TOELICHTINGSNOTA VAN DE
GEMEENTERAAD VAN 26 JUNI 2017

OPENBARE ZITTING

Punt 1.
Goedkeuring van de verkiezing van de leden van de politieraad van de politiezone
CARMA.
Op 13 maart 2017 en 16 maart 2017 hebben de politieraden van respectievelijk de politiezone NOL en de politiezone
MidLim zich akkoord verklaard met de vrijwillige fusie van beide politiezones en de territoriumafbakening van de
nieuwe politiezone CARMA.
Het KB tot vastlegging van het territorium van de nieuwe politiezone (PZ CARMA) ligt thans voor ter ondertekening en
zal eerdaags worden gepubliceerd.
Krachtens artikel 91/3 van de wet op de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus (kortweg WGP genoemd)
en punt 3.2 van de ministeriële omzendbrief van 31 maart 2010 dienen de stad/gemeenten binnen de beide
politiezones (uiterlijk) in de eerste zitting van de gemeenteraad die volgt op de publicatie van voornoemd KB over te
gaan tot de verkiezing van de leden van de politieraad van de nieuwe zone PZ CARMA.
Gelet op de hogergenoemde beslissingen alsook de aankondiging van de publicatie van het KB in de maand juni 2017,
komt het gepast voor alle gemeenten van de meergemeentezones NOL en MidLim in juni 2017 uit te nodigen over te
gaan tot de verkiezing en aanduiding van de werkende leden van de politieraad alsook van hun opvolgers.
De omvang van de politieraad van de nieuwe politiezone CARMA staat in verhouding tot het aantal inwoners van de
nieuwe meergemeentezone. Om dat inwonersaantal te bepalen, moeten de bevolkingscijfers in aanmerking
genomen worden die als basis hebben gediend voor het bepalen van de samenstelling van de actuele
gemeenteraden. Op basis hiervan bestaat de politieraad uit 25 verkozen leden. De burgemeesters maken van
rechtswege deel uit van de politieraad. De volledige politieraad bestaat dus uit 34 politieraadsleden.
De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende stad/gemeenten
die samen een meergemeentezone vormen, op basis van hun respectievelijke bevolkingscijfers. Elke gemeenteraad
moet, naast de burgemeester, minstens over één vertegenwoordiger in de politieraad beschikken.
De politieraad van PZ CARMA is als volgt samengesteld :
•
9 burgemeesters
•
9 politieraadsleden stad Genk
•
4 politieraadsleden gemeente Houthalen-Helchteren
•
2 politieraadsleden gemeente Opglabbeek
•
1 politieraadslid gemeente As
•
1 politieraadslid gemeente Zutendaal
•
2 politieraadsleden gemeente Meeuwen-Gruitrode
•
2 politieraadsleden gemeente Kinrooi
•
2 politieraadsleden gemeente Bree
•
2 politieraadsleden gemeente Bocholt.
De gemeenteraad kiest tussen de volgende kandidaat leden (en hun opvolgers):
Christiaan Baeten met als opvolger Raf Vliegen
Ine Knoops met als opvolger Katty Craeghs
Raf Vliegen met als opvolger Christiaan Baeten.
Elk gemeenteraadslid ontvangt daarvoor 1 stembiljet.
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Goedkeuring van het gezamenlijk voorstel tot samenvoeging van de gemeente
Opglabbeek en de gemeente Meeuwen-Gruitrode.

Punt 2.

Op 28 november 2016 namen de gemeenteraden van Opglabbeek en van Meeuwen-Gruitrode allebei het principiële
besluit om beide gemeenten samen te voegen. Sindsdien werd er gewerkt aan een gezamenlijk traject om deze
samenvoeging te realiseren.
De volgende stap in het proces is het indienen van een gezamenlijk voorstel tot samenvoeging. Dit gezamenlijk
voorstel bevat de volgende elementen:
De kadastrale gegevens waaruit de grenzen van de nieuwe gemeente blijken.
Het voorstel van naam van de nieuwe gemeente: Oudsbergen.
De beoogde samenvoegingsdatum: 01 januari 2019.
Deze beslissing heeft gevolgen: vanaf dit moment treedt een overgangsperiode in waarin de de gemeenten en
OCMW’s alleen maar lopende zaken kunnen behandelen. Handelingen die niet tot de lopende zaken behoren, mogen
ze pas stellen na een verplicht overleg tussen de gemeenten, respectievelijk OCMW’s.
Deze stap betekent het sluitstuk van de procedure op lokaal niveau. Het indienen bij de Vlaamse Regering van het
gezamenlijke voorstel tot samenvoeging vormt de formele basis voor het verdere regelgevende werk dat de Vlaamse
Regering en het Vlaams Parlement zullen ondernemen.

Goedkeuring van de lijst van over te dragen schulden door de samen te voegen
gemeenten Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode.

Punt 3.

In het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten is er een financiële bonus van € 500 per inwoner (decreet
24 juni 2016 artikel 58). Voor Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode gaat het om 23 379 inwoners op 1 januari 2016.
Hierdoor komt er een kapitaal van € 11 689 500 in aanmerking om over te dragen. Overeenkomstig de omzendbrief FB
2017/1 dient er voor 30 juni 2017 een lijst van over te dragen schulden met prioriteiten doorgegeven te worden.
Bij de opmaak van de lijst over te dragen schulden door de samen te voegen gemeenten Opglabbeek en MeeuwenGruitrode werd rekening gehouden met volgende criteria:
1.
2.

Doorgeefleningen worden als laagste prioriteit gecategoriseerd. Dit zijn leningen waarbij het bestuur een
lening heeft aangegaan ten gunste van een plaatselijke vereniging en die door deze laatste op de vervaldag
zoals afgesproken wordt afbetaald.
Keuze om de langlopende leningen hoogste prioriteit te geven in het kader van rentemaximalisatie.

Het Departement Financiën en begroting en Agentschap Binnenlands Bestuur zal deze lijst toetsen aan de criteria voor
30 oktober 2017. Er zal dan in samenspraak met zowel Meeuwen-Gruitrode als met Opglabbeek tot een finale keuze
gekomen worden over de over te nemen leningen en toestand van alle schulden op 31 december 2017

Punt 4.

Goedkeuring van de jaarrekening van het gemeentebestuur van het dienstjaar 2016.

De jaarrekening 2016 moet wettelijk gezien goedgekeurd worden, vooraleer het budget van het boekjaar 2018 kan
vastgesteld worden. Er is zelfs een vervaldag vastgesteld: 30 juni van het jaar volgend op deze van de jaarrekening, in
casu 30 juni 2017.
Het budgettaire resultaat dienstjaar 2016 voor exploitatie bedraagt € 1 585 911. Dit is € 1 552 793 beter dan
verwacht. Deze cijfers zijn als volgt te verklaren:
- Het feit dat er € 667 201 EUR meer ontvangen werd dan begroot;
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o Bij ‘algemene financiering’ zijn er meer ontvangsten door de inkomsten uit AGB-bijdrage (€ 243 034) en
uit opcentiemen op de onroerende voorheffing (€ 144 475). Relatief gezien is deze afwijking gering, nl.
4%;
o Bij het beleidsdomein ‘algemeen bestuur’’ is het positief saldo van € 120 239 te verklaren: De grootste
verschillen liggen hier in de budgetten voor nijverheid en personeel (VIA-middelen);
o Op het vlak van infrastructuur valt er een schadevergoeding voor een arbeidsongeval te noteren;
o Qua positieve resultaten voor ‘omgeving’ springen de ontvangsten uit verkoop van houtkapping in het
oog;
o Bij ‘vrije tijd’ is er een positief verschil van € 27 649 met de overdracht van het kassaldo van de jeugdraad
als meest opvallende element;
- Het feit dat er € 885 592 minder is uitgegeven dan begroot (= 8,66% van het budget);
o In het beleidsdomein ‘algemene financiering’ werd er meer uitgegeven dan begroot: € 928 219. De enige
verklaring voor dit verschil zijn de prijssubsidies voor het autonoom gemeentebedrijf Opglabbeek
(€ 919 189). Deze uitgaven waren gebudgetteerd onder het beleidsdomein ‘Vrije tijd’ maar zijn hier
geboekt volgens de regels van BBC;
o Bij het beleidsdomein ‘algemeen bestuur’ valt het positief saldo van € 449 034 op. De grootste verschillen
liggen hier in de budgetten voor personeel, gevolgd door ICT;
o Binnen het beleidsdomein ‘burger & welzijn’ is er een positief verhaal van € 235 938. Dit verschil werd
overwegend veroorzaakt door lagere tussenkomst in het OCMW en in mindere mate door
personeelsuitgaven. Deze afwijking heeft vooral te maken met een rechtzetting van verkeerde boeking
uit het verleden;
o In het beleidsdomein ‘infrastructuur' werd € 139 998 minder uitgegeven aan exploitatie dan verwacht. Op
een budget van € 486 970 betekent dit dat 28% van het budget niet werd uitgegeven. De posten die hier
in het oog springen, zijn vooral openbare verlichting, onderhoudsmateriaal voor wegen,
sneeuwopruiming en onderhoud van parken en plantsoenen;
o In het beleidsdomein ‘omgeving’ werd € 104 389 minder uitgegeven aan exploitatie dan verwacht. Op
een budget van € 764 479 betekent dit dat 13% van het budget niet werd uitgegeven. De verminderde
bijdrage aan Limburg.net heeft een positieve invloed op het actieplan rond restafval (€ 46 640). Ook dit
jaar is er een verminderde kost aangaande de energiesubsidies naar gezinnen toe;
o Het beleidsdomein ‘vrije tijd’ heeft een positief saldo van € 884 453 tov het budget 2016. De verschillen
zijn aanzienlijk en helemaal toe te schrijven aan de boeking van de prijssubsidies AGB onder het domein
‘algemene financiering’: totaal van € 919 189;
Voor de investeringen is het resultaat van het boekjaar + 4 110 380 EUR. Dit is € 788 892 beter dan verwacht met
volgende verklaring:
- Het feit dat er € 2 094 459 minder uitgegeven werd dan begroot;
o In het beleidsdomein ‘algemeen bestuur’ werd € 879 796 minder uitgegeven aan investeringen dan
verwacht;
 Omwille van leveringsproblemen de overdracht van de vervanging van 2 dienstvoertuigen en 2
bestelwagens naar 2017;
 Overdracht van de herziening van RUP Centrum naar 2017;
 De gronden voor de kmo-zone werden niet verworven wat een positief effect van € 220 000 geeft.
Hierdoor wordt de aanleg van de kmo-zone ook verschoven (€ 75 000);
 De aanpassing van ICT-infrastructuur wordt opnieuw bekeken met het oog op de gemeentefusie
wat in een positief saldo van € 132 593 resulteert;
 Voor de dienst werken wordt ook weer in het fusieverhaal de nieuwbouw voorlopig uitgesteld;
 Toegestane investeringssubsidies voor de kerkfabrieken werden niet aangesproken;
o In het beleidsdomein ‘burger & welzijn’ werd € 2000 minder uitgegeven;
 Deze afwijking is het gevolg van de aankoop van een tweedehands mindermobielenbusje van
€ 18 000 waarvoor een budget van € 20 000 voorzien was;
o In het beleidsdomein ‘infrastructuur’ werd € 1 123 536 minder uitgegeven aan investeringen dan
verwacht, wat een groot bedrag is (77%), en vergelijkbaar met 2015;
 De aanleg van infrastructuur lokale kmo-zone werd in ontwerpfase opgestart;
 De uitvoering van herstelling Weg naar Zwartberg is nog niet definitief opgeleverd. Het saldo wordt
in 2017 overgenomen in het budget;
 het project ‘Kruisstraat’ zal pas in 2017 opgestart worden;
o In het beleidsdomein ‘omgeving’ werd € 74 592 minder uitgegeven aan investeringen dan verwacht wat
overeenkomt met een afwijkingspercentage van 99,44%, . wat helemaal gelijkaardig is aan budgetjaar
2015;

Het project digitale software dienst ruimte werd opgestart maar nog niet gefactureerd;

De ontwikkeling van wandelgebied Klaverberg werd opgestart maar nog niets uitgegeven;

Er werd geen initiatief genomen in het kader van klimaatneutraalplan;

Voor de verkaveling Slagmolenweg-Dwarsstraat werd nog niets uitgegeven;
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o In het beleidsdomein ‘vrije tijd’ is er een positief saldo van € 14 533: het budget voor
investeringssubsidies sportinfrastructuur werd gedeeltelijk aangesproken;
- Het feit dat er € 1 305 566 minder werd ontvangen dan gebudgetteerd (99,60%);
o In het beleidsdomein ‘algemeen bestuur’ werd er een afwijking van - € 582 400 of 100 % ten opzichte van
het budget vastgesteld. De overheveling van het project PPS-Kimpenstraat naar 2017 ligt hier aan de
basis;
o In het beleidsdomein ‘infrastructuur’ werd er een afwijking van het budget geconstateerd in het actieplan
‘duurzame weg-, fiets-, en rioolinfrastructuur met aandacht voor kindveilig en –vriendelijk’. Het gaat om
een bedrag van - € 159 169 of 100%. De subsidies voor de ‘Weg naar Zwartberg’ werden nog niet
gerealiseerd. De subsidies voor het mobiliteitsplan worden overgedragen naar 2017 omdat het project
zelf ook pas in 2017 wordt gefinaliseerd;
o In het beleidsdomein ‘omgeving’ werd er een afwijking van - € 549 544 ten opzichte van het budget
geconstateerd. Op een totaalbudget van € 550 000 gaat het om 99,92%. Het verschil is helemaal toe te
schrijven aan het actieplan ‘rendabiliteit patrimonium algemeen’. Er werden nog geen initiatieven
genomen in de verkoop van projecten centrumversterking.
Algemene toelichting
Het balanstotaal bedraagt € 70 881 172,49, wat een stijging is van € 4 487 806,42 (6,33 %) tov 2015 (€ 70 881 172,49).
Het algemeen resultaat (SOK= staat van opbrengsten en kosten) van het boekjaar bedraagt € 6 768 990,66. Dit is een
stijging ten opzichte van 2015 (€ 1 323 453,25) met € 5 445 537,41 oftewel 411 %.

Punt 5.
Goedkeuring van de jaarrekening en de bijlagen van het Autonoom Gemeentebedrijf
Opglabbeek over het boekjaar 2016.

De jaarrekening en de toelichting van de jaarrekening 2016 moet wettelijk gezien goedgekeurd worden door de
gemeenteraad. Tevens moet aan de bestuurders en commissaris kwijting verleend worden.
Definitieve vaststelling van de jaarrekening en bijlagen van het autonoom gemeentebedrijf Opglabbeek over de
periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2016, waarvan de samenvatting de volgende is :

De aangestelde commissaris concludeert dat deze jaarrekening een waarheidsgetrouw beeld geeft van de grootte en
samenstelling van het vermogen op 31 december 2016 ten belope van € 6 016 141,11 en van het resultaat van het
boekjaar zijnde een verlies van €1 059,73.
Het begrotingsresultaat dienstjaar 2016 voor exploitatie bedraagt € 317 276. Dit is € 3 827 beter dan verwacht. Deze
cijfers zijn als volgt te verklaren:
-

Het feit dat er € 181 072 meer ontvangen werd dan begroot;
o Op een totaalbudget van € 873 440 betekent dit dat we 19 % meer hebben ontvangen. Het verschil dat
ontstaan is aan ontvangsten is toe te schrijven aan de prijssubsidieregeling;

-

Het feit dat er € 177 245 meer is uitgegeven dan begroot (= 28% van het budget);
o Bij het beleidsdomein ‘algemeen bestuur’’ is er een negatief saldo van € 224 257 te constateren: De kost voor
terbeschikkingstelling van personeel door het gemeentebestuur werd in samenspraak met bedrijfsrevisor
geactualiseerd op basis van de loonfiches wat in 2014 en 2015 ook al het geval was;
o Bij het beleidsdomein ‘vrije tijd’ werd er een positieve afwijking van € 71 366 genoteerd. Er is een betere
inschatting of evenwicht van de voorschotten op het vlak van gas- en elektriciteitsverbruik. De afstellingen
die in de loop van het jaar 2013 en 2014 gebruikt werden om tot een optimalisatie van beheer en verbruik
van de zalen te komen, zijn eind 2015 weggewerkt. Uitgaven qua onderhoud en onderhoudsmateriaal den
Ichter zijn lager dan verwacht, evenals de kosten voor het aanbod van vorming/opleiding (ateliers);
o Bij het beleidsdomein ‘algemene financiering’ is er een negatief saldo van € 24 355. De btw-herziening die
voortvloeit uit de btw-controle van november 2016 is hiervan de schuldige;
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Er werden kleine afwijkingen ten opzichte van het investeringsbudget geconstateerd. Dit geldt zowel voor het
beleidsdomein ‘algemeen bestuur’ als ‘vrije tijd’. Dit was zowel qua investeringsontvangsten als –uitgaven het geval:
-

Het feit dat er € 14 001 minder is uitgegeven dan begroot bij het beleidsdomein ‘vrije tijd’ omdat de investering
in een nieuwe koelcel voor het Theaterkaffee niet werd gerealiseerd;

Ook werden onder de rubriek ‘andere’ geen of zeer beperkte afwijkingen vastgesteld.
Algemene toelichting
Het balanstotaal bedraagt € 6 016 141,11 wat een stijging is van € 262 673,70 (4,57%) ten opzichte van 2015
(€ 5 753 467,41).
Het algemeen resultaat (SOK) van het boekjaar bedraagt - € 1 059,37. Dit is een stijging ten opzichte van 2015
(- € 13 969,72) met € 12 910 oftewel 1 218 %.

Punt 6.

Goedkeuring van de jaarrekening van het OCMW van het dienstjaar 2016.

De jaarrekening 2016 moet wettelijk gezien goedgekeurd worden, vooraleer het budget van het boekjaar 2018 kan
vastgesteld worden. Er is zelfs een vervaldag vastgesteld: 30 juni van het jaar volgend op deze van de jaarrekening, in
casu 30 juni 2017.
Het begrotingsresultaat dienstjaar 2016 voor exploitatie bedraagt - € 226 302. Dit is € 88 600 beter dan verwacht.
Deze cijfers zijn als volgt te verklaren:
-

Het feit dat er € 152 580 minder ontvangen werd dan begroot;
o Op een totaalbudget van € 1 690 323 betekent dit dat we 8% minder hebben ontvangen. Het verschil
dat ontstaan is aan ontvangsten is helemaal toe te schrijven aan de verminderde gemeentelijke
bijdrage;

-

Het feit dat er € 241 214 minder is uitgegeven dan begroot (= 11% van het budget);
o Bij het beleidsdomein ‘algemeen bestuur’ is er een positief saldo van € 27 102 te constateren: Deze
verschillen zijn te vinden in de budgettering voor personeel;
o Bij het beleidsdomein ‘burger & welzijn’ werd er een positieve afwijking van € 199 293 genoteerd. Voor
verrichtingen ‘zonder actieplan’ vallen de positieve saldo’s bij de budgetten voor huur en huurlasten
voor sociale huisvesting en het energie- en stookoliefonds op, evenals ‘de toekenning leeflonen’. Onder
het actieplan ‘realisatie zorgaanbod’ werden er minder kosten voor ‘aankopen thuisbezorgde
maaltijden’ geboekt. Onder ‘samenkomst ouderen’ zijn er overschotten op de budgetten van
activiteitenmateriaal en aankoop maaltijden voor het dorpsrestaurant.);
o Bij het beleidsdomein ‘algemene financiering’ is de trend van positieve saldo’s verdergezet: € 4 819. Het
verschil vinden we terug onder de bankkosten en minderwaarden op realisatie van
werkingsvorderingen, beide budgetsleutels zijn niet gekoppeld aan een actieplan;

Wat betreft investeringsuitgaven werd er een serieuze afwijking geconstateerd tussen de gebudgetteerde en de
werkelijke uitgaven (€ 258 614). Voor de ontvangsten komen we tot de vaststelling dat er geen noemenswaardige
verschillen opduiken;
-

Het feit dat er € 245 264 EUR minder is uitgegeven dan begroot bij het beleidsdomein ‘burger en welzijn’. Dit is
volledig toe te schrijven aan het uitstel van akteverlijding van de aankoop van een woonhuis in het kader van
‘lokaal opvanginitiatief’. Dit zal in 2017 uitgevoerd worden;

-

Het feit dat er € 13 350 minder is uitgegeven dan begroot bij het beleidsdomein ‘algemeen bestuur’. Dit is bijna
volledig toe te schrijven aan de afronding van het financiële pakket van Cevi;

Ook werden onder de rubriek ‘andere’ geen of zeer beperkte afwijkingen vastgesteld. Toch is er aan de uitgavenzijde
een negatieve afwijking ten opzichte van het budget van € 31 900. De afrekening van de lening werd in 2016 door
Belfius niet uitgevoerd. Deze werd in 2017 geboekt. Aan de ontvangstenzijde zijn er geen bewegingen geweest
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Algemene toelichting
Het balanstotaal bedraagt € 1 464 566 wat een daling is van toch wel € 104 403 (7%) ten opzichte van 2015
(€ 1 568 969).
Het algemeen resultaat (SOK) van het boekjaar bedraagt € 142 576. Dit is een stijging ten opzichte van 2015 (€ 40 361)
met € 102 215 oftewel 253%.

Punt 7.
Goedkeuring van het gunstig advies van de rekening voor het dienstjaar 2016 van de
kerkfabriek Sint-Lambertus van de parochie Opglabbeek centrum.
De kerkfabrieken dienen jaarlijks hun jaarrekening voor te leggen aan de gemeenteraad, dit zowel voor exploitatie als
voor investeringen.
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Lambertus van de parochie Opglabbeek centrum heeft haar jaarrekening voor het
dienstjaar 2016 goedgekeurd op 22 februari 2017, waarvan de samenvatting als volgt is:

Rekening 2016
Exploitatie
Investering

Eigen dienstjaar Vorige dienstjaren Tussenresultaat Gemeentelijke bijdrage Resultaat
€ -15.876,24 €
4.305,40 € -11.570,84 €
14.443,00 € 2.872,16
€
€
2.280,00 €
2.280,00 €
€ 2.280,00

Het resultaat uit exploitatie bedraagt € 2.872,16, wat € 152,22 slechter is dan gebudgetteerd werd (- 5,03%).
Het resultaat uit investeringen bedraagt € 2.280,00, wat perfect overeenkomt met het overgedragen resultaat uit het
boekjaar 2015.
De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2016 bedraagt € 14.443,00 uitbetaald als volgt:
•
op 03/05/2016: € 7.221,50
•
op 30/06/2016: € 7.221,50.
De gemeentelijke bijdrage opgenomen in het goedgekeurde budget voor het dienstjaar 2016 bedraagt € 14.443,00.
Er is dus effectief evenveel uitbetaald als voorzien in het budget voor het dienstjaar 2016.

Punt 8.
Goedkeuring van de aktename van het budget van 2017 van de kerkfabriek SintLambertus van de parochie Opglabbeek centrum.

De kerkfabrieken dienen jaarlijks op basis van het meerjarenplan het budget voor het volgende jaar vast te stellen, dit
zowel voor exploitatie als voor investeringen.
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Lambertus van de parochie Opglabbeek centrum heeft haar budget voor het
dienstjaar 2017 goedgekeurd op 1 februari 2017, waarvan de samenvatting als volgt is:
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Exploitatie
(in euros)
A. Eredienst
B.
Gebouwen van de eredienst
C.
Bestuur van de eredienst
D. Privaat patrimonium
E.
Stichtingen
F.
Exploitatie zonder financiering
G. Financiering
H. Exploitatie voor overboekingen
I.
Overboeking naar investeringen
J.
Exploitatie eigen dienstjaar
K. Gecorrigeerd Overschot/tekort expl n-2
K1 exploitatie n-2
K2 gecorrig budget n-1
L.
Exploitatie voor toelage
M. Exploitatietoelage
N. Overschot/tekort expl.

rekening2015
1.580,16
- 14.198,75
2.158,39
699,03
1.032,17
- 13.045,78
- 13.045,78
- 13.045,78
2.965,18
- 10.080,60
14.386,00
4.305,40

Budget 2016
710,00
- 15.921,02
- 2.968,00
915,00
1.540,00
- 15.724,02
- 15.724,02
- 15.724,02
4.305,40
3.024,38
1.281,02
- 11.418,62
14.443,00
3.024,38

MJP 2017
1.600,00
- 16.000,00
- 2.495,00
915,00
1.315,00
- 14.665,00
- 14.665,00
- 14.665,00
- 14.665,00
14.665,00
-

rekening2015
- 10.866,68
10.866,68
2.280,00
2.280,00

Budget 2016 MJP 2017
2.280,00
2.280,00
-

Budget 2017
- 1.500,00
- 16.450,00
- 2.660,00
420,00
600,00
- 19.590,00
- 19.590,00
- 19.590,00
- 19.590,00
19.590,00
-

Investering
(in euros)
O.
Eredienst
P.
Gebouwen van de eredienst
Q.
Bestuur van de eredienst
R.
Privaat patrimonium
S.
Stichtingen
T.
Investeringen zonder financiering
U. Financiering
V. Investering voor overboekingen
Y. Overboeking uit exploitatie
W. Investering eigen dienstjaar
Y. Overschot/tekort invest N-2
Y’. Overschot/tekort budgetwijziging N-1
Z. Overschot/tekort invest

Budget 2017
2.280,00
2.280,00

Met volgende gemeentelijke bijdragen:
Gemeentelijke bijdrage 2017

Oorspronkelijk gemeentelijke bijdrage
Nieuwe gemeentelijke bijdrage
Verschil

Exploitatietoelage
€
14.665,00
€
19.590,00
€
-4.925,00

Investeringstoelage
€
€
€
-

Totaal
€ 14.665,00
€ 19.590,00
€ -4.925,00

De evolutie van de gemeentelijke financiële bijdrage voor kerkfabriek Sint-Lambertus zoals goedgekeurd tijdens de
gemeenteraad van 21 september 2015 punt 3, ziet er na de rekeningen van 2016 en deze aanpassing als volgt uit:
Evolutie gemeentelijke bijdrage

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Investeringstoelage €
€
€
€
€
€
Exploitatietoelage € 13.690,09 € 14.386,00 € 14.443,00 € 19.590,00 € 15.595,00 € 14.740,00
Totaal
€ 13.690,09 € 14.386,00 € 14.443,00 € 19.590,00 € 15.595,00 € 14.740,00

Pagina 7 van 13

Punt 9.
Goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Lambertus
Opglabbeek.
De kerkfabrieken dienen 6-jaarlijks een meerjarenplan voor te leggen. Dit zowel voor exploitatie als voor investeringen.
Het voorstel van budget 2017 past niet in het meerjarenplan 2014-2019 dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd
op 21 september 2015, punt 03. Er worden € 3.225 minder ontvangsten en € 1.700 meer uitgaven, beiden op het
exploitatiebudget, gebudgetteerd. Voor boekjaar 2018 zou er ook € 905 meer gemeentelijke toelagen moeten
voorzien worden.
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Lambertus van de parochie Opglabbeek Centrum heeft een nieuw meerjarenplan
2014-2019 goedgekeurd op 1 februari 2017. Dit meerjarenplan dient door de gemeenteraad goedgekeurd te worden,
waarvan de samenvatting als volgt is:

Kerkfabriek Sint-Lambertus Opglabbeek
2014
Exploitatie
Exploitatie-ontvangsten
Exploitatie-uitgaven
Totaal exploitatie
Gecorrigeerd overschot
Exploitatie voor toelage
Toelage gemeentebestuur
Overschot exploitatie
Investeringen
Investeringsontvangsten
Investeringsuitgaven
Totaal investeringen
Gecorrigeerd overschot
Investeringen voor toelage
Toelage gemeentebestuur
Overschot investeringen

Samenvatting gemeentelijke bijdrage
Toelage gemeentebestuur exploitatie
Toelage gemeentebestuur investering
Totaal gemeentelijke bijdrage

2015

2016

9.815,00
9.695,00
9.695,00
24.081,00 24.081,00
24.138,00
-14.266,00 -14.386,00 -14.443,00
575,91
-13.690,09 -14.386,00 -14.443,00
13.690,09 14.386,00
14.443,00
2014
2015
2016

2017

2018

2019

6.470,00
9.695,00
9.695,00
26.060,00 25.290,00 24.435,00
-19.590,00 -15.595,00 -14.740,00
-19.590,00 -15.595,00 -14.740,00
19.590,00 15.595,00 14.740,00
2017
2018
2019

36.850,00
36.850,00
-

64.485,00
64.485,00
-

250.510,00
53.490,00
270.510,00 286.340,00
-20.000,00 -232.850,00

-

-

-20.000,00 -232.850,00
232.850,00
-20.000,00
-

-

-

2014

2015

2016

2017

2018

2019

13.690,09
13.690,09

14.386,00
14.386,00

14.443,00
14.443,00

19.590,00
232.850,00
252.440,00

15.595,00
15.595,00

14.740,00
14.740,00

Het gemeentebestuur dient volgende budgetten te voorzien in haar meerjarenplan:

Samenvatting gemeentelijke bijdrage
Toelage gemeentebestuur exploitatie
Toelage gemeentebestuur investering
Totaal gemeentelijke bijdrage

2014

2015

2016

2017

2018

2019

13.690,09
13.690,09

14.386,00
14.386,00

14.443,00
14.443,00

14.665,00
14.665,00

14.690,00
14.690,00

14.740,00
14.740,00

Punt 10.
Goedkeuring van het gunstig advies van de rekening voor het dienstjaar 2016 van de
kerkfabriek Sint-Jozef van de parochie Louwel.
De kerkfabrieken dienen jaarlijks hun jaarrekening voor te leggen aan de gemeenteraad, dit zowel voor exploitatie als
voor investeringen.
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Jozef van de parochie Louwel heeft haar jaarrekening voor het dienstjaar 2016
goedgekeurd op 22 februari 2017, waarvan de samenvatting als volgt is:
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Rekening 2016
Exploitatie
Investering

Eigen dienstjaar Vorige dienstjaren Tussenresultaat Gemeentelijke bijdrage Resultaat
€ -21.203,75 €
16.096,44 €
-5.107,31 €
17.718,94 € 12.611,63
€
€
3.030,58 €
3.030,58 €
€ 3.030,58

Het resultaat uit exploitatie bedraagt € 12.611,63, wat € 5.098,25 beter is dan gebudgetteerd (67,86%).
Het resultaat uit investeringen bedraagt € 3.030,58, wat perfect overeenkomt met het overgedragen resultaat uit het
boekjaar 2015.
De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2016 bedraagt € 17.718,94, uitbetaald als volgt:
•
€ 4.859,47 op 3 mei 2016;
•
€ 4.859,47 op 30 juni 2016;
•
€ 8.000,00 op 23 december 2016.
De gemeentelijke bijdrage opgenomen in het goedgekeurde budget voor het dienstjaar 2016 bedraagt € 17.718,94.
Er is dus effectief evenveel uitbetaald als voorzien in het budget voor het dienstjaar 2016.

Punt 11.
Goedkeuring van de aktename van het budget van 2017 van de kerkfabriek Sint-Jozef
van de parochie Louwel.
De kerkfabrieken dienen jaarlijks op basis van het meerjarenplan het budget voor het volgende jaar vast te stellen, dit
zowel voor exploitatie als voor investeringen.
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Jozef van de parochie Louwel heeft haar budget voor het dienstjaar 2017
goedgekeurd op 30 november 2016, waarvan de samenvatting als volgt is:

Exploitatie
(in euros)
A. Eredienst
B.
Gebouwen van de eredienst
C.
Bestuur van de eredienst
D. Privaat patrimonium
E.
Stichtingen
F.
Exploitatie zonder financiering
G. Financiering
H. Exploitatie voor overboekingen
I.
Overboeking naar investeringen
J.
Exploitatie eigen dienstjaar
K. Gecorrigeerd Overschot/tekort expl n-2
K1 exploitatie n-2
K2 gecorrig budget n-1
L.
Exploitatie voor toelage
M. Exploitatietoelage
N. Overschot/tekort expl.

Rekening 2016
887,36
- 17.313,59
2.609,80
396,93
3,93
- 21.203,75
- 21.203,75
- 21.203,75
16.096,44
5.107,31
17.718,94
12.611,63

Budget 2016
- 2.118,00
- 19.865,00
- 3.522,00
457,00
200,00
- 25.762,00
- 25.762,00
- 25.762,00
16.096,44
- 9.665,56
17.718,94
8.053,38

MJP 2017
- 2.122,00
- 12.104,00
- 3.606,00
- 474,00
200,00
- 18.106,00
- 18.106,00
- 18.106,00
- 18.106,00
18.106,00
-

Budget 2017
- 2.122,00
- 12.104,00
- 3.606,00
474,00
200,00
- 18.106,00
- 18.106,00
- 18.106,00
8.053,38
16.096,44
8.043,06
- 10.052,62
10.052,62
-
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Investering
(in euros)
O.
Eredienst
P.
Gebouwen van de eredienst
Q.
Bestuur van de eredienst
R.
Privaat patrimonium
S.
Stichtingen
T.
Investeringen zonder financiering
U. Financiering
V. Investering voor overboekingen
Y. Overboeking uit exploitatie
W. Investering eigen dienstjaar
Y. Overschot/tekort invest N-2
Y’. Overschot/tekort budgetwijziging N-1
Z. Overschot/tekort invest

Rekening 2016
3.030,58
3.030,58

Budget 2016 MJP 2017
- 3.030,58
- 3.030,58
- 3.030,58
- 3.030,58
3.030,58
-

Budget 2017
3.030,58
3.030,58

Met volgende gemeentelijke bijdragen:
Gemeentelijke bijdrage 2017

Oorspronkelijk gemeentelijke bijdrage
Nieuwe gemeentelijke bijdrage
Verschil

Exploitatietoelage
€
18.106,00
€
10.052,62
€
8.053,38

Investeringstoelage
€
€
€
-

Totaal
€ 18.106,00
€ 10.052,62
€ 8.053,38

De evolutie van de gemeentelijke financiële bijdrage voor kerkfabriek Sint-Jozef zoals goedgekeurd tijdens de
gemeenteraad van 21 september 2015 punt 6, ziet er na de rekening van 2016 en deze aanpassing als volgt uit:
Evolutie gemeentelijke bijdrage

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Investeringstoelage €
€
€
€
€
€
Exploitatietoelage € 11.019,95 € 17.473,00 € 9.718,94 € 10.052,62 € 18.406,00 € 18.711,00
Totaal
€ 11.019,95 € 17.473,00 € 9.718,94 € 10.052,62 € 18.406,00 € 18.711,00

Punt 12.
Goedkeuring van het gunstig advies van de rekening voor het dienstjaar 2016 van de
kerkfabriek Onze Lieve Vrouw der Kempen van de parochie Nieuwe Kempen.

De kerkfabrieken dienen jaarlijks hun jaarrekening voor te leggen aan de gemeenteraad, dit zowel voor exploitatie als
voor investeringen.
De kerkraad van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw der Kempen van de parochie Nieuwe Kempen heeft haar
jaarrekening voor het dienstjaar 2016 goedgekeurd op 23 februari 2017, waarvan de samenvatting als volgt is:

Rekening 2016
Exploitatie
Investering

Eigen dienstjaar Vorige dienstjaren Tussenresultaat Gemeentelijke bijdrage Resultaat
€ -13.653,04 €
12.671,83 €
-981,21 €
14.775,78 € 13.794,57
€
€
€
€
€
-

Het resultaat uit exploitatie bedraagt € 13.794,57, wat € 7.093,96 beter is dan gebudgetteerd (105,87%).
Er zijn geen investeringen gedaan, waardoor ook de jaarrekening 2016 geen boekingen vertoont.
De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2016 bedraagt € 14.775,78, uitbetaald als volgt:
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•
op 03/05/2016:
€ 7.387,89
•
op 30/06/2016:
€ 7.387,89
De gemeentelijke bijdrage opgenomen in het goedgekeurde budget voor het dienstjaar 2016 bedraagt € 14.775,78.
Er is dus effectief evenveel uitbetaald als voorzien in het budget voor het dienstjaar 2016.

Punt 13.
Goedkeuring van de aktename van het budget van 2017 van de kerkfabriek Onze Lieve
Vrouw der Kempen van de parochie Nieuwe Kempen.
De kerkfabrieken dienen jaarlijks op basis van het meerjarenplan het budget voor het volgende jaar vast te stellen, dit
zowel voor exploitatie als voor investeringen.
De kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw der Kempen van de parochie Nieuwe Kempen heeft haar budget
voor het dienstjaar 2017 goedgekeurd op 7 december 2016, waarvan de samenvatting als volgt is:

Exploitatie
(in euros)
A. Eredienst
B.
Gebouwen van de eredienst
C.
Bestuur van de eredienst
D. Privaat patrimonium
E.
Stichtingen
F.
Exploitatie zonder financiering
G. Financiering
H. Exploitatie voor overboekingen
I.
Overboeking naar investeringen
J.
Exploitatie eigen dienstjaar
K. Gecorrigeerd Overschot/tekort expl n-2
K1 exploitatie n-2
K2 gecorrig budget n-1
L.
Exploitatie voor toelage
M. Exploitatietoelage
N. Overschot/tekort expl.

Rekening 2016
2.972,39
8.380,72
1.624,29
668,64
7,00
- 13.653,04
- 13.653,04
- 13.653,04
12.671,83
981,21
14.775,78
13.794,57

Budget 2016
- 5.850,00
- 11.800,00
- 2.375,00
727,00
5,00
- 20.747,00
- 20.747,00
- 20.747,00
12.671,83
- 8.075,17
14.775,78
6.700,61

MJP 2017
- 5.955,00
- 12.625,00
- 2.645,00
- 797,00
5,00
- 22.017,00
- 22.017,00
- 22.017,00
- 22.017,00
22.017,00
-

Budget 2017
- 5.955,00
- 12.625,00
- 3.000,00
797,00
5,00
- 22.372,00
- 22.372,00
- 22.372,00
6.700,61
12.671,83
5.971,22
- 15.671,39
15.671,39
-

Investering
(in euros)
O.
Eredienst
P.
Gebouwen van de eredienst
Q.
Bestuur van de eredienst
R.
Privaat patrimonium
S.
Stichtingen
T.
Investeringen zonder financiering
U. Financiering
V. Investering voor overboekingen
Y. Overboeking uit exploitatie
W. Investering eigen dienstjaar
Y. Overschot/tekort invest N-2
Y’. Overschot/tekort budgetwijziging N-1
Z. Overschot/tekort invest

Rekening 2016 Budget 2016 MJP 2017
-

Budget 2017
-

Met volgende gemeentelijke bijdragen:
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Gemeentelijke bijdrage 2017

Oorspronkelijk gemeentelijke bijdrage
Nieuwe gemeentelijke bijdrage
Verschil

Exploitatietoelage
€
22.017,00
€
15.671,39
€
6.345,61

Investeringstoelage
€
€
€
-

Totaal
€ 22.017,00
€ 15.671,39
€ 6.345,61

De evolutie van de gemeentelijke financiële bijdrage voor kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw der Kempen zoals
goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 21 september 2015 punt 9, ziet er na de rekeningen van 2016 en deze
aanpassing als volgt uit:
Evolutie gemeentelijke bijdrage

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Investeringstoelage €
€
€
€
€
€
Exploitatietoelage € 9.300,00 € 16.389,78 € 14.775,78 € 15.671,39 € 22.587,00 € 22.737,00
Totaal
€ 9.300,00 € 16.389,78 € 14.775,78 € 15.671,39 € 22.587,00 € 22.737,00

Punt 14.
Goedkeuring van de aanduiding van een commissaris voor het Autonoom
Gemeentebedrijf Opglabbeek.
Het mandaat als commissaris van de firma Van Havermaet Groenweghe loopt na de controle van de rekening van het
dienstjaar 2016 af.
Er dient bijgevolg een nieuwe commissaris aangeduid te worden door de gemeenteraad.
Op 10 maart 2017 werden een aantal firma’s aangeschreven voor het indienen van een offerte. Er werden twee offertes
ontvangen:
•
Van Havermaet Groenweghe te Hasselt (€ 5.082,00 incl. btw per jaar)
•
Carlo Dewitte te As (€ 3.630,00 incl. btw per jaar).
Het voorstel is om Carlo Dewitte aan te duiden als commissaris voor het Autonoom Gemeentebedrijf Opglabbeek.

Punt 15.

Goedkeuring van het advies over PRUP prioritair bedrijventerrein Opglabbeek.

Op 19 april 2017 stelde de provincieraad het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Prioritair regionaal
bedrijventerrein Opglabbeek’ voorlopig vast. Het PRUP stelt een uitbreiding van het bestaande regionaal
bedrijventerrein voorop. Deze uitbreiding vindt plaats tussen het bestaande industrieterrein en de Weg naar
Zwartberg.
Het openbaar onderzoek loopt van 5 mei 2017 tot en met 3 juli 2017. De codex ruimtelijke ordening voorziet dat de
gemeenteraad een advies uitbrengt over een voorlopig vastgesteld PRUP dat gelegen is op het grondgebied van de
gemeente.
Het PRUP werd reeds eerder aangepast aan de opmerkingen van de gemeente. Er zijn verder geen opmerkingen op
het voorlopig vastgesteld ontwerp.

Punt 16.
Goedkeuring van de vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene
vergadering op 3 juli 2017 van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media.
We ontvingen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media de uitnodiging van 22 mei 2017 op de
buitengewone algemene vergadering van 3 juli 2017.
Op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering staat volgend punt:
1. Oprichting van en toetreding tot cvba sLim.
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In zitting van 2 mei 2017 heeft de raad van bestuur van Inter-media beslist om, met het oog op de realisatie en
implementatie van een ‘Smart Region’ in Limburg en Laakdal, een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid op te richten, samen met Nuhma en Nuhmeris, onder de naam sLim.
Indien de gemeenteraad akkoord gaat, wordt gemeenteraadslid Jean Bomans gemandateerd om op de
buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media op 3 juli 2017 te
handelen en te beslissen conform dit besluit.

Punt 17.
Goedkeuring van de bekendmaking van de mandatenlijst en bijhorende vergoedingen
via de gemeenteliijke website.
De N-VA-fractie stelt voor om een overzicht te maken van alle mandaten die de raadsleden (gemeente en/of OCMW),
schepenen en/of burgemeester uitoefenen en om dit overzicht op een transparante wijze te publiceren op de
gemeentelijke website.
In dit overzicht worden niet enkel de mandaten vermeld, maar ook wat de eventuele wedden en vergoedingen zijn die
hiervoor verkregen worden (per vergadering of per functie).
De N-VA-fractie stelt eveneens voor om op het einde van elk jaar een overzicht maken van de vergoedingen die ook
effectief verkregen werden. In dit overzicht staat dus welk raadslid aan- of afwezig was op een specifieke vergadering
en hoeveel de respectievelijke ontvangen jaarvergoeding bedroeg.
Deze overzichten moeten jaarlijks geactualiseerd worden zodat de inwoners voor de gehele legislatuur de
vergoedingen kunnen opvolgen.

Punt 18.
Goedkeuring van de installatie van openbare en gratis toegankelijk WIFI op het
dorpsplein, het kerkplein en het Ichterplein.
De N-VA-fractie stelt voor om openbare en gratis toegankelijk WIFI te installeren op het dorpsplein, het
kerkplein en het Ichterplein. In andere gemeenten gebeurde dit reeds door Infrax.
Daarnaast stelt de N-VA-fractie ook voor om dit ook kenbaar te maken op de gemeentelijke website en om
dit initiatief jaarlijks te evalueren, zodat kan overwogen worden dit uit te breiden naar bijvoorbeeld de
sportzone en/of de pleinzones aan de kerk van Louwel en Nieuwe Kempen en eventuele andere plaatsen.
Dit initiatief kan de vele bezoekers van onze gemeente die op zoek zijn naar informatie allerhande
(handelaars, toeristische plekken, wandel- fietsroutes, … enz.) helpen, vooral buiten de kantooruren van de
gemeentelijke diensten.
Ook zou dit initiatief de kloof met de burger kunnen verkleinen. Bovendien kan het systeem het bestuur in
staat stellen om gegevens van de gebruikers te verzamelen die interessant kunnen zijn voor de verbetering
van andere dienstverleningen.
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