TOELICHTINGSNOTA VAN DE
GEMEENTERAAD VAN 20 MAART 2017

OPENBARE ZITTING

Kennisname van het ontslag van Erwin Seynaeve als gemeenteraadslid, van afstand
van mandaat in de gemeenteraad door Katrien Raemaekers, van de eedaflegging van Henri
Willems als gemeenteraadslid en vaststelling van de nieuwe rangorde van de gemeenteraad.

Punt 1.

Op 14 februari 2017 ontving de voorzitter van de gemeenteraad een schrijven van de heer Erwin Seynaeve waarin hij
meedeelt ontslag te nemen uit de gemeenteraad. Dit ontslag werd definitief door kennisname door de voorzitter.
Op 16 februari 2017 ontving de voorzitter van de gemeenteraad een verklaring van mevrouw Katrien Raemaekers dat
zij afstand doet van haar zetel in de gemeenteraad als een gemeenteraadslid van de NIVO 21-fractie ontslag zou geven
uit de gemeenteraad.
De heer Henri Willems volgt de heer Erwin Seynaeve op.
Hij legt in openbare zitting en in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de eed af.
Hierdoor wijzigt de rangorde van de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt daarom een nieuwe rangorde vast.

Punt 2.
Goedkeuring van de afname van de raamovereenkomst 'Aankoop van licenties,
gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's m.b.t. standaardsoftware' van
Cipal dv.
Cipal dv organiseerde een aanbesteding voor een raamovereenkomst voor de aankoop van licenties, gebruiksrechten,
onderhouds- en ondersteuningsprogramma's m.b.t. standaardsoftware.
Cipal zal bij deze opdracht optreden als opdrachtencentrale. Hierdoor kan het gemeentebestuur ook gebruik maken
van deze raamovereenkomst.

Punt 3.

Goedkeuring van de definitieve vaststelling van het rooilijnplan Langstraat.

Het tracé van de Langstraat loopt over private percelen. Ondanks dat er reeds meer dan 30 jaar onafgebroken en
ondubbelzinnig publiek gebruikt gemaakt wordt van deze weg en er hierdoor sprake is van een publieke
erfdienstbaarheid van openbaar gebruik, is het omwille van de toekomstige ontwikkeling van de aanpalende percelen
en de rechtszekerheid voor aanpalende eigenaars en de gemeente opportuun om het tracé van de Langstraat toe te
voegen aan het openbaar domein. Hiervoor werd een rooilijnplan voor de Langstraat opgemaakt.
Het rooilijnplan werd van 27 december 2016 tot en met 26 januari 2017 aan een openbaar onderzoek onderworpen. Er
werd één bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaar kan niet gevolgd worden.
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Punt 4.
Goedkeuring van de gratis grondafstand door de consoorten Janssen van een perceel
grond aan de Langstraat.
Sedert meer dan 30 jaar loopt de Langstraat over privé-eigendommen.
Het perceel van Karel en Lizette Janssen is er hier één van. Karel en Lizette Janssen zijn bereid om dit perceel (0a 50ca)
gratis af te staan aan de gemeente.
Het verkregen perceel zal ingelijfd worden in het openbaar domein van de gemeente.

Punt 5.

Goedkeuring van een samenwerkingsakkoord met DuboLimburg.

Dubolimburg heeft het bestaande aanbod laten evalueren door UHasselt. Na de evaluatie besloot Dubolimburg om
een nieuw aanbod te ontwikkelen. De grootste aanpassing is de uitbreiding van het huisdokterbezoek met een
renovatierapport.
In het premiereglement energiebesparende maatregelen werd Bouwadvies XL gepromoot. Dit reglement liep van 1
januari 2015 t.e.m. 31 december 2016. In deze periode werd er door geen enkele burger gebruik gemaakt van deze
maatregel. Daarom wordt dit advies niet meer voorzien in het nieuwe (nog goed te keuren) premiereglement.
In het nieuwe reglement wordt het huisdokterbezoek met renovatierapport wel opgenomen. Deze actie zet in op
renovatie. Bij nieuwbouw wordt een burger al begeleid door een architect en andere deskundigen waardoor er minder
nood is om een ondersteuning te geven voor bouwadvies. Bij renovatie is deze nood meer aanwezig. Hierdoor is er
ook het vermoeden dat burgers meer gebruik zullen maken van deze actie.
De samenwerking kost 300 euro per jaar en is goed voor 6 huisdokterbezoeken met een rapport. Bijkomende
rapporten worden aan 50 euro gefactureerd.
Deze actie wordt opgenomen in het nieuwe subsidiereglement. Dit reglement wordt geagendeerd op de
gemeenteraad van april.

Punt 6.
Goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze
'Onderhoudswerken buurtwegen 2017 (Speeltuinstraat e.a.)’.

van

de

opdracht

Om een wegenpatrimonium optimaal te houden, is er jaarlijks onderhoud nodig van dit wegennet.
Dit jaarlijks onderhoud zorgt ervoor dat we kunnen inspelen op de gevolgen van extreme weersomstandigheden en
zorgt er eveneens voor dat we langer gebruik kunnen maken van nieuw aangelegde wegen.
Door de dienst werken werden alle straten in onze gemeente bekeken en beoordeeld op hun technische toestand.
In volgende straten en locaties worden herstellingswerken voorzien:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parking Krinkel
Parking voetbal Nieuwe Kempen
Hoekstraat
Binnenweg
Manestraat
Maneveldweg
Speeltuinstraat
Leemkuilstraat
Langveldweg
Engelenweg
Boekweitstraat
Parking begraafplaats
Heerstraat
Bergerweg
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duinenstraat
Zavelweg
Speelplaats school Louwel
Parking school-kerk-Loweta Louwel
Slagmolenweg
Hoolvenstraat
Dwarsstraat
Cousenstraat
Lietenstraat
Heidestraat
Zandstraat
Hermisweg
Hermispad
Stegereindweg
Kiewitstraat.

Raming inclusief btw :
Kostprijs van de werken
Ontwerpkosten KVIV-tarief
Aanbestedingskosten
Veiligheidscoördinator-uitvoering
Beproevingskosten

€ 130.954,07
Nihil
Nihil
In post voorzien
€ 1.100,00

ALGEMEEN TOTAAL

€ 132.054,07

Goedkeuring van de overeenkomst tussen de gemeente en Rock Louwel vzw voor een
extra financiële ondersteuning voor de organisatie van festival Rock Louwel 2017.

Punt 7.

Rock Louwel is in 2017 aan haar vijfde editie toe, de eerste vier jaren kende het festival een goede groei. Enkele cijfers
die dit bevestigen: het aantal bezoekers steeg van 340 in 2013 tot 1000 in 2016, de kosten stegen van 5600,00 euro tot
23370,50 euro en de opbrengsten stegen van 8720,00 euro naar 26967,50 euro. Het festival vond na 3 jaar in de
Loweta, in 2016 voor het eerst plaats in een tent, wat zorgde voor extra capaciteit.
Uit de groei die het festival op 4 jaar tijd maakte, blijkt dat de nood aan een festival zoals Rock Louwel er zeker is in
Opglabbeek. Een dergelijk festival vult dan ook een hiaat in onze eigen culturele- en vrijetijdsprogrammatie in. Een
hiaat dat het gemeentebestuur/AGBO niet zelf kan invullen omwille van de grote kosten voor personeel,
programmatie, logistiek, vrijwilligers en promotie.
Een ondersteuning op maat, afwijkend van de bestaande reglementen, kan ook voor de gemeente een positief effect
hebben. In de overeenkomst werd het volgende opgenomen:
Rock Louwel krijgt in 2017 4500,00 euro subsidie. De subsidie wordt echter wel beperkt tot 12% van de
subsidiabele kosten en tot 60 % van het totale sponsorbudget.
Rock Louwel levert hiervoor volgende tegenprestatie:
Zowel op muzikaal als op organisatorisch vlak geeft Rock Louwel kansen aan Opglabbeekse jongeren;
Rock Louwel selecteert minimum 2 acts tijdens Lokale Helden op 28 april, die tijdens Rock Louwel mogen
optreden;
Rock Louwel bespreekt haar programmatie, zodat deze aansluit bij het programma in den Ichter;
Rock Louwel zorgt voor een duidelijke zichtbaarheid van de gemeente als trotse partner van het festival;
Het festival is een extra promotiekanaal voor de culturele programmatie van gemeente en het AGB
Opglabbeek;
Opglabbeekse jongeren tot 18 jaar mogen voor 20.00 uur gratis binnen op het festival.
Voor het toekennen van deze extra subsidie dienen er geen extra financiële middelen voorzien te worden. Afhankelijk
van het aantal aanvragen voor projectsubsidies dient er wel budget verschoven te worden van het budget voor
jeugdopleidingen en kamp- en werkingssubsidies naar projectsubsidies.
De samenwerking wordt na het festival grondig geëvalueerd door alle betrokken partijen.
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Punt 8.
Goedkeuring van de afgevaardigde voor de algemene vergadering van Bosgroep Hoge
Kempen.
Bosgroep Hoge Kempen nodigt het gemeentebestuur van Opglabbeek uit om deel te nemen aan een algemene
vergadering.
In 2013 werd Lieve Dierickx voorgedragen als afgevaardigde voor de algemene vergadering van Bosgroep Hoge
Kempen. Silvie Claes (milieuambtenaar) werd voorgedragen als plaatsvervangend lid.
Sinds 2015 is Silvie Claes is niet meer in dienst van het gemeentebestuur en Anneleen Beckers nam de functie van
schepen over van Lieve Dierickx, waardoor het aan te raden is om een nieuwe stemming te laten plaatsvinden.
De volgende personen stellen zich kandidaat:
1.
2.

Anneleen Beckers
Chantal Corbey (plaatsvervangend)
Renaud Hamal
Katy Craeghs (plaatsvervangend).

Punt 9.
Goedkeuring van de vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering van
intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg op 24 april 2017.
We ontvingen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg op 3 maart 2017 een uitnodiging voor
de algemene vergadering van 24 april 2017.
Op de agenda van deze algemene vergadering staan de volgende punten:
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
2. Balans- en resultatenrekening 2016
3. Geconsolideerde balans- en resultatenrekening 2016
4. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
5. Kwijting aan bestuurders en commissaris
6. Statutaire benoeming en verlenging van het mandaat van de commissaris.
Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt gemeenteraadslid Rudi Paesen gemandateerd om op de algemene
vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg op 24 april 2017 te handelen en te
beslissen conform dit besluit.

Punt 10.
Kennisname van het besluit van de gouverneur van de provincie Limburg van 23
februari 2017 houdende goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2017
betreffende de gemeentelijke dotatie 2017 aan de politiezone MidLim.
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Limburg van 23 februari 2017,
houdende goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2017 betreffende de toekenning van de
gemeentelijke dotatie aan de politiezone MidLim voor het dienstjaar 2017.
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