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1.

Verslag technische dienst 3de kwartaal 2012
Gemeenschappelijke motie van alle Genkse gemeenteraadsleden: Ford en de
automobielnijverheid.
Schrijven van gouverneur Herman Reynders d.d. 16.11.2012 betreffende sluiting
Ford - toekomst Limburg
Schorsing van het besluit met betrekking tot afkoppeling Rode Poel (geagendeerd
op vraag van Peter Cosemans)
Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa: aanduiding en
mandatering van afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering van
dinsdag 11 december 2012.
Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg: aanduiding en
mandatering van afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering van
maandag 10 december 2012.
Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua: aanduiding en mandatering
van afgevaardigden in de buitengewone algemene vergadering van dinsdag 18
december 2012.
Opdrachthoudende vereniging Limburg.net - Algemene vergadering woensdag 19
december 2012 - Agenda en in te nemen standpunten.
Opdrachthoudende vereniging Limburg.net - Algemene vergadering van woensdag
19 december 2012 om 19u. Aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger.
Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL):
aanduiding van afgevaardigde, plaatsvervanger en vaststelling van mandaat.
Voorlopige kredieten

Behandelende ambtenaar: Gisèle Croes
Wanneer een gemeentebestuur nog niet beschikt over een vastgestelde budget kan er
beroep gedaan worden op voorlopige kredieten, om aldus de continue werking van het
bestuur te verzekeren. De voorlopige kredieten (twaalfden) mogen dan per verlopen of
begonnen maand, niet meer bedragen dan één twaalfde van het budgetkrediet van vorig
jaar. Aangezien er in 2012 voor het dienstjaar 2013 nog geen budget wordt aangenomen
door de gemeenteraad. Vermits de organieke decreten bepalen dat de raden het budget
voor 2013 kunnen vaststellen gedurende het eerste kwartaal van 2013 wordt aan de
gemeenteraad voorgesteld om drie voorlopige twaalfden vast te stellen.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
2.

Gemeentelijke dotatie aan politiezone

Behandelende ambtenaar: Nico Serdons
Conform het besluit van het politiecollege van 16/10/2012 moet in het gemeentelijk
budget 2013 een bedrag van € 853.201 voorzien worden als dotatie aan de politiezone.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
3.

Wijziging meerjarenplan 2008-2013 - kerkfabriek Sint Aldegondis

Behandelende ambtenaar: Ria Wouters
Naar aanleiding van de budgetwijziging nr. 1/2012 heeft de kerkfabriek van Sint
Aldegondis eveneens een aangepast meerjarenplan ingediend. Dit dient door de
gemeenteraad goedgekeurd te worden.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
4.

Budgetwijziging 1/2012 - kerkfabriek Sint Aldegondis

Behandelende ambtenaar: Ria Wouters
De gemeenteraad dient akte te nemen van de budgetwijzing nr. 1/2012 van de
kerkfabriek van Sint Aldegondis binnen een termijn van 50 dagen te beginnen op de dag
na het binnenkomen van het advies van het Bisdom.
De gemeentelijke tussenkomst in de exploitatie wordt geraamd op € 34.280,24.

Ten opzichte van het oorspronkelijk budget 2012 betekent dit een verhoging van €
5.575. Deze verhoging is te wijten aan de meerkost op het hoofdgebouw van de
eredienst, nl. voor het elektriciteits- en gasverbruik en onderhoudskosten van de kerk.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
5.

Budget 2013 - kerkfabriek Sint Aldegondis

Behandelende ambtenaar: Ria Wouters
De gemeenteraad dient akte te nemen van het budget 2013 van de kerkfabriek van Sint
Aldegondis binnen een termijn van 50 dagen te beginnen op de dag na het binnenkomen
van het advies van het Bisdom.
De gemeentelijke tussenkomst in de exploitatie wordt geraamd op € 13.266,81.
De gemeentelijke tussenkomst in de investeringen blijft ongewijzigd ten opzichte van
2012 en bedraagt € 124.454 voor de restauratiewerken aan de kerk.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
6.

Herinrichting Stationsplein en bouwen fietsenstallingen. Bestek.

Behandelende ambtenaar: Betty Achten
Door de NMBS-holding, Stationsplein 2-6, 3500 Hasselt werd een ontwerp opgemaakt
voor de werken “Herinrichting Stationsplein”.
De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op € 283.845,69 excl. btw.
Het geraamd bedrag werd opgesplitst in volgende delen:
- deel ten laste van NMBS wordt geraamd op € 224.422,52 excl. btw
- deel ten laste van de gemeente Alken wordt geraamd op € 59.423,17 excl. btw of €
71.902,04 incl. btw.
Deze werken kunnen gegund worden na raadpleging ingevolge de
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
7.

Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan Alken. Meerwerken.

Behandelende ambtenaar: Betty Achten
De opdracht “verbreden/verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Alken” werd
toevertrouwd aan Arcadis Belgium nv, Eurostraat 1 bus 1 te 3500 Hasselt voor een
bedrag van € 29.839,81 incl. 21% btw (sc 28.12.2011).
Ingevolge de bijeenkomst van de Provinciale Auditcommissie Limburg d.d. 28.08.2012
werd de verkenningsnota in het kader van het verbreden en verdiepen van het
mobiliteitsplan Alken in dato 03.09.2012 conform verklaard door de interne auditor
mobiliteitsplannen. In deze verkenningsnota wordt er voorzien in de uitvoering van een
parkeeronderzoek en een onderzoek voetgangerscirkels om als basis te kunnen dienen
voor de verdere opmaak van het mobiliteitsplan.
Arcadis maakte een offerte op voor de uitvoering van deze nodige onderzoeken:
- uitvoering parkeeronderzoek:
€ 7.272,10 incl. 21% btw
- uitvoering onderzoek voetgangerscirkels:
€ 11.594,80 incl. 21% btw
Omdat deze meerwerken meer dan 10% van het oorspronkelijke toewijzingsbedrag
bedragen, dienen deze meerwerken goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
In het kader van de module 1 van de mobiliteitsconvenant kan er voor de uitvoering van
het parkeeronderzoek bij het Vlaamse Gewest een subsidiëring van 2/3 van de kostprijs
aangevraagd worden.
Raadslid Anita Reekmans stelt voor om, gelet op het feit dat het subsidieplafond
van 75% bereikt werd en het feit dat de studie voor de voetgangerscirkels in
een latere fase kan bekeken worden, het parkeeronderzoek wel goed te keuren
en het onderzoek voetgangerscirkels niet uit te voeren.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
8.

Tweede pensioenpijler - toetreding beheer

Behandelende ambtenaar: Greta Boussu

Tijdens de gemeenteraad van 30 augustus 20112 werd het principe en de formule voor
de tweede pensioenpijler voor de contractueel aangestelde personeelsleden
goedgekeurd.
Hierbij werd principieel beslist om in te tekenen op het provinciaal reglement met
betrekking tot het gezamenlijk organiseren van het beheer van een tweede
pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden van de provincie, de gemeenten, de
ocmw’s en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden volgens een bruto
compensatie van 60% van het verschil in bruto pensioen tussen een contractuele en een
statutaire medewerker met volledige valorisatie van alle eerder gepresteerde dienstjaren
in eigen bestuur.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
9.

Tweede pensioenpijler - keuze formule.

Behandelende ambtenaar: Greta Boussu
Om de tweede pensioenpijler te kunnen opstarten met ingang van 01/01/2013 dient de
keuze van de formule, welke tijdens de gemeenteraad van 30 augustus 2012 principieel
werd goedgekeurd, definitief vastgesteld te worden.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
10.

Tweede pensioenpijler - financieel plan.

Behandelende ambtenaar: Greta Boussu
Voor de opstart van de tweede pensioenpijler voor de contractueel tewerkgestelde
personeelsleden is het noodzakelijk om een financieel plan vast te leggen.
De bijdrage van de gemeente aan de tweede pensioenpijler voor de contractueel
tewerkgestelde personeelsleden wordt zodanig vastgesteld dat het totale
dekkingspercentage nl. de verhouding tussen de reserves en de totale verbintenissen
(naar de gepensioneerden en naar de actieve contractueel tewerkgestelde
personeelsleden) over een horizon van 30 jaar niet onder de 30 % daalt.
Rekening houdend met deze parameters, wordt voor het jaar 2013 een premie van
6,5 % vereist.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
11.

Tweede pensioenpijler - reglement.

Behandelende ambtenaar: Greta Boussu
Om een correcte en transparante toepassing van de tweede pensioenpijler voor de
contractueel tewerkgestelde personeelsleden te garanderen is het noodzakelijk om de
principes, modaliteiten en verplichtingen vast te leggen in een “reglement voor een
collectief pensioenplan voor de tweede pijler voor de contractuelen”. Hierbij wordt
rekening gehouden met de wettelijke verplichtingen en mogelijke toekomstige
modaliteiten.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
12.

Gemeentelijke toelage in kader van ontwikkelingssamenwerking 2012

Behandelende ambtenaar: Linda Vandromme
Het gemeentebestuur heeft in de gemeentebegroting 2012 een toelage van € 6.178,voorzien om te besteden aan ontwikkelingshulp.
De gemeenteraad dient de verdeling van deze toelage te bepalen.
In de loop van 2012 heeft het GOSC sensibiliserings- en animatieprojecten georganiseerd
voor de Alkense scholen en de activiteiten van het GOSC.
Aan de gemeenteraad wordt daarom voorgesteld om een deel van de te verdelen som
(€ 1.728) toe te kennen aan het GOSC voor deze sensibiliserings- en animatieprojecten,
een deel als steun voor projecten Luz verde Groen Licht vzw (€ 400), een deel voor het
project in Kinshasa Congo voor Vzw Moninga (€ 1.350), een deel voor het project Ilê dos
Erês in Brazilië (€ 1.350), een deel voor het project Orper vzw voor de straatkinderen in
Kinshasa (€ 1.350).

Het GOSC gaf gunstig advies over dit voorstel in zijn vergadering van 23 oktober 2012.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
13.

Gemeentelijke toelage aan culturele verenigingen 2012

Behandelende ambtenaar: Linda Vandromme
In de begroting 2012 werd € 13.858,- ingeschreven als toelagen voor de culturele
verenigingen.
Het subsidiebedrag voor de culturele verenigingen werd berekend op basis van het
geldende subsidiereglement.
Een aantal verenigingen (Rode kruis, Kon. Harmonie, V.O.V., KVLV Kortenbos)
ontvangen een forfaitaire subsidie apart ingeschreven in de begroting. De culturele raad
gaf een positief advies voor de subsidieverdeling.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
14.

Toelagen aan Jeugdverenigingen - basissubsidie 2012

Behandelende ambtenaar: Linda Vandromme
In de begroting van 2012 werd een bedrag van € 4.884 voorzien als toelage aan
jeugdverenigingen: ‘761 04/332-03 basissubsidie jwbp’. Er werd op begrotingspost ‘761
03/332-03 toelage nieuwe initiatieven en projecten’ echter geen bedrag voorzien.
Volgens de verantwoordingsnota is het echter verplicht hier een minimumbedrag van €
125 te voorzien. De gemeenteraad keurde tijdens de zitting van donderdag 25 oktober
2012 budgetwijziging 3 en 4 goed, waarin een kredietverschuiving van € 125 gebeurde
van begrotingspost ‘761 04/332-03 basissubsidie jwpb’ naar ‘761 03/332-03 toelage
nieuwe initiatieven en projecten’. Na voornoemde kredietwijziging resteerde er een
bedrag van € 4.759. Na verschuivingen van kredieten binnen eenzelfde begrotingspost,
toegestaan door het college van burgemeester en schepenen, werd aan dit bedrag €
1.292-, afgehouden voor de begrotingspost ‘761 07/332-03 kadervorming
speelpleinmonitoren’ en € 361-, toegevoegd van de begrotingspost ‘751 02/332-03
subsidie kadervorming’. Het beschikbare krediet van € 3.828-, werd conform het
geldende subsidiereglement verdeeld.
De gemeentelijke jeugdraad gaf unaniem een positief advies over de verdeling van de
basissubsidie aan jeugdverenigingen voor het werkjaar 2011-2012, tijdens de
vergadering van 18 oktober 2012. In bijlage: het verslag van de vergadering van de
gemeentelijke jeugdraad d.d. 18 oktober 2012 met vermelding van het positief advies
terzake, de verdeling van de basissubsidie.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
15.

Toelagen aan jeugdverenigingen - Kadervorming 2012

Behandelende ambtenaar: Linda Vandromme
In de begroting van 2012 werd een bedrag van € 1.921-, voorzien als toelage aan
jeugdverenigingen: ‘761 02/332-03 kadervorming’. Het totale krediet werd conform het
geldende subsidiereglement verdeeld. Na verdeling van de subsidies resteerde er een
bedrag van € 361-,. Na verschuiving van kredieten binnen eenzelfde begrotingspost,
toegestaan door het college van burgemeester en schepenen, werd dit bedrag van € 361,
toegevoegd aan de begrotingspost ‘761 04/332-03 basissubsidie jwbp’. De gemeentelijke
jeugdraad gaf unaniem een positief advies over de verdeling van de toelage
kadervorming aan jeugdverenigingen voor het werkjaar 2011-2012, tijdens de
vergadering van 18 oktober 2012.
Schepen Andrea Achten zal een overzicht van de % verhouding bij de
jeugdverenigingen opvragen van het aantal leiders die een kadervorming
genoten hebben en dit meedelen op de gemeenteraad van december.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
16.

Toelagen aan jeugdverenigingen - Kadervorming voor monitoren speelpleinwerking
2012

Behandelende ambtenaar: Linda Vandromme
In de begroting van 2012 werd een bedrag van € 495-, voorzien als toelage aan
jeugdverenigingen: ‘761 07/332-03 kadervorming voor monitoren speelpleinwerking’. Na
verschuiving van kredieten binnen eenzelfde begrotingspost, toegestaan door het college
van burgemeester en schepenen, werd aan dit bedrag € 1.292-, toegevoegd van de
begrotingspost ‘761 04/332-03 basissubsidie jwbp’. De gemeentelijke jeugdraad gaf
unaniem een positief advies over de verdeling van de toelage kadervorming aan
jeugdverenigingen voor het werkjaar 2011-2012, tijdens de vergadering van 18 oktober
2012.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
17.

Toelagen aan jeugdverenigingen - projecten en nieuwe initiatieven 2012

Behandelende ambtenaar: Linda Vandromme
In de begroting van 2012 werd een bedrag van € 0 voorzien als toelage aan nieuwe
initiatieven en projecten: 761 03/332-03 ‘toelage projecten en nieuwe initiatieven’. In de
verantwoordingsnota werd gemeld dat er een verplicht minimumbedrag van € 125 dient
voorzien te zijn. De gemeenteraad keurde tijdens de zitting van donderdag 25 oktober
2012 budgetwijziging 3 en 4 goed, waarin een kredietverschuiving van € 125 gebeurde
van begrotingspost ‘761 04/332-03 basissubsidie jwbp’ naar ‘761 03/332-03 toelage
nieuwe initiatieven en projecten’. De verdeling van het beschikbare budget gebeurde
volgens het geldende subsidiereglement. De gemeentelijke jeugdraad gaf unaniem een
positief advies over de besteding van de toelage nieuwe initiatieven en projecten aan
jeugdverenigingen voor het werkjaar 2011-2012, tijdens de vergadering van 18 oktober
2012.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
18.

Toelagen aan jeugdverenigingen - kampsubsidie 2012

Behandelende ambtenaar: Linda Vandromme
In de begroting van 2012 werd een bedrag van € 6.200 voorzien als toelage aan
jeugdverenigingen: ‘761 06/332-03 kampsubsidie’. De verdeling van dit krediet gebeurde
conform het geldende subsidiereglement. De gemeentelijke jeugdraad gaf unaniem een
positief advies over de verdeling van de kampsubsidie aan jeugdverenigingen voor het
werkjaar 2011-2012 tijdens de vergadering van 18 oktober 2012.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
19.

Gemeentelijke toelage aan jeugdverenigingen 2012

Behandelende ambtenaar: Linda Vandromme
In de begroting van 2012 werd een bedrag van € 6.594 voorzien als toelage aan
jeugdverenigingen: ‘761 01/332-02 gemeentelijke subsidie’. Conform het geldende
subsidiereglement gaf de jeugdraad unaniem een positief advies over de verdeling van
de gemeentelijke toelage aan jeugdverenigingen voor het werkjaar 2011-2012, tijdens
de vergadering van 18 oktober 2012.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
20.

Subsidies aan Alkense scholen: Tutti Frutti project

Behandelende ambtenaar: Linda Vandromme
In het kader van de gezondheidsbevordering van de kinderen in het algemeen en het
eten van meer fruit en het drinken van gezonde dranken op school, stelt de
gemeentelijke begroting 2012 € 2.500 ter beschikking op begrotingspost 722 01/332-02
‘Bijdrage project Tutti Frutti’. Alle Alkense scholen dienden een subsidiedossier in voor
het schooljaar 2011-2012. Kan de gemeenteraad akkoord gaan met de verdeling?
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
21.

Toelage aan sportverenigingen 2012.

Behandelende ambtenaar: Stijn Vanspauwen
In de begroting 2012 werd € 13.194 ingeschreven als toelagen voor de
sportverenigingen.
Volgens het subsidiereglement voor de sportverenigingen, moeten de subsidieaanvragen
vóór 15 september ingediend worden bij de dienst vrije tijd. De sportraad adviseerde in
haar vergadering van vrijdag 9 november 2012 de subsidieverdeling positief.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
22.

Verplichte toelage sportverenigingen impulssubsidie 2012.

Behandelende ambtenaar: Stijn Vanspauwen
In de begroting 2012 werd € 4.500,- ingeschreven als verplichte impulssubsidie voor de
sportverenigingen.
Volgens het impulssubsidiereglement voor de sportverenigingen moeten de
subsidieaanvragen vóór 15 september ingediend worden bij de dienst vrije tijd. De
sportraad adviseerde in haar vergadering van vrijdag 9 november 2012 de
subsidieverdeling positief.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
23.

Verplichte toelage sportverenigingen SBP 2012.

Behandelende ambtenaar: Stijn Vanspauwen
In de begroting 2012 werd € 8.317,- ingeschreven als verplichte toelagen voor de
sportverenigingen.
Volgens het subsidiereglement voor de sportverenigingen, moeten de subsidieaanvragen
vóór 15 september ingediend worden bij de dienst vrije tijd. De sportraad adviseerde in
haar vergadering van vrijdag 9 november 2012 de verplichte subsidieverdeling volgens
het sportbeleidsplan positief.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
24.

Toelage aankoop natuurgronden

Behandelende ambtenaar: Wendy Houben
In de gemeentebegroting 2012 is een krediet van € 3.089,- voorzien voor toelagen aan
natuurverenigingen voor aankoop van gronden voor natuurbeheer. Om hiervoor in
aanmerking te komen dient voldaan aan de voorwaarden van de beslissing van de
gemeenteraad van 21 mei 1993.
De v.z.w. Natuurpunt Alken, vertegenwoordigd door Erik Lenaerts, Grootstraat 32, Alken,
kocht in 2011 een oppervlakte van 18a grond in Alken voor een totaal bedrag van
€3.366,71 (kosten inbegrepen) met als doel: natuurbeheer.
Dit dossier werd gunstig geadviseerd door de GALA (gemeentelijke adviesraad leefmilieu)
d.d. 07.11.2012.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
25.

Prijs Alkens Dialectboek

Behandelende ambtenaar: Linda Vandromme
Vanuit de cultuurraad Alken is er sinds een 2 tal jaar geleden een werkgroep
‘Alkens dialect ‘ opgericht.
Deze werkgroep kwam onafhankelijk samen en sprokkelde heel wat Alkense woorden en
zegswijzen bijeen.
Om dit cultureel erfgoed niet verloren te laten gaan, werd voorgesteld om deze woorden
en zegswijzen te bundelen en uit te geven.
Het college van burgemeester en schepenen keurde in haar zitting van 10 oktober ’12
het bestek voor de aankoop van het Alkens dialectboek goed. In de zitting van 31
oktober ’12 werd het drukken van dit boek in een oplage van 500 exemplaren gegund.
Het gemeentebestuur wenst dit boek te verkopen en stelt volgende verkoopprijzen voor:
tijdens de voorstelling en lancering van het boek met bijhorende cd op 15 december ’12
6 euro, vanaf 16 december ’12 het tarief van 8 euro.

Raadslid Jos Boiten licht dit punt toe in het Alkens dialect.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
26.

Overname wegenis RUP Centrum III - Herkdal en Brouwerssteeg - om te voegen bij het
openbaar domein

Behandelende ambtenaar: Anne Hermans
Op 25 oktober ll. ontvingen wij de vraag van Immobiliën Vos nv om de wegenis gelegen
binnen het Gemeentelijk RUP Centrum III, zijnde Herkdal en Brouwerssteeg, gratis over
te dragen aan de gemeente Alken ten behoeve van het algemeen nut en te voegen bij
het openbaar domein.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
Raadslid Hilde Bollen verlaat de zitting.
27.

RUP Zonevreemde bedrijven - fase II

Behandelende ambtenaar: Angèle Janssen
De gemeenteraad heeft op 28 juni 2012 het ontwerp RUP zonevreemde bedrijven – fase
II, zoals opgemaakt door het studiebureau anteagroup, voorlopig vastgesteld. Over het
ontwerp werd een openbaar onderzoek gehouden van 23 juli 2012 tot en met 20
september 2012. Tijdens de periode van dit openbaar onderzoek werden geen
bezwaarschriften ingediend. De deputatie Limburg en de Afdeling RO-Limburg hebben
hun advies overgemaakt aan de Gecoro. De Gecoro heeft over deze documenten
besproken en advies uitgebracht op 02 oktober 2012.
De procedure tot opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet dat de
gemeenteraad het RUP definitief vaststelt binnen 180 dagen na het einde van het
openbaar onderzoek (zoniet vervalt het ontwerp RUP). Het definitief vastgesteld plan
dient voor goedkeuring overgemaakt aan de deputatie Limburg.
Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
Raadslid Anita Reekmans verlaat de zitting.
Tijdens de bespreking van punt 28 vervoegt raadslid Hilde Bollen de zitting.
28.

RUP Terkoest - definitieve vaststelling

Behandelende ambtenaar: Angèle Janssen
De gemeenteraad heeft op 26 april 2012 het ontwerp RUP Terkoest, zoals opgemaakt
door het studiebureau a2O-omgeving, voorlopig vastgesteld. Over het ontwerp werd een
openbaar onderzoek gehouden van 14 mei 2012 tot en met 12 juli 2012. Tijdens de
periode van het openbaar onderzoek werden vier (4) bezwaarschriften ingediend. De
deputatie Limburg en de Afdeling RO-Limburg hebben hun advies overgemaakt aan de
Gecoro. De Gecoro heeft de bezwaren en adviezen besproken en advies uitgebracht op
11 oktober 2012.
De procedure tot opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet dat de
gemeenteraad het RUP definitief vaststelt binnen 180 dagen na het einde van het
openbaar onderzoek (zoniet vervalt het ontwerp RUP). Het definitief vastgesteld plan
dient voor goedkeuring overgemaakt aan de deputatie Limburg.
Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
Raadslid Anita Reekmans vervoegt de zitting.
29.

Restauratiepremie beschermde vakwerkwoning Grootstraat 102. Toekenning.

Behandelende ambtenaar: Marc Blokken
Door de heer en mevr Ghekiere – Beckers Olivier en Marie, Grote Steenweg 66, 3440
Zoutleeuw, werd een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een restauratiepremie
voor de restauratie van de beschermde vakwerkwoning Grootstraat 102 (algemene
restauratie). Bij Ministerieel Besluit van 01/06/2012 werd een premie voor deze werken

toegekend. Voor de berekening van de premie werd bepaald dat de werken voor een
totaal geraamd bedrag van € 239.359,84 (excl. B.T.W.) in aanmerking komen voor de
restauratiepremie. Op basis van de raming der restauratiewerken wordt de premie van
het Vlaams Gewest (25%) vastgesteld op € 69.773,399. In toepassing van het Besluit
van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 (art. 15) houdende vaststelling van het
premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten bedraagt
het aandeel van de gemeente in deze restauratiepremie 7,5 %. Dit houdt in dat de
gemeentelijke restauratiepremie in deze werken € 20.932,01 bedraagt. De betaling van
deze premie zal gebeuren op voorlegging van de nodige bewijsstukken en
overeenkomstig de bepalingen opgenomen onder afdeling VI van het besluit van de
Vlaamse regering d.d. 14/12/2001. De nodige kredieten werden ingeschreven in de
buitengewone budgetwijziging 04 van 2012 onder art. 930/522-51.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
30.

Verslag technische dienst 3de kwartaal 2012

Behandelende ambtenaar: Sanny Lenaerts
Het verslag van de technische dienst van het 3de kwartaal 2012 wordt ter kennisname
meegedeeld aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad nam kennis van het verslag.
31.

Gemeenschappelijke motie van alle Genkse gemeenteraadsleden: Ford en de
automobielnijverheid.

Behandelende ambtenaar: Yolande Theelen
De Ford directie heeft op woensdag 24 oktober meegedeeld de intentie te hebben de
fabriek in Genk te sluiten en heeft daarmee het in werking treden van de wet Renault
opgestart.
De stad Genk zal met het oog op een gedragen en gecoördineerde strategie overgaan tot
de oprichting van een stedelijke taskforce waarin alle politieke fracties uit de
gemeenteraad betrokken worden.
De gemeenteraad nam kennis van de motie.
32.

Schrijven van gouverneur Herman Reynders d.d. 16.11.2012 betreffende sluiting Ford toekomst Limburg

Behandelende ambtenaar: Yolande Theelen
In voorbereiding van de werkzaamheden van de experten-groep, geïnstalleerd door de
Vlaamse regering, vraagt gouverneur Herman Reynders hem zo snel mogelijk een
oplijsting te bezorgen van belangrijke private – of publieke investeringsprojecten voor
gemeente Alken.
Het handelt zowel om infrastructuurprojecten (gebouwen, wegen,…) als projecten in
kader van (sociale -) tewerkstelling, kinderopvang, etc… Er wordt voorgesteld om
volgende infrastructuurprojecten over te maken aan de experten-groep geïnstalleerd
door de Vlaamse regering:
 Het dossier ‘Uitbreiding Kolmen’ ism LRM (Limburgse investeringsmaatschappij)
waarbij gevraagd wordt om het gedeelte ‘Uitbreiding Kolmen’ te ontwikkelen. De
gemeenteraad vraagt de POM (Provinciale ontwikkelingsmaatschappij) hiervoor de
nodige initiatieven te nemen.
 Het dossier ‘Uitbreiding brouwerij’. De gemeenteraad vraagt verdere gesprekken
met LRM en de hogere overheid aan te gaan ten einde de nodige bijkomende
subsidies in het kader van een CO²neutrale invulling, met maximaal behoud van
de natuurlijke omgeving, van dit gebied te bekomen.
Bijkomende punten worden door de raadsleden onderschreven:
 Een oproep aan alle Limburgse ondernemers om deel te nemen en in te
schrijven in de prijsvragen van de lokale gemeenten zodat Limburgse
bedrijven maximaal hun kansen kunnen benutten.



33.

Een oproep tot administratieve vereenvoudiging en het afleveren van
allerhande vergunningen zodat het voornamelijk KMO landschap in
Limburg alle groeikansen krijgt en tewerkstelling kan creëren.
Schorsing van het besluit met betrekking tot afkoppeling Rode Poel (geagendeerd op
vraag van Peter Cosemans)

Behandelende ambtenaar: Pascal Giesen
Raadslid Peter Cosemans stelt voor om het besluit van de gemeenteraad met betrekking
tot de afkoppeling van de Rode Poel te schorsen. In het kader van behoorlijk bestuur, en
volgens de omzendbrief van Bourgeois (die unaniem werd aangenomen op de
gemeenteraad 15 december 2011), is het aangewezen dat dit dossier volledig wordt
overgedragen aan de nieuwe meerderheid en dat de gunningsprocedure onmiddellijk
wordt stopgezet.
Na een discussie wordt er gestemd over het volgende voorstel: “De
gemeenteraad geeft opdracht aan het College van burgemeester en schepenen
om de gunningsprocedure met onmiddellijke ingang in te trekken”.
Stemming: 8 ja - 13 neen - 0 onthoudingen
34.

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa: aanduiding en mandatering van
afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering van dinsdag 11 december
2012.

Behandelende ambtenaar: Yolande Theelen
In toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking moet een gemeentelijke afgevaardigde aangeduid worden voor de
buitengewone algemene vergadering Inter-energa op dinsdag 11 december 2012.
Raadslid Heidi Voordeckers wordt afgevaardigd. Paul Dirickx is
plaatsvervanger.
35.

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg: aanduiding en mandatering
van afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering van maandag 10
december 2012.

Behandelende ambtenaar: Yolande Theelen
In toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking moet een gemeentelijke afgevaardigde aangeduid worden voor de
buitengewone algemene vergadering Infrax Limburg op maandag 10 december 2012.
Raadslid Paul Dirickx wordt afgevaardigd. Marcel Daniëls is plaatsvervanger.
36.

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua: aanduiding en mandatering van
afgevaardigden in de buitengewone algemene vergadering van dinsdag 18 december
2012.

Behandelende ambtenaar: Yolande Theelen
In toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking moet een gemeentelijke afgevaardigde aangeduid worden voor de
buitengewone algemene vergadering Inter-aqua van dinsdag 18 december 2012.
Raadslid Alex Dubois wordt afgevaardigd. Paul Dirickx is plaatsvervanger.
37.

Opdrachthoudende vereniging Limburg.net - Algemene vergadering woensdag 19
december 2012 - Agenda en in te nemen standpunten.

Behandelende ambtenaar: Yolande Theelen
De agendapunten van de jaarvergadering van Limburg.net op 19 december 2012 worden
ter goedkeuring voorgelegd.
Stemming: 21 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
38.

Opdrachthoudende vereniging Limburg.net - Algemene vergadering van woensdag 19

december 2012 om 19u. Aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger.
Behandelende ambtenaar: Yolande Theelen
In toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking moet een gemeentelijke afgevaardigde aangeduid wroden voor de
algemene vergadering Limburg.net op woensdag 19 december 2012.
Raadslid Heidi Voordeckers wordt afgevaardigd. Jos Boiten is plaatsvervanger.
39.

Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL): aanduiding
van afgevaardigde en plaatsvervanger en vaststelling van mandaat.

Behandelende ambtenaar: Yolande Theelen
In toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking moet een gemeentelijke afgevaardigde aangeduid worden voor de
buitengewone vergadering van de algemene vergadering IGL op 14 december 2012.
Raadslid Marcel Daniëls wordt afgevaardigd. Ingrid Carlier is plaatsvervanger.
Dan sluit de voorzitter de vergadering.(21.44u.)

