Agenda gemeenteraad van 24 mei 2012
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1.

Toelichting m.b.t. de informatie- en overlegvergadering van 2 mei 2012 voor de
bewoners van de Rozenwijk.
Mededeling goedkeuring gemeenterekening 2010.
Mededeling goedkeuring jaarrekening OCMW dienstjaar 2010.
Rekening 2011 - kerkfabriek Sint Joris.
Rekening 2011 - kerkfabriek Sint Aldegondis.
Rekening 2011 – kerkfabriek Terkoest.
Aanbrengen en vernieuwen wegmarkeringen. Goedkeuring gunningswijze en
aannemingsvoorwaarden.
Aanpassingen aan de waterleiding ingevolge riolerings- en wegeniswerken
Grootstraat - fase 2. Aanpassing raming.
Aankoop licenties en installatie van de GeoIT CRAB adresbeheermodule. Goedkeuring
gunningswijze en aannemingsvoorwaarden.
Aanleg fietspaden Langveldstraat. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Aanpassing gebruikersreglement bibliotheek: wijziging openingsuren.
RUP Kolmen : definitieve vaststelling.
Vaststelling picknick- en drankprijzen activiteit Picknick in uw Park op zondag 27 mei
2012.
Verslag technische dienst 1ste kwartaal 2012.
Opdrachthoudende vereniging Limburg.net - algemene vergadering van 27 juni
2012 - aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger - agenda en in te
nemen standpunten.
Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg, afgekort IGL:
aanduiding van afgevaardigde en vaststelling van mandaat voor de algemene
vergadering op 22 juni 2012.
Interpellatie burgemeester naar aanleiding van de actualiteit ivm de politiezone
Alken, Borgloon, Wellen, Kortessem en Heers (Interpellatie door raadslid Peter
Cosemans).

Toelichting m.b.t. de informatie- en overlegvergadering van 2 mei 2012 voor de
bewoners van de Rozenwijk.

Behandelende ambtenaar: Pascal Giesen
De burgemeester geeft toelichting m.b.t. de informatie- en overlegvergadering van 2 mei
2012 voor de bewoners van de Rozenwijk en de stand van zaken.

2.

Mededeling goedkeuring gemeenterekening 2010

Behandelende ambtenaar: Gisèle Croes
Bij besluit van de hogere overheid van 4 mei 2012 werd de gemeenterekening 2010
goedgekeurd.

3.

Mededeling goedkeuring jaarrekening OCMW dienstjaar 2010

Behandelende ambtenaar: Gisèle Croes
Bij besluit van de provinciegouverneur van 19 april 2012 werd de jaarrekening van het
OCMW voor het dienstjaar 2010 goedgekeurd.

4.

Rekening 2011 - kerkfabriek Sint-Joris

Behandelende ambtenaar: Ria Wouters
Artikel 55 § 2 van het eredienstendecreet bepaalt dat de jaarrekeningen van de
kerkfabrieken onderworpen moeten worden aan het advies van de gemeenteraad en aan
de goedkeuring van de provinciegouverneur.
De gemeentelijke exploitatietoelage aan de kerkfabriek Sint Joris bedroeg in 2011
€ 42.745,61 en de investeringstoelage € 79.000.
De y-waarde (resultaat van de rekening 2010) bedraagt € - 5.386,86
De z-waarde (resultaat van de rekening 2011) bedraagt € - 1.949,41

5.

Rekening 2011 - kerkfabriek Sint-Aldegondis

Behandelende ambtenaar: Ria Wouters
Artikel 55 § 2 van het eredienstendecreet bepaalt dat de jaarrekeningen van de
kerkfabrieken onderworpen moeten worden aan het advies van de gemeenteraad en aan
de goedkeuring van de provinciegouverneur.
De gemeentelijke exploitatietoelage aan de kerkfabriek Sint-Aldegondis bedroeg voor
2011 € 12.954. Voor de investeringen werd er geen toelage verleend.

6.

Rekening 2011 – kerkfabriek Terkoest

Behandelende ambtenaar: Ria Wouters
Artikel 55 § 2 van het eredienstendecreet bepaalt dat de jaarrekeningen van de
kerkfabrieken onderworpen moeten worden aan het advies van de gemeenteraad en aan
de goedkeuring van de provinciegouverneur.
De gemeentelijke exploitatietoelage aan de kerkfabriek Terkoest bedroeg voor 2011
€ 23.437. Voor investeringen werd er geen toelage verleend.

7.

Aanbrengen en vernieuwen wegmarkeringen. Goedkeuring gunningswijze en
aannemingsvoorwaarden.

Behandelende ambtenaar: Betty Achten
Het is nodig om de bestaande wegmarkeringen te vernieuwen in de Lindestraat,
Hameestraat, Hendriksstraat, Ed. Dompasstraat, aansluiting Bulsstraat/Grootstraat en
parking Laagdorp. Tevens dienen de markeringen van de parkeerplaatsen voor personen
met een handicap vernieuwd te worden aan het Lambrechtsplein, Sporthal,
d’Erckenteelcentrum, Claes d’Erckenteelplein, Sint-Jorisheem, Kerkplein Sint-Joris en
Laagdorp.
Voor de uitvoering van deze werken werd een bijzonder bestek nr. 2012/066 opgesteld.
De geraamde kostprijs bedraagt € 9.150,00 incl. BTW.
De nodige kredieten hiervoor werden voorzien in het budget 2012 onder artikel 421/73260 van de buitengewone dienst.

8.

Aanpassingen aan de waterleiding ingevolge riolerings- en wegeniswerken Grootstraat fase 2. Aanpassing raming.

Behandelende ambtenaar: Betty Achten
De gemeenteraad van 27 oktober 2011 gaf goedkeuring aan de aanpassingswerken aan
de waterleiding ingevolge de wegeniswerken Grootstraat - fase 2 (tussen Klinkstraat en
Leemkuilstraat). De kostprijs van deze werken werd geraamd op € 144.051,35.
Aangezien het tegoed aan autonome investeringskredieten reeds opgebruikt werd kan de
financiering enkel door cash betaling gebeuren. Het gemeentebestuur kan hiervoor een

tegemoetkoming van € 70.000 verkrijgen van het Limburgs solidariteitsfonds zodat het
gemeentebestuur nog € 74.051,35 cash dient te betalen.
De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening maakte een vergissing in de raming van
deze werken. De extra kosten worden geraamd op € 17.200,00. De totale raming voor
deze aanpassingswerken bedraagt dan € 161.251,35.
Indien er een tegoed aan autonome investeringskredieten beschikbaar is, kunnen deze
extra kosten hiermee gefinancierd worden. Indien dit tegoed opgebruikt is zullen deze
extra kosten cash betaald moeten worden.
De kredieten hiervoor zijn voorzien in het budget 2012, op artikel 421 07/731-60 van de
buitengewone dienst.

9.

Aankoop licenties en installatie van de GeoIT CRAB adresbeheermodule. Goedkeuring
gunningswijze en aannemingsvoorwaarden.

Behandelende ambtenaar: Betty Achten
Sinds 1 juni 2011 is het CRAB-decreet in werking getreden. Daarmee is het Centraal
referentieadressenbestand (CRAB) de eerste authentieke geografische gegevensbron in
Vlaanderen geworden. Dit houdt in dat de Vlaamse steden en gemeenten de initiators
van adresgegevens in het CRAB worden. Zij zullen exclusief en zelfstandig de CRABadresgegevens voor hun grondgebied beheren.
Naar aanleiding van deze verplichting is het nodig om het huidige GIS systeem uit te
breiden met de CRAB adresbeheermodule.
Voor deze uitbreiding van het Geo-It Gissysteem werd een bestek opgesteld met de
voorwaarden waaraan deze aankoop moet voldoen.
De raming voor de aankoop, installatie en opleiding bedraagt € 7.500,00 incl. BTW.
De raming voor het onderhoud bedraagt € 300 incl. BTW per maand.
De uitgave voor de aankoop, installatie en opleiding is voorzien in het budget van 2012,
op artikel 104 01/742-53 van de buitengewone dienst.
De uitgave voor het onderhoud is voorzien in het budget van het desbetreffende
dienstjaar, op artikel 104 01/124-02 van de gewone dienst.

10.

Aanleg fietspaden Langveldstraat. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Behandelende ambtenaar: Betty Achten
Voor de aanleg van fietspaden in de Langveldstraat werd door de ontwerper, provincie
Limburg 3de directie, een bestek opgemaakt. De raming voor deze werken bedraagt
€ 662.647,90 excl. BTW of € 801.803,96 incl. 21% BTW.
De bijkomende kosten bedragen:
- aanbestedingskosten: € 750,00
- beproevingskosten: € 1.250,00
- ontwerpkosten: € 33.008,33 (gunning college van burgemeester en schepenen van 8
juni 2011).
De nodige kredieten voor deze opdracht zijn voorzien in het budget van 2012, op artikel
421 06/731-60 van de buitengewone dienst. Het voorziene krediet moet verhoogd
worden bij de volgende budgetwijziging. Voor deze opdracht wordt een deel van de
kostprijs gesubsidieerd door het Fietsfonds.

11.

Aanpassing gebruikersreglement bibliotheek: wijziging openingsuren

Behandelende ambtenaar: Linda Vandromme
Door de invoering van het RFID uitleensysteem kunnen de uitleenuren met minder
personeel worden uitgevoerd. Deze vrijgekomen uren willen we besteden aan het
verruimen van de openingsuren vanaf september 2012. In het najaar 2011 werd een
enquête gevoerd bij de klanten. In het onderstaande voorstel werd in ruime mate
rekening gehouden met de resultaten van deze enquête. Samen met de

bibliotheekmedewerkers werden 4 voormiddagen besteed om te brainstormen rond de
nieuwe uren. In het voorstel wordt er veel nadruk gelegd op de aansluiting met de
schooluren. Daarnaast wordt voorzien om ‘s morgens de kranten komen in te kijken.
Tot slot blijft er ook de mogelijkheid bestaan om ‘s avonds de bib te komen bezoeken.

12.

RUP Kolmen : definitieve vaststelling

Behandelende ambtenaar: Angèle Janssen
De gemeenteraad heeft op 24 november 2011 het ontwerp RUP Kolmen, zoals
opgemaakt door het studiebureau Tritel, voorlopig vastgesteld. Het ontwerp werd
onderworpen aan een openbaar onderzoek van 2 januari 2012 tot en met 1 maart 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 deze bezwaren gebundeld en haar advies uitgebracht op 4 april
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.

13.

Vaststelling picknick- en drankprijzen activiteit Picknick in uw Park op zondag 27 mei
2012

Behandelende ambtenaar: Marie-Christine Huygen
Op zondag 27 mei 2012 viert gans Vlaanderen de Dag van het Park. Thema dit jaar is ‘De
juiste boom op de juiste plaats’. Op 18 april 2012 gaf het college zijn principieel akkoord
om de Dag van het Park 2012 in wijk Hakkeveld te organiseren met als activiteit de
voorstelling van het voorontwerp groenplan voor wijk Hakkeveld.
Om de aantrekkelijkheid van de activiteit te vergroten en tegelijkertijd milieuverantwoord
productgebruik te stimuleren bij de bevolking, krijgen de bezoekers de kans om een
duurzaam picknickpakket (lokale en eerlijke producten) aan te kopen om te nuttigen op
het speelterrein waar de activiteit plaatsvindt. Om deze reden werd de activiteit
omgedoopt naar ‘Picknick in uw Park’.
Tevens willen we de bezoekers de mogelijkheid bieden om aan een democratisch tarief
een drankje te nuttigen.
Voor de verkoop van het picknickpakket en de dranken dient de gemeenteraad de
verkoopprijs vast te stellen.

14.

Verslag technische dienst 1ste kwartaal 2012

Behandelende ambtenaar: Sanny Lenaerts
Het verslag van de technische dienst van het 1ste kwartaal 2012 wordt ter kennisname
meegedeeld aan de gemeenteraad.

15.

Opdrachthoudende vereniging Limburg.net - algemene vergadering van 27 juni 2012 aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger - agenda en in te nemen
standpunten

Behandelende ambtenaar: Pascal Giesen
In toepassing van het decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking,
moet een gemeentelijke afvaardiging worden aangeduid voor de algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging Limburg.net op 27 juni 2012.
Raadsleden Jos Boiten en Armand Gos zijn kandidaat afgevaardigde.
Raadsleden Alex dubois en Guy Smeets zijn kandidaat plaatsvervanger.

16.

Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg, afgekort IGL:
aanduiding van afgevaardigde en vaststelling van mandaat voor de algemene
vergadering op 22 juni 2012.

Behandelende ambtenaar: Pascal Giesen
In toepassing van het decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking,
moet een gemeentelijke afvaardiging worden aangeduid voor de algemene vergadering
van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IGL op 22 juni 2012.
Raadsleden Ingrid Carlier en Peter Cosemans zijn kandidaat afgevaardigde.
Raadsleden Martine Croes en Guy Smeets zijn kandidaat plaatsvervanger.

17.

Interpellatie burgemeester naar aanleiding van de actualiteit i.v.m. de politiezone Alken,
Borgloon, Wellen, Kortessem en Heers (Interpellatie door raadslid Peter Cosemans)

Behandelende ambtenaar: Pascal Giesen
Raadslid Peter Cosemans wenst de burgemeester te interpelleren omtrent de actualiteit
in verband met de politiezone Alken, Borgloon, Wellen, Kortessem en Heers.

