GEMEENTERAAD VAN 26 juni 2014
Dagorde
Gemeenterekening dienstjaar 2013. Goedkeuring.
OCMW: jaarverslag en jaarrekening van 2013
Gemeentepersoneel: aanpassing en actualisering arbeidsreglement.
Gemeentepersoneel: deontologische code. Vaststelling.
Aankoop informaticamateriaal dienstjaar 2014. Goedkeuring.
Streekpact Limburg 2014-2019. Goedkeuring.
Hernieuwingsaanvraag Wonen in Noord-Limburg. Goedkeuring.
Gemeentelijk RUP “Torenstraat - partiële herziening BPA centrum V”. Defintieve vaststelling.
Vereffeningsdossier van de projectvereniging ‘Erfgoed Limburgse Kempen’. Goedkeuring.
Interlokale vereniging Plaatselijke Groep Leader Kempen en Maasland - jaarverslag 2013 en
jaarrekening 2013. Goedkeuring.
011 Herstellen fietspad, dienstjaar 2014. Goedkeuring.
012 Bouwen van een harmoniezaal Groenstraat Gruitrode : leveren van gips en pleisterwerk.
Goedkeuring.
013 Bouwen van een harmoniezaal Groenstraat Gruitrode : leveren van gips- en pleisterwerk - rf
beplatingen. Goedkeuring.
014 Bouwen van een harmoniezaal Groenstraat Gruitrode : leveren van materialen voor
verwarmingsinstallatie. Goedkeuring.
Toegevoegde punten op verzoek van de fractie N-VA
015 Kerkhof Wijshagen: onkruidvrij houden - periodiek onderhoud
016 Voorstel om een brandveiligheidsreglement op te stellen voor (jeugd-) verenigingen die over
een eigen lokaal beschikken
Openbare Vergadering
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

Aanwezig: Ceyssens Lode - voorzitter
Bongaerts Johan, Plessers Kurt, Van Hoef Meg, Goossens Marco, Geusens Koen – schepenen
Schepers Ludo, Koolen Helena, Leyssen René, Haex Leo, Thys Rik, Vankevelaer Erik, Schouteden
Rob, Beelen Bart, Schuermans Jochen, Feyen Kurt, Schrooten Hanne, Schonkeren Jan, Nijs Ellen,
Haex Rob, Doumen Gert, Breemans Sigrid, Creemers Patrick – raadsleden
Jacobs Lydia - OCMW-voorzitster
Berben Jos - secretaris
Zitting van 20.00 uur tot 20.50 uur. De voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. Er zijn geen
opmerkingen over het verslag van de vorige zitting. Fractie MG feliciteert de burgemeester met zijn
verkiezingsuitslag.
001.
GEMEENTEREKENING DIENSTJAAR 2013.
Het totaal van de gewone ontvangsten bij de gemeenterekening 2013 bedraagt 11.869.959,55 EUR.
De uitgaven daarentegen vertegenwoordigen een bedrag van 10.520.798,68 EUR, zodat het
resultaat 5.982.015,85 EUR bedraagt rekening houdende met een positief saldo van de vorige jaren
van 4.632.854,98 EUR. Er gebeurt geen overboeking naar de buitengewone dienst.
In de buitengewone dienst is het resultaat 304.965,71 EUR. De ontvangsten bedragen 794.193,42
EUR en de uitgaven maken een bedrag van 1.818.632,16 EUR uit, waarbij we rekening houden met
een positief saldo van vorige dienstjaren van 1.329.404,45 EUR.
Uit de balans en resultatenrekening blijkt voor het jaar 2013 een resultaat van 416.254,89 EUR.
Fractie N-VA stelt vast dat er een gunstig resultaat is in de rekening en dat er derhalve ruimte moet
zijn om belastingen te verlagen, zoals op drankslijterijen, motoren enz…;
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
Besluit 6Gr14001
002.
OCMW: JAARVERSLAG EN JAARREKENING VAN 2013.
Overmaking in toepassing van artikel 174 van het OCMW-decreet.

Schepen Lydie Jacobs licht toe, op vraag van N-VA, dat de firma die de warme maaltijdbedeling
deed failliet is gegaan. De meeste gebruikers hebben zelf oplossingen gezocht via bvb. familiehulp.
Momenteel doen nog 4 gezinnen beroep op de maaltijdbedeling. In de kinderopvang is het zo dat er
flexibele bezetting mogelijk is, waardoor we meer dan 80 kinderen mogen opvangen. Er zijn wel nog
enkele dagen overbezetting geweest en om dat probleem te verhelpen moet er 2 weken op
voorhand geannuleerd worden.
003.
GEMEENTEPERSONEEL: AANPASSING EN ACTUALISERING ARBEIDSREGLEMENT.
Het arbeidsreglement dat dateert van december 2011 wordt aangepast en geactualiseerd
overeenkomstig de voorschriften van de rechtspositieregeling, de gewijzigde wettelijke bepalingen
en de noodwendigheden van een goed personeelsbeleid. Op verzoek van fractie MG wordt de tekst
inzake ziektecontrole als volgt aangepast: met uitzondering van de geneeskundige consultaties
welke agendamatig niet anders kunnen geschieden dan tijdens de periode van
beschikbaarheidsstelling, dienen de bezoeken aan een arts of het afhalen van medicatie te gebeuren
buiten de uren waarin het zieke personeelslid zich beschikbaar dient te houden voor een gebeurlijk
controleonderzoek. Op de vragen van N-VA wordt geantwoord dat er geen glijtijden voorzien zijn en
dat het arbeidsreglement geldt voor de werknemers, niet voor de schepenen.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
Besluit 6GR14003
004.
GEMEENTEPERSONEEL: DEONTOLOGISCHE CODE.
Het gemeentebestuur is verplicht om een deontologische code voor de werknemers op te stellen,
gebaseerd op de minimale rechten en plichten zoals vastgesteld in het decreet. Deze minimale
rechten en plichten hebben betrekking op:
- de loyauteit
- de actieve en constructieve bijdrage tot de realisatie van het beleid en de doelstellingen van de
gemeente
- het respect voor de persoonlijke waardigheid
- de grenzen van het spreekrecht
- de integriteit
- het recht op informatie en vorming, maar ook de plicht om zich op de hoogte te houden en zich
te vormen in functie van de ontwikkelingen en het functioneren van de dienst.
Dit voorstel van reglement werd vooraf besproken met de vakorganisaties. Fractie MG stelt dat er
wel een spreekrecht voor het personeel opgenomen is maar dat er niet beschreven staat dat het
personeel zich loyaal, zonder enige schroom of terughoudendheid, moet gedragen naar de
raadsleden toe. De burgemeester antwoordt dat elk raadslid de info krijgt die hij vraagt; Fractie NVA stelt vast dat er geen dresscode opgenomen is. Dit is niet nodig volgens het schepencollege,
omdat het personeel zich gepast kleedt.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
Besluit 6GR14004
005.
AANKOOP INFORMATICAMATERIAAL DIENSTJAAR 2014.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/51 en de raming voor de
opdracht “Aankoop informaticamateriaal dienstjaar 2014”, opgesteld door de Technische dienst. De
raming bedraagt € 22.314,00 excl. btw of € 26.999,94,00 incl. 21% btw. De uitgave voor deze
opdracht is voorzien in het investeringsbudget gemeente van 2014. De opdracht wordt gegund bij
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Op de vraag van fractie N-VA of
VDC-consult ook hardware aanbiedt, wordt ontkennend geantwoord.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
Besluit 6GR14005
006.
STREEKPACT LIMBURG 2014-2019.
De raad keurt de langetermijnstrategie van het streekpact Limburg 2014-2019 goed, zoals
beschreven in de vier kwadranten met bijhorende prioriteiten, ambities, doelstellingen en acties.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
Besluit 6GR14006

007.
HERNIEUWINGSAANVRAAG WONEN IN NOORD-LIMBURG.
Goedkeuring van de hernieuwingsaanvraag (projectvoorstel en subsidiedossier) van de
intergemeentelijke vereniging Wonen in Noord-Limburg omwille van de beëindiging van de tweede
subsidiëringsperiode op 28/02/2015. De subsidiëringsperiode wordt verlengd met 3 jaar.
De gemeente wenst verder deel uit te maken van deze intergemeentelijke vereniging, maar wel
onder een afgeslankte vorm waarbij ook gemeentepersoneel wordt ingezet om de beoogde
kernactiviteiten te realiseren.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
Besluit 6GR14007
008.
GEMEENTELIJK RUP “TORENSTRAAT - PARTIËLE HERZIENING BPA CENTRUM V”.
DEFINTIEVE VASTSTELLING.
Het RUP “Torenstraat-partiële herziening BPA centrum V” is voorlopig vastgesteld door de
gemeenteraad op 27 februari 2014. Het openbaar onderzoek heeft plaatsgevonden van 11 maart
2014 tot en met 10 mei 2014. Tijdens het openbaar onderzoek zijn er 2 adviezen en 0
bezwaarschriften ingediend. De adviezen werden behandeld door de gecoro op 19 mei 2014.
De gemeenteraad stelt het gemeentelijk RUP “Torenstraat – partiële herziening BPA centrum V”
definitief vast.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
Besluit 6GR14008
009.
VEREFFENINGSDOSSIER VAN DE PROJECTVERENIGING ‘ERFGOED LIMBURGSE
KEMPEN’.
Op 4 december 2012 sprak de raad van bestuur van de projectvereniging ‘Erfgoed Limburgse
Kempen’ de ontbinding van de projectvereniging uit. Dit gebeurde op basis van het ontbreken van
een unanieme beslissing tot het verlengen van de vereniging door de lidgemeenten. Het verslag
m.b.t. de vereffening wordt hierbij neergelegd. Schepen Van Hoef licht toe dat het actief van de
vereniging naar Lommels erfgoed gaat. Het contract met personeelslid is tevens beëindigd
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
Besluit 6GR14009
010.
INTERLOKALE VERENIGING PLAATSELIJKE GROEP LEADER KEMPEN EN MAASLAND
- JAARVERSLAG 2013 EN JAARREKENING 2013.
De gemeenteraad gaat over tot de goedkeuring van het jaarverslag 2013 en de jaarrekening 201 van
de Interlokale vereniging Plaatselijke Groep Leader Kempen en Maasland.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
Besluit 6GR14010
011.
HERSTELLEN FIETSPAD, DIENSTJAAR 2014.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/44 en de raming voor de
opdracht “Herstellen fietspaden, dienstjaar 2014”, opgesteld door de Technische dienst. De raming
bedraagt € 24.700,00 excl. btw of € 29.887,00 incl. 21% btw. De uitgave voor deze opdracht is
voorzien in het investeringsbudget gemeente van 2014. De opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
Besluit 6GR14011
012.
BOUWEN VAN EEN HARMONIEZAAL GROENSTRAAT GRUITRODE : LEVEREN VAN
GIPS EN PLEISTERWERK.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/12 en de raming voor de
opdracht “Bouwen van een harmoniezaal Groenstraat Gruitrode : leveren van gips en pleisterwerk”,
opgesteld door de Technische dienst. De raming bedraagt € 8.235,00 excl. btw of € 9.964,35 incl.
21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van de Koninklijke Harmonie
Onder Ons Gruitrode en de buitengewone toelage toegekend door de gemeente.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
Besluit 6GR14012

013.

BOUWEN VAN EEN HARMONIEZAAL GROENSTRAAT GRUITRODE : LEVEREN VAN
GIPS- EN PLEISTERWERK - RF BEPLATINGEN.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/13 en de raming voor de
opdracht “Bouwen van een harmoniezaal Groenstraat Gruitrode : leveren van gips en pleisterwerk rf beplatingen”, opgesteld door de Technische dienst. De raming bedraagt € 9.976,03 excl. btw of
€ 12.071,00 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van de Koninklijke
Harmonie Onder Ons Gruitrode en de buitengewone toelage toegekend door de gemeente.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
Besluit 6GR14013
014.
BOUWEN VAN EEN HARMONIEZAAL GROENSTRAAT GRUITRODE : LEVEREN VAN
MATERIALEN VOOR VERWARMINGSINSTALLATIE.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/17 en de raming voor de
opdracht “Bouwen van een harmoniezaal Groenstraat Gruitrode : leveren van materialen voor
verwarmingsinstallatie ”, opgesteld door de Technische dienst. De raming bedraagt € 26.535,12 excl.
btw of € 32.107,50 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van de
Koninklijke Harmonie Onder Ons Gruitrode en de buitengewone toelage toegekend door de
gemeente.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
Besuit 6GR1404
Toegevoegde punten op verzoek van de fractie N-VA
015.
KERKHOF WIJSHAGEN: ONKRUIDVRIJ HOUDEN - PERIODIEK ONDERHOUD
Fractie N-VA vraagt om het kerkhof onkruidvrij te houden, zodat het representatief is voor elke
bezoeker. Schepen Goossens antwoordt dat binnenhet pesticidenreductieprogramma de
herinrichting van onze kerkhoven een van onze grootste uitdagingen is. Het kerkhof van Wijshagen
willen we als eerste aanpakken. Hier zijn sinds februari 1979 geen begravingen meer geweest en het
kerkhof is 11,3 are groot. Momenteel zijn we bezig met het uitwerken van het uitvoeringsplan om
het volledige kerkhof van Wijshagen opnieuw aan te planten zodat het onderhoudsvriendelijker
wordt alsook pesticidenvrij te onderhouden is. Deze plannen zullen we toelichten aan de inwoners
van Wijshagen tijdens een hoorzitting op donderdag 18/09. De uitvoering is in de komende
winterperiode gepland.
006.
VOORSTEL OM EEN BRANDVEILIGHEIDSREGLEMENT OP TE STELLEN VOOR
(JEUGD-) VERENIGINGEN DIE OVER EEN EIGEN LOKAAL BESCHIKKEN
Brandveiligheid van alle lokalen zowel van jeugd- als andere verenigingen blijft een beleidsprioriteit.
De verantwoordelijkheid is versnipperd over zowel de federale overheid,de gewesten als de lokale
besturen. De minimale en algemene normen worden opgelegd door de federale overheid.
Gewesten en gemeenten kunnen aanvullende normeringen uitwerken, zolang ze niet in strijd zijn
met de federale basisnormen.
Het is in de eerste plaats de rol van de gemeente om een kader uit te werken.
Om de huidige situatie van de brandveiligheid te kennen heeft de N-VA fractie volgende vragen :
1 .Heeft de gemeente weet van de brandveiligheid van haar jeugd- en andere lokalen ?
2. Is er een nulmeting die de brandveiligheid van alle lokalen in kaart brengt ?
3. Is er een kader waarop deze nulmeting is gebaseerd en gequoteerd wordt ?
4. Bestaat er een gemeentelijk brandveiligheidsreglement voor jeugdlokalen en lokalen van
andere verenigingen?
5. Beschikt de gemeente over een overzicht van alle brandveiligheidsmaatregelen genomen
door de diverse verenigingen in onze gemeente? Indien ja, kan dit worden toegelicht. Indien
niet, stelt de N-VA voor om zo een register aan te maken.
De burgemeester antwoordt dat er, in het kader van het jeugdbeleidsplan 2010-2013, door de
brandweer een inspectie gebeurd is van alle lokalen. Deze verslagen waren allemaal gunstig.
Bovendien vormt het werken aan brandveiligheid in de eigen lokalen een prioriteit in de betoelaging

aan jeugdlokalen. Jeugdhuis de Mans en chiro gruitrode bekwamen ook een betoelaging van
Limburg Sterk Merk om de brandveiligheid van hun lokalen te verhogen. Daarbij komt de gemeente
tussen in de kosten voor brandverzekering van de eigen lokalen en draagt zij de kosten voor het
jaarlijks nazicht van de brandblussers. Een nulmeting is er niet gebeurd, wel de controle door de
brandweer. Hierbij wordt de wetgeving en geldende normering door de brandweer gebruikt. Een
gemeentelijk brandveiligheidsreglement bestaat er niet. Er is wel een afsprakennota aangaande het
gebruik van de lokalen in gemeentelijke gebouwen, waarin enkele aandachtspunten omtrent
brandveiligheid worden aangehaald. Er is geen register beschikbaar van de genomen
brandveiligheidsmaatregelen in de gebouw, temeer daar alle eindinspecties door de brandweer een
gunstig resultaat vertonen.
Namens de gemeenteraad

secretaris

voorzitter

