Verslag gemeenteraad van 25 oktober 2012
Aanwezig de dames en heren : Dirickx Paul, voorzitter; Deloffer Frank,
burgemeester; Reekmans Anita, Achten Andrea, Philtjens Igor, Hasevoets
Danny, Rego Marc en Hanssen Magda (*), schepenen; Gos Armand, Daniëls
Marcel, Bollen Hilde, Penxten Marc, Carlier Ingrid, Voordeckers Heidi, Lesire
Andres, Gilissen Sara, Dubois Alex, Debout Herbert, Croes Martine, Smeets Guy,
Boiten Jos en Peter Cosemans, gemeenteraadsleden; Giesen Pascal,
gemeentesecretaris.
Verontschuldigd: Sara Gilissen
(*) Hanssen Magda maakt als ocmw-voorzitster officieel deel uit van het college van burgemeester
en schepenen en wordt in haar functie van schepen uitgenodigd op de gemeenteraad. Zij is evenwel
geen gemeenteraadslid en dus ook niet stemgerechtigd.

Start vergadering 20u.
De gemeenteraad leeft mee met de Limburgers en speciaal de Alkenaren die getroffen
werden door de sluiting van Ford Genk, de sluiting van Dow Chemicals in Tessenderlo en
de ontslagen in de andere bedrijven.
De notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd.
OPENBARE ZITTING :
1. Budgetwijzigingen 3 en 4 dienstjaar 2012
2. Rapportering van de ontvanger over de financiële toestand en de voorafgaandelijke
controle van de regelmatigheid en wettigheid van de voorgenomen verbintenissen
conform de artikels 165 en 166 van het gemeentedecreet.
3. Rapportering intern controlesysteem (ICS)
4. Budgetwijziging 1/2012 - kerkfabriek Sint Joris
5. Budget 2013 - kerkfabriek Sint Joris
6. Afkoppeling waterloop Rode Poel.
7. Aankoop zeecontainers. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
8. Uitbreiding speeltoestel speeltuin De Alk.
9. Renovatie veldverlichting KWS Alken.
10. Vastlegging drankprijzen voor Halloweentocht te Sint-Joris Alken op 31 oktober
2012.
11. Verkoop/ruiling perceel grond gelegen Meerdegatstraat Sie C nr. 45/f2
12. Retributie voor het éénmalig inzamelen van landbouwplastiek in 2012.
13. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer.
Parkeerverbod brandweg parking KWS, Langveldstraat.
14. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media: aanduiding van
afgevaardigde(n) in de buitengewone algemene vergadering op dinsdag 4 december
2012.

1.

Budgetwijzigingen 3 en 4 dienstjaar 2012

Behandelende ambtenaar: Gisèle Croes
Het voorontwerp van de budgetwijzigingen 3 en 4 van het dienstjaar 2012 zoals ze door
het college van burgemeester en schepenen werden vastgesteld ligt ter goedkeuring
voor. Het geraamd algemeen budgetresultaat van de gewone dienst bedraagt na inbreng
van de jaarrekening 2011 € 1.246.831. Het geraamd algemeen budgetresultaat van de
buitengewone dienst bedraagt na inbreng van de jaarrekening 2011 € 7.389.
Stemming: 13 ja - 0 neen - 7 onthoudingen

2.

Rapportering van de ontvanger over de financiële toestand en de voorafgaandelijke
controle van de regelmatigheid en wettigheid van de voorgenomen verbintenissen
conform de artikels 165 en 166 van het gemeentedecreet.

Behandelende ambtenaar: Gisèle Croes
In toepassing van artikel 165 en artikel 166 van het gemeentedecreet dient de financieel
beheerder (ontvanger) jaarlijks minimum één keer in volle onafhankelijkheid te
rapporteren aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad
over de financiële toestand en de voorafgaandelijke controle van de wettigheid en
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen. Een afschrift van dit rapport wordt
tegelijkertijd ter beschikking gesteld van de secretaris.
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de financieel beheerder.
3.

Rapportering intern controlesysteem (ICS)

Behandelende ambtenaar: Pascal Giesen
In toepassing van artikel 101 van het gemeentedecreet moet de gemeentesecretaris
jaarlijks aan de gemeenteraad rapporteren over de organisatie en de werking van het
intern controlesysteem.
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de secretaris.
4.

Budgetwijziging 1/2012 - kerkfabriek Sint Joris

Behandelende ambtenaar: Ria Wouters
De gemeenteraad dient akte te nemen van budgetwijziging 1/2012 van de kerkfabriek
van Sint Joris 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 exploitatietoelage bedraagt € 83 meer dan in het
oorspronkelijk budget 2012 en dit om een sluitend resultaat te bekomen.
De totale exploitatietoelage voor 2012 bedraagt € 36.942,06.
De gemeenteraad neemt akte van dit punt.
5.

Budget 2013 - kerkfabriek Sint Joris

Behandelende ambtenaar: Ria Wouters
De gemeenteraad dient akte te nemen van het budget 2013 van de kerkfabriek van Sint
Joris 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 € 39.077,55 en blijft
binnen de grenzen van het voorziene budget in het meerjarenplan.
Voor de investeringen wordt er geen toelage voorzien.
De gemeenteraad neemt akte van dit punt.
6.

Afkoppeling waterloop Rode Poel.

Behandelende ambtenaar: Betty Achten
Door de ontwerper Grontmij Belgium, Stationsstraat 51, 2800 Mechelen werd een
ontwerp opgemaakt voor de werken “Afkoppeling Rode Poel – Aquafin dossier nr.
22.111.”
De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op € 1.515.895,15 excl. btw.
Het geraamd bedrag werd opgesplitst in volgende delen:
- deel ten laste van Aquafin bedraagt € 613.487,50
- deel ten laste van Lokaal Pact bedraagt € 410.688,00
- deel ten laste van de gemeente Alken wordt geraamd op € 491.719,65 excl. btw of
€ 594.980,78 incl. btw.
Deze werken kunnen gegund worden na raadpleging ingevolge een openbare
aanbesteding.
De kredieten voor deze opdracht zijn voorzien in het budget van 2012, op artikel 421
03/731-60 van de buitengewone dienst.

Andres Lesire vraagt om de goedkeuring van het bestek uit te stellen gelet op de
omzendbrief van minister Bourgeois en het principe van behoorlijk bestuur. De
burgemeester Frank Deloffer overloopt het gevolgde traject sinds de afsluiting van de
samenwerkingsovereenkomst in 2008. Hij verduidelijkt geen risico te willen lopen dat in
dit dossier enige vorm van subsidie mislopen zou worden.
Stemming: 13 ja - 0 neen - 7 onthoudingen
7.

Aankoop zeecontainers. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Behandelende ambtenaar: Betty Achten
Voor de jeugdverenigingen dient er bijkomende stockageruimte voorzien te worden.
Daarom is het wenselijk om zeecontainers aan te kopen om als stockageruimte te
gebruiken. Deze containers zullen geplaatst worden aan de gebouwen van de technische
dienst. Voor de levering en plaatsing van deze zeecontainers werd een bestek nr.
2012/124 opgesteld. De geraamde kostprijs voor deze aankoop bedraagt € 20.000,00
incl. btw voor 6 containers. De nodige kredieten hiervoor zijn voorzien in het budget van
2012, op artikel 761 02/744-51 van de buitengewone dienst.
Voor de plaatsing van deze zeecontainers werd een bouwvergunning aangevraagd.
Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
8.

Uitbreiding speeltoestel speeltuin De Alk.

Behandelende ambtenaar: Betty Achten
Naast het nieuwe speeltoestel “ruimtenet” in speeltuin de Alk is er nog ruimte
beschikbaar om dit toestel uit te breiden. De uitbreiding van dit speeltoestel zou een
extra meerwaarde geven aan dit toestel: extra klimmen in combinatie met een glijbaan.
Voor de levering en plaatsing van deze uitbreiding werd een bestek opgesteld met de
technische bepalingen. De geraamde kostprijs bedraagt € 17.000,00 incl. btw. De nodige
kredieten zijn voorzien in het budget van 2012, op artikel 761/744-51 van de
buitengewone dienst.
Stemming: 13 ja - 0 neen - 7 onthoudingen
9.

Renovatie veldverlichting KWS Alken.

Behandelende ambtenaar: Stijn Vanspauwen
Voetbalclub KWS Alken wenst over te gaan tot renovatie van hun veldverlichting en ze
vraagt hiervoor een toelage aan. De raming bedraagt € 15.465,20 btw inclusief.
Hiervan is € 11.598,90 subsidieerbaar. De werken omvatten het demonteren van de
huidige projectoren en het compleet plaatsen en aansluiten van nieuwe projectoren. De
renovatie is nodig omdat de huidige installatie niet meer voldoet aan de normen van 2de
provinciale. De verlichting wordt begin december gekeurd door de KBVB.
Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
10.

Vastlegging drankprijzen voor Halloweentocht te Sint-Joris Alken op 31 oktober 2012.

Behandelende ambtenaar: Gunnar Deckers
Op woensdag 31 oktober 2012 vanaf 19u. tot 02u. zal vanuit het gemeentebestuur de
jaarlijkse Halloweentocht in Sint-Joris Alken georganiseerd worden. Op de hoek van de
Eduard Dompasstraat en de Sint-Jorisstraat zal een feesttent geplaatst worden die dienst
doet als aankomstplaats. Een aankomst in het Sint-Jorisheem is niet mogelijk wegens de
werkzaamheden.
Tijdens deze activiteit is het aangewezen om aan de bezoekers de mogelijkheid te bieden
een drankje te kunnen nuttigen. De tarieven voor deze dranken dienen daarom door de
gemeenteraad vastgelegd te worden.
Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
11.

Verkoop/ruiling perceel grond gelegen Meerdegatstraat Sie C nr. 45/f2

Behandelende ambtenaar: Anne Hermans

De heer en mevrouw Vanpaeschen-Heeren wensen het perceel voorliggende grond in
eigendom van de gemeente en gelegen voor hun hoeve met als adres Meerdegatstraat
182 te Alken deels aan te kopen en deels te ruilen met een gedeelte van het perceel
gelegen Meerdegatstraat Sie C nr. 49/e. Door de aankoop van dit gedeelte grond zal het
perceel met de hoeve Meerdegatstraat 182 rechtstreeks grenzen aan het openbaar
domein wat heden niet het geval is. Door de ruiling van een gedeelte van het perceel
gelegen Meerdegatstraat Sie C nr. 49/e, zijnde over een oppervlakte van 19m², kan de
gemeente Alken overgaan tot het plaatsen van een bushalte op dit lot.
Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
12.

Retributie voor het éénmalig inzamelen van landbouwplastiek in 2012.

Behandelende ambtenaar: Marc Blokken
Er wordt vastgesteld dat er in vele landbouwbedrijven in de landbouwgemeente Alken
grotere hoeveelheden afval van landbouwplastiek opgestapeld liggen dewelke moeilijk
aan te brengen zijn in het vernieuwde recyclagepark. Om gevreesde sluikstorting te
vermijden werd er vanuit de landbouwraad (Labora) een voorstel gelanceerd tot het
houden van een éénmalige inzamelactie van deze landbouwplastiek. Om willekeur in het
storten te voorkomen wordt voorgesteld om aan de aanbrengers van deze
landbouwplastiek een retributie aan te rekenen van € 7,5 per m³.
Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
13.

Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer. Parkeerverbod
brandweg parking KWS, Langveldstraat.

Behandelende ambtenaar: Marc Blokken
Er wordt vastgesteld dat de als brandweg dienstdoende toegang naar de accommodatie
van voetbalvereniging KWS in de Langveldstraat regelmatig wordt gebruikt als
parkeerplaats. Deze brandweg dient echter steeds toegankelijk te zijn voor de
hulpdiensten. In het verslag van onderzoek uitgevoerd door de brandweer Hasselt, wordt
dan ook aangegeven dat de bereikbaarheid van de voetbalkantine voortdurend dient
gewaarborgd te worden en op deze brandwegen een strook dient vrijgehouden te worden
waar het stationeren verboden is en waar een permanent parkeerverbod wordt opgelegd.
Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
14.

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media: aanduiding van
afgevaardigde(n) in de buitengewone algemene vergadering op dinsdag 4 december
2012.

Behandelende ambtenaar: Yolande Theelen
In toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, moet een gemeentelijke afvaardiging worden aangeduid voor de
algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media op
dinsdag 4 december 2012.
Paul Dirickx wordt afgevaardigd met 13 stemmen voor. Andres Lesire behaalde
7 stemmen. Peter Cosemans werd aangeduid als opvolger.
Dan sloot de voorzitter de vergadering (20.53u.)

