in dit budget zit,
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met name Alken2020 en de fusie van de voetbalclubs, dossiers die nog vele
jaren verder zullen lopen. Hij pleit tevens voor het feit dat bij de opmaak van
het RUP sportvelden er aandacht zal zijn voor de vragen van andere clubs die
vandaag geen huisvesting hebben zoals de hondenclub.
Raadslid Paul Dirickx vindt dat de huidige meerderheid eigenaardige keuzes
maakt en dat Alken stil staat. Vandaar zal de Cd&v fractie zich onthouden.
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 aangepaste meerjarenplan 2014-2019
moet vaststellen;
Gelet op de bespreking in het managementteam van 5 december 2016;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen dat
vastgesteld werd in haar zitting van 7 december 2016.
Besluit
12 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André
Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Bart Jeuris, Peter Bollen, Peter
Schroyen, Dimitri Driesen, 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 gemeenteraad keurt het aangepaste meerjarenplan 2014-2019,
zoals vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen van 7 december 2016, goed.
2. Gemeentebudget 2017
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;

3

22.12.2016
Overwegende dat het budget 2017 past in het aangepast meerjarenplan 20142019;
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 5 december 2016;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen dat
vastgesteld werd in haar zitting van 7 december 2016.
Besluit
12 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André
Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Bart Jeuris, Peter Bollen, Peter
Schroyen, Dimitri Driesen, 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 gemeenteraad stelt het gemeentebudget 2017, dat past binnen het
aangepaste gemeentelijke meerjarenplan 2014-2019, definitief vast.
3. Mededeling goedkeuring jaarrekening 2015
eenparig
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de provinciegouverneur d.d.
25 november 2016 betreffende de goedkeuring van de gemeentelijke
jaarrekening 2015.
4. Kennisname schrijven provinciegouverneur gemeentelijke dotatie hulpverleningszone
Zuid-West Limburg 2017
eenparig
De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van de provinciegouverneur
en beslist om niet in beroep te gaan bij de minister van Binnenlandse Zaken.
5. Vernieuwing en consolidatie serverinfrastructuur gemeente en OCMW. 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
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 2, 1° d (limiet van € 209.000,00
excl. btw niet overschreden), en inzonderheid artikel 38 die een gezamenlijke
uitvoering van leveringen voor rekening van verschillende aanbestedende
overheden toelaat;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 2 §1 3°;
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;
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Overwegende dat het gemeentebestuur van Alken zijn huidige
serverinfrastructuur wil vernieuwen en met het OCMW-bestuur consolideren door
op één gemeenschappelijk serverplatform te werken;
Overwegende dat het een samengevoegde opdracht betreft waarbij het
aangewezen is dat de gemeente Alken de procedure zal voeren en in naam van
het OCMW Alken bij de gunning van de opdracht zal optreden;
Overwegende dat gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen
en administratieve vereenvoudiging;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Vernieuwing en consolidatie
serverinfrastructuur gemeente en OCMW” een bestek met nr. 2016/070 werd
opgesteld door de systeembeheerder;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €
140.495,87 excl. btw of € 170.000,00 incl. 21% btw voor hardware, software en
de helpdesk gedurende 5 jaar;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
meerjarenplan 2014-2019 op registratiesleutel
1419/001/011/002/001/0119/24100000 en
1419/001/013/001/001/0119/61429999 (helpdesk);
Overwegende dat een gedeelte van de kosten zal gedragen worden door het
OCMW Alken;
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. 2016/070 en de
raming voor de opdracht “Vernieuwing en consolidatie serverinfrastructuur
gemeente en OCMW”, opgesteld door de systeembeheerder. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt €
140.495,87 excl. btw of € 170.000,00 incl. 21% btw voor hardware, software en
de helpdesk gedurende 5 jaar.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
Artikel 3: De gemeente Alken wordt gemandateerd om de procedure te voeren
en in naam van het OCMW Alken bij de gunning van de opdracht op te treden.
Artikel 4: Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt
op nationaal niveau.
Artikel 5: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 20142019 op registratiesleutel 1419/001/011/002/001/0119/24100000 en
1419/001/013/001/001/0119/61429999 (helpdesk). Een gedeelte van de kosten
zal gedragen worden door het OCMW Alken.
Artikel 6: Dit besluit wordt vermeld op de overzichtslijst die aan de Hogere
Overheid wordt overgemaakt.
6. Goedkeuring beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs
- Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42;
- Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de
onderwijswetgeving, artikelen 6 en 6bis;1
- Gelet op het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 3, 42° en
62;2
- Overwegende dat de algemene vergadering van OVSG vzw op donderdag 9 juni
2016 de beginselverklaring neutraliteit heeft goedgekeurd. Ook de algemene
vergadering van VVSG vzw heeft zich hierbij aangesloten;
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- Gelet op het verzoek van OVSG vzw in zijn brief van 21/06/2016 om de
beginselverklaring neutraliteit goed te keuren met het oog op een brede
gedragenheid binnen het gemeentelijk net;
- Gelet op het positief advies van het beheerscomité van de
scholengemeenschap DANK van 14 november 2016;
- Gelet op het positief advies van de schoolraad van 15 november 2016;
- Overwegende dat het gemeentelijk onderwijs een openbare dienst is die moet
beantwoorden aan de principes van neutraliteit. Met deze beginselverklaring wil
het gemeentelijk onderwijs zich nog duidelijker profileren als neutrale
onderwijsverstrekker.
De beginselverklaring is opgenomen in artikel 4 en een toelichting die de
beweegredenen uitlegt en de wettelijke basis meegeeft is opgenomen in bijlage.
- Dat de beginselverklaring de principes bevat van wat neutraliteit betekent in
een school, een academie of een centrum van het stedelijk en gemeentelijk
onderwijs;
- Overwegende dat het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch,
artistiek of agogisch project tot de autonomie van het schoolbestuur behoort. De
beginselverklaring vormt daarbij de gemeenschappelijke noemer voor het hele
stedelijk en gemeentelijk onderwijs, waaronder de lokale projecten een plek
vinden;
- Overwegende dat het gemeentebestuur door de goedkeuring het engagement
aangaat om het eigen pedagogisch project, het eigen schoolreglement en de
eigen onderwijspraktijk hiermee in overeenstemming te brengen.
Besluit
eenparig
Artikel 1: De beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs,
zoals opgenomen in artikel 4, wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Het college van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de
uitvoering van dit besluit.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan OVSG vzw.
Artikel 4:
Beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk
onderwijs
Het onderwijs van steden en gemeenten is een openbare dienst en moet
per definitie beantwoorden aan de principes van neutraliteit. Deze
principes worden vastgelegd in een lokaal pedagogisch, agogisch of
artistiek project, in het schoolreglement en in het schoolwerkplan. Ook
voor de onderwijspraktijk (keuze van leerplannen en leermethodes) zijn
ze richtinggevend. Schoolbesturen, schoolteams, cursisten, leerlingen
en ouders stemmen hiermee in en dragen de neutraliteit van het
stedelijk en gemeentelijk onderwijs mee uit.
WETTELIJK KADER
Open voor iedereen
- Volgens artikel 6bis van de Schoolpactwet van 29 mei 1959 zijn de
scholen, centra en academies toegankelijk voor iedereen die van hun aanbod
wil genieten. Dit artikel bepaalt dat een officiële school ‘een open karakter
heeft door open te staan voor alle leerlingen, ongeacht de ideologische,
filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen’.
Belgische Grondwet en Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens en van het Kind
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- Scholen, centra en academies respecteren in hun werking de
internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van
de mens en van het kind.
Democratisch burgerschap versterken
- Scholen, centra en academies respecteren de principes van de
democratische rechtstaat en versterken deze door hun aanbod, door de
manier waarop ze zichzelf organiseren, door een participatieve cultuur te
stimuleren en door zelf model te staan voor een democratische samenleving.
ACTIEF PLURALISME
Verbondenheid stimuleren
- Scholen, centra en academies gaan uit van de gemeenschappelijke
waarden, overtuigingen, aspiraties … die mensen met elkaar delen, over en
door alle mogelijke verschillen heen. Tegelijk spreken ze hun verwachtingen
hieromtrent uit tegenover leerlingen, ouders en cursisten. Ze maken in hun
curriculum plaats voor gemeenschappelijke waarden. Door hun aanpak
stimuleren ze de verbondenheid tussen mensen in hun eigen leer- en
leefgemeenschap en in de samenleving.
Diversiteit erkennen en respecteren
- Scholen, centra en academies erkennen en respecteren de diversiteit bij
hun leerlingen en cursisten op het vlak van filosofische, levensbeschouwelijke
en religieuze overtuiging, sociale, etnische en talige achtergrond,
nationaliteit, huidskleur, gender en seksuele voorkeur. Tegelijk stellen ze
duidelijk de verwachting dat leerlingen, ouders en cursisten de aanwezige
verschillen eveneens respecteren, dat ze bereid zijn te luisteren naar elkaar
en begrip opbrengen voor andere opvattingen.
Diversiteit als meerwaarde benutten
- Voor het realiseren van hun doelen vertrekken scholen, centra en
academies van de meerwaarde die diversiteit biedt. Als dat mogelijk en
relevant is, spelen ze in op de verschillen tussen leerlingen en cursisten door
hun aanpak en door het aanbieden van inhoud (curriculum). Ze doen dat
onder meer door een kritische dialoog tussen levensbeschouwingen en
overtuigingen te stimuleren.
LOKAAL VERANKERD, OPEN OP DE WERELD EN OP DE TOEKOMST
Lokale verankering
- Scholen, centra en academies zijn sterk verweven met de lokale overheid
en omgeving. Ze gaan actief op zoek naar samenwerking met andere
scholen, buurtbewoners, (groot-)ouders, socio-economische partners of
andere partners uit de wijk-, sport-, welzijns-, jeugd- en cultuursector.
Wereldburgerschap
- Scholen, centra en academies zijn niet alleen verankerd in de lokale
gemeenschap, maar ze staan ook open voor een wereld gekenmerkt door
globalisering en internationalisering.
Duurzaamheid (ecologisch en toekomstgericht)
- Scholen, centra en academies erkennen de noodzaak om met het oog op de
toekomst ecologisch duurzame (en gezonde) keuzes te maken en ze vertalen
7. Fusie gemeenten
Bespreking tijdens de raad:
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De burgemeester Marc Penxten verklaart dat voor de huidige meerderheid een
fusie met eender welke omliggende gemeente niet aan de orde is. Wel zijn wij
van mening dat de overheid zo efficiënt mogelijk moet werken; daarom
onderzoekt ons bestuur de mogelijkheden tot samenwerking op vlak van
personeel en materieel met andere gemeenten.
Raadslid Frank Deloffer stelt echter vast dat er een andere communicatie
gebeurt via de krantenartikels dan via het gemeentelijk kanaal ‘facebook’ en
vraagt om met 1 mening naar buiten te komen.
De punten 8 en 9 werden samen behandeld.
8. Overname Team door vzw Arbeidskansen
9. Vertrek Team uit Alken, wat met de GMO? (toegevoegd door raadslid Frank Deloffer)
Bespreking tijdens de raad:
Raadslid Frank Deloffer licht zijn punt toe. Schepen Filip Vanvinckenroye geeft de
nodige toelichting met name dat Team Alken vanaf 1/1/2017 overgaat in de vzw
Arbeidskansen en dat de tewerkstelling in Alken behouden wordt. Betreffende
onze GMO’ers werden andere omliggende besturen gecontacteerd om samen te
werken maar was hiervoor geen interesse. Tevens blijft het huidige systeem nog
bestaan tot 1/1/2018 en is er jaarlijks € 20.000 voorzien via de PWA werking.
Indien er in de toekomst een andere (wijk)werking zal ontplooid worden, dan
zullen de middelen bekeken worden. Tevens gebeurt de uitrusting vandaag ook
al door de gemeente.
10. Gevolgen van de kilometerheffing op onze secundaire wegen (toegevoegd door raadslid
Frank Deloffer)
Bespreking tijdens de raad:
Raadslid Frank Deloffer licht zijn punt toe. Schepen Cindy Vandormael licht toe
dat er een 0-meting en een meting door de gemeenschapswacht werd
uitgevoerd op de Steenweg. Momenteel liggen er meetlussen. Door de
kilometerheffing zal het verkeer op de Steenweg waarschijnlijk toenemen maar
hiervoor wil ze graag de meetinfo afwachten. Raadslid Frank Deloffer vraag om
ook de Grootstraat mee te onderzoeken en op te volgen.
11. Ontwaakt met het inrichten van een slaapklasje de oude strijd tussen het gemeentelijk
onderwijs en de vrije basisscholen? (toegevoegd door raadslid Frank Deloffer)
Bespreking tijdens de raad:
Raadslid Frank Deloffer licht zijn punt toe. Schepen Anita Reekmans is helemaal
niet akkoord met de term ‘schoolstrijd’ en licht de evolutie en de mogelijkheden
die vandaag aangeboden worden in de diverse scholen ruim toe. Deze werden
ook besproken op de onderwijsraad én het lokaal overleg. Er zijn vandaag 3
mogelijkheden met name:
• Scholen kiezen ervoor om geen slaapmogelijkheid te organiseren
• Scholen kiezen voor samenwerking met een opvanginitiatief om
slaapmogelijkheid en opvang te organiseren
• Scholen kiezen om slaapmogelijkheid te organiseren binnen de
klasstructuur en onder toezicht van de leerkracht. Dit gebeurt vandaag in
de gemeentelijke basisschool.
12. Verkaveling Kerkveld: heeft het schepencollege de kerk wel in het middel gehouden?
(toegevoegd door raadslid Frank Deloffer)
Bespreking tijdens de raad:
Raadslid Frank Deloffer licht zijn punt toe. Schepen André Vanhex licht toe dat
de juridische eigendomstoestand intussen uitgeklaard werd en dat de akte aan
de betrokkenen overgemaakt werd. Betreffende het verkavelingsdossier werden
er diverse bezwaren ingediend. Bezwaren werden ingewilligd, waren soms niet
van stedenbouwkundige aard, waren technisch. Betreffende de klacht via een
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advocaat werd er tussen de partijen overleg gepleegd en is er een akkoord
bereikt. Dit probleem werd dus ook opgelost.
13. Een Alken Bon voor singles en eenoudergezinnen (toegevoegd door raadslid Marina
Boussu).
Bespreking tijdens de raad:
Raadslid Marina Boussu licht haar punt toe. Schepen Anita Reekmans deelt mee
dat de belasting in Alken reeds onder het Limburgs gemiddelde ligt en dat ook
de alleenstaanden hiervan mee genieten. Bij het vaststellen van de
huisvuilbelasting werd ook een opsplitsing in de gezinstoestand gemaakt.
Verder kunnen gezinnen met een lager inkomen beroep doen op een kindtoelage
van € 30/maand. Haar standpunt is dan ook dat het op dit moment niet
opportuun is om een Alken bon in te voeren. De Cd&v fractie betreurt dit
standpunt en vraagt de stemming.
Raadslid Danny Hasevoets herhaalt dat de Sp.a fractie tegen een lineaire
belasting is. Dit voorstel is een lineair voordeel en daarom zal de Sp.a fractie
zich onthouden.
Besluit
6 stemmen voor: Frank Deloffer, Marcel Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys,
Alex Dubois en Marina Boussu
12 stemmen tegen: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André
Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Bart Jeuris, Peter Bollen, Peter
Schroyen, Dimitri Driesen, Sabine Van de Sande en Igor Philtjens
2 onthoudingen: Danny Hasevoets en Benny Vreven
Daarna sluit de voorzitter de zitting.
De secretaris

De voorzitter

Pascal Giesen

Igor Philtjens
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