NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN
26 JUNI 2017

aanwezig:

Benny Spreeuwers, burgemeester-voorzitter
Ilse Wevers, Peter Schreurs, Anneleen Beckers, Jo Seutens en Frans Heijlen, schepenen;
Jean Bomans, Rudi Paesen, Tonnie Claessens, Christ Baeten, Lieve Dierickx, Ann
Robben, Isabelle Martens, Raf Vliegen, Simon Briers, Henri Willems, Renaud Hamal, Dirk
Mardaga, Katy Craeghs, Rosie Cardeynaels en Ine Knoops, raadsleden;
en Joris Neyens, secretaris

Burgemeester Benny Spreeuwers opent de zitting om 20.00 uur.

OPENBARE ZITTING

Punt 1.
Goedkeuring van de verkiezing van de leden van de politieraad van de politiezone
CARMA.
contactpersoon
Joris Neyens

functie
secretaris

e-mail
joris.neyens@opglabbeek.be

dossier
13D00756

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden
van de politieraad;
Gelet op de besluiten van van 13 maart 2017 en 16 maart 2017 van de politieraden van respectievelijk de politiezone
Noordoost-Limburg en de politiezone MidLim houdende de formele vraag tot de fusie van de twee politiezones naar
politiezone CARMA en de afbakening van het territorium van de nieuwe politiezone;
Overwegende dat artikel 91/3 van de Wet van 7 december 1998 bepaalt dat de verkiezing van de leden van de
politieraad van de nieuwe politiezone PZ CARMA plaatsheeft tijdens de eerste zitting van de gemeenteraad die volgt
op de bekendmaking van het KB tot bepaling van het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone;
Overwegende dat dit de uiterlijke termijn betreft;
Overwegende dat het gepast voorkomt dat de gemeenteraad pro-actief, na kennisname van de besluiten van 13 maart
2017 en 16 maart 2017 van de politieraden van respectievelijk de politiezone NOL en de politiezone MidLim en onder
voorbehoud van werkelijke ondertekening, uitvaardiging en publicatie van het KB tot afbakening van het territorium
van de nieuwe politiezone, overgaat tot de verkiezing van de leden van de politieraad van de nieuwe politiezone PZ
CARMA;
Overwegende dat de politieraad van de meergemeentezone overeenkomstig artikel 12, eerste lid, van de Wet van 7
december 1998, samengesteld is uit 25 verkozen leden;
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Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van de Wet van 7 december 1998 dient
over te gaan tot verkiezing van aantal leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad;
Overwegende dat elk van de 21 gemeenteraadsleden overeenkomstig artikel 16 van de Wet van 7 december 1998
beschikt over 1 stem;
Gelet op de voordrachtakten;
Overwegende dat deze akten de hierna vermelde kandidaten voordragen en ondertekend zijn door de volgende
verkozenen voor de gemeenteraad:
Voorgedragen door de raadsleden Benny Spreeuwers, Frans Heijlen, Ann Robben, Ilse Wevers, Rudi Paesen,
Jo Seutens, Rosie Cardeynaels, Raf Vliegen, Tonnie Claessens, Christiaan Baeten, Jean Bomans, Godelieve
Dierckx en Anneleen Beckers:
•
•

Raf Vliegen met als opvolger Christiaan Baeten
Christiaan Baeten met als opvolger Raf Vliegen

Voorgedragen door de raadsleden Renaud Hamal, Dirk Mardaga, Katty Craeghs, Ine Knoops, Simon Briers,
Isabelle Martens en Henri Willems:
•

Ine Knoops met als opvolger Katty Craeghs

Gelet op de kandidatenlijst door de burgemeester opgemaakt, overeenkomstig artikel 7 van
het voornoemd Koninklijk Besluit op grond van gezegde voordrachtakten en luidend als volgt:
Kandidaat-effectieve leden
in alfabetische volgorde

Geboortedatum : 20 mei 1943

Kandidaten-opvolger(s) voor elk hiernaast
vermeld kandidaat-effectief lid in de
volgorde waarin deze zijn voorgesteld om
hem te vervangen
1
Naam : Vliegen
Voornamen : Raf
Geboortedatum : 2 februari 1979
Beroep : ambtenaar
2
-

Beroep : gepensioneerde
Naam : Knoops

1

Naam : Baeten
Voornamen : Christiaan Joseph

Voornamen : Ine Mariette J.
Geboortedatum : 4 april 1986

2

Beroep : onderzoeker
Naam : Vliegen

1

Voornamen : Raf
Geboortedatum : 2 februari 1979

2

Naam : Craeghs
Voornamen : Katty Hilda
Geboortedatum : 6 augustus 1969
Beroep : bediende
Naam : Baeten
Voornamen : Christiaan Joseph
Geboortedatum : 20 mei 1943
Beroep : gepensioneerde
-

Beroep : ambtenaar
Stelt vast dat gemeenteraadsleden Ine Knoops en Anneleen Beckers, de burgemeester bijstaan bij de verrichtingen van
de stemming en van de stemopneming;
Gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming over tot de verkiezing van de effectieve leden en hun
opvolgers van de politieraad;
21 raadsleden nemen deel aan de stemmingen en ontvangen ieder 1stembiljet
21 stembiljetten worden overhandigd aan de burgemeester en zijn bijzitters
21 stembiljetten werden in de stembus aangetroffen
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De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat:
•
•
•

0 nietige stembiljetten
0 blanco stembiljetten
21 geldige stembiljetten;

De op deze 21 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt:
Naam en voornaam van de kandidaat-effectieve leden
Christiaan Baeten
Ine Knoops
Raf Vliegen
Totaal aantal stemmen :

Aantal verkregen stemmen
6
7
8
21

Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen kandidaten-effectieve leden;
Stelt vast dat 2 kandidaat-effectieve leden, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen, verkozen worden;
Bijgevolg stelt de burgemeester vast dat:
Verkozen zijn tot effectief lid
van de politieraad

De kandidaten, die als opvolgers voor elk hiernaast vermeld
verkozen effectief werden voorgedragen, van rechtswege en
in de volgorde van de voordrachtakte de opvolgers zijn van
deze verkozen effectief leden
1
Katty Craeghs
2
1
Christiaan Baeten
2
-

Ine Knoops
Raf Vliegen

Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door:
-

Ine Knoops en Raf Vliegen;
Katty Craeghs en Christiaan Baeten, van rechtswege de respectievelijke opvolgers van deze naam kandidaateffectieve leden;

Stelt vast dat geen enkel effectief lid zich bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid bepaald in artikel 15
van de Wet van 7 december 1998;
Dit proces-verbaal zal overeenkomstig artikel 18bis van de Wet van 7 december 1998 en artikel 15 van het Koninklijk
Besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad, in
dubbel exemplaar, naar de bestendige deputatie (of het college bedoeld in artikel 83quinquies, §2 van de bijzondere
wet van 12 januari 1989 met beslissing tot de Brusselse Instellingen) worden gezonden.
Een eensluidend afschrift van onderhavig proces-verbaal wordt samen met een kopie van het gehele dossier
overgemaakt aan de burgemeester-voorzitter van het politiecollege van de politiezone CARMA met het oog op de
organisatie van de installatievergadering van de politieraad van de nieuwe politiezone CARMA.

Punt 2.
Goedkeuring van het gezamenlijk voorstel tot samenvoeging van de gemeente
Opglabbeek en de gemeente Meeuwen-Gruitrode.
contactpersoon
Joris Neyens

functie
secretaris

e-mail
joris.neyens@opglabbeek.be

dossier
16D00190

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016, inzonderheid artikel 9;
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Overwegende dat na onderzoek door en overleg tussen het college van burgemeester en schepenen en de leden van
het managementteam van gemeente Meeuwen-Gruitrode enerzijds en die van gemeente Opglabbeek anderzijds de
intentie is ontstaan om gemeente Meeuwen-Gruitrode en gemeente Opglabbeek samen te voegen;
Overwegende dat de gemeenteraad van Opglabbeek op 28 november 2016 het principiële besluit tot samenvoeging
met Opglabbeek nam, en de gemeenteraad van Meeuwen-Gruitrode op dezelfde datum het principiële besluit tot
samenvoeging met Meeuwen-Gruitrode nam;
Overwegende dat de gemeenteraad van Opglabbeek op 23 januari 2017 en de gemeenteraad van MeeuwenGruitrode op 26 januari 2017 Guy Bodeux, secretaris Meeuwen-Gruitrode, aanwezen als gemeentesecretariscoördinator van de samenvoegingsoperatie op ambetelijk niveau, waarbij deze tevens belast werd de opdrachten uit
te voeren hem toegewezen in het decreet ‘Vrijwillige samenvoeging van gemeenten’ van 24 juni 2016, en Jan Thijs,
financieel beheerder Opglabbeek, aanwezen als financieel beheerder-coördinator van de samenvoegingsoperatie op
ambtelijk niveau, waarbij deze tevens belast werd de opdrachten uit te voeren hem toegewezen in het decreet
‘Vrijwillige samenvoeging van gemeenten’ van 24 juni 2016;
Overwegende dat na deze principiële besluiten een proces naar de beoogde samenvoeging werd opgestart onder
coördinatie van secretaris-coördinator Guy Bodeux en financieel beheerder-coördinator Jan Thijs;
Overwegende dat de verwachtingen ten aanzien van de lokale besturen sterk zijn toegenomen. Enerzijds worden,
vertrekkende vanuit het versterken van de lokale autonomie, steeds meer bevoegdheden vanuit de Vlaamse overheid
gedecentraliseerd naar de lokale besturen. Anderzijds verwachten burgers veilige en aantrekkelijke
steden/dorpskernen, veel en diverse mogelijkheden voor vrijetijdsbeleving, een kwaliteitsvolle (digitale)
dienstverlening, snelle communicatie,…;
Overwegende dat de maatschappelijke uitdagingen voor de lokale besturen steeds complexer worden. De verhouding
tussen taakstelling en de beschikbare middelen (financieel en personeel) staat op spanning;
Overwegende dat schaalvergroting plaatsvond in tal van domeinen zoals veiligheid, sociale huisvesting, onderwijs,
maatschappelijke dienstverlening…;
Overwegende dat het beleid van de Vlaamse Regering ertoe strekt om vrijwillige samenvoeging van gemeenten te
stimuleren als een middel om de lokale bestuurskracht te verhogen. De schuldovername door de Vlaamse overheid
ten belope van maximaal 500 euro schuld per inwoner, en de waarborgregeling, waarbij de nieuwe gemeente
minstens evenveel uit het Gemeentefonds zal ontvangen als wat de samengevoegde gemeenten elk apart ontvingen,
zijn financiële stimulansen die de nieuwe gemeente extra beleidsruimte zal kunnen bieden;
Overwegende dat het de wens is én de verantwoordelijkheid van ons gemeentebestuur om ook in de toekomst een
daadkrachtig bestuur te zijn met een kwalitatieve dienstverlening voor onze inwoners;
Overwegende dat uit de voorbereidende werkzaamheden is gebleken dat een samenvoeging met gemeente
Meeuwen-Gruitrode hiervoor de nodige kansen en een wissel op de toekomst biedt;
Overwegende dat de bewoners van Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode door middel van een participatief traject hun
voorkeur voor de naam Oudsbergen als nieuwe gemeentenaam kenbaar maakten;
Overwegende dat de gemeenteraad van Meeuwen-Gruitrode op 26 juni 2017 de beslissing zal nemen houdende het
gezamenlijk en identiek voorstel tot samenvoeging van de gemeente Opglabbeek en de gemeente MeeuwenGruitrode;
Overwegende dat de actie niet kadert in het meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat dit besluit op zich geen kredieten vereist;
Gelet op de openbare stemming, waarvan de uitslag als volgt is:
•
aantal stemmen voor:
21
•
aantal stemmen tegen:
0
•
aantal onthoudingen:
0;
Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het gezamenlijk voorstel tot samenvoeging van de gemeente
Meeuwen-Gruitrode met de gemeente Opglabbeek.
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Artikel 2
De beoogde samenvoegingsdatum wordt vastgelegd op 1 januari 2019.
Artikel 3
De grenzen van de nieuwe gemeente worden vastgesteld op de huidige buitengrenzen van de gemeente MeeuwenGruitrode en de gemeente Opglabbeek zoals opgenomen in het Kadaster, en waarbij de binnengrens tussen de samen
te voegen gemeenten komt te vervallen.
Artikel 4
Het voorstel voor de naam van de nieuwe gemeente is Oudsbergen.
Artikel 5
Dit besluit heeft pas uitwerking vanaf en voor zover de gemeenteraad van Meeuwen-Gruitrode ook de beslissing
neemt houdende het gezamenlijk voorstel tot samenvoeging van de gemeente Meeuwen-Gruitrode en de gemeente
Opglabbeek.
Artikel 6
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Vlaamse Regering en aan het gemeentebestuur van MeeuwenGruitrode.
Beknopte toelichting bij punt 3
Raadslid Simon Briers van de NIVO 21-fractie richt zich tot schepen Peter Schreurs van de CD&V-fractie: de keuze
voor de leningen die opgenomen werden in de lijst is soms niet helemaal duidelijk. Sommige leningen met een
hogere intrestvoet werden niet opgenomen, andere met een lagere intrestvoet dan weer wel. Werd de keuze dan
gemaakt op basis van de totale intresten die over de gehele termijn te betalen zouden zijn?
Schepen Peter Schreurs antwoordt dat dit inderdaad het geval is. We hebben er rekening mee gehouden dat de
recentere leningen, waarvoor we nog het langste intresten moeten betalen, er zeker bij zijn. De schuldovername
gaat niet enkel over het saldo van de schuld, maar ook over de intresten. Er werd dus een evenwichtsoefening
gemaakt om dus ook zoveel mogelijk intresten op te nemen.

Punt 3.
Goedkeuring van de lijst van over te dragen schulden door de samen te voegen
gemeenten Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode.
contactpersoon
Jan Thijs

functie
Financieel beheerder

e-mail
jan.thijs@opglabbeek.be

dossier

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet Vrijwillige samenvoeging van gemeenten van 24 juni 2016, inzonderheid artikels 58-60 in
verband met de financiële bonus;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeenteraad van Opglabbeek van 28 november 2016 betreffende de
goedkeuring van de principiële beslissing tot samenvoeging van de gemeente Opglabbeek en de gemeente
Meeuwen-Gruitrode;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeenteraad van Meeuwen-Gruitrode van 28 november 2016 betreffende
de goedkeuring van de principiële beslissing tot samenvoeging van de gemeente Opglabbeek en de gemeente
Meeuwen-Gruitrode;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeenteraad van Opglabbeek van 26 juni 2017 houdende het
gezamenlijk voorstel tot samenvoeging van de gemeente Opglabbeek en de gemeente Meeuwen-Gruitrode;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeenteraad van Meeuwen-Gruitrode van 26 juni 2017 houdende het
gezamenlijk voorstel tot samenvoeging van de gemeente Opglabbeek en de gemeente Meeuwen-Gruitrode;
Gelet op de omzendbrief FB 2017/1 omtrent de nadere regels voor de schuldovername in het kader van vrijwillige
samenvoeging van gemeenten;
Gelet op de inventaris van de gedetailleerde financiële schulden van de samen te voegen gemeenten die op 21 april
2017 verstuurd werd naar het departement Financiën en Begroting;
Overwegende dat voor de opmaak van de lijst over te dragen schulden door de samen te voegen gemeenten
Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode met volgende criteria werd rekening gehouden:
1. 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.
2. Keuze om de langlopende leningen hoogste prioriteit te geven in het kader van winstmaximalisatie;
Overwegende dat de schuldovername € 11 689 500 aan kapitaal bedraagt, wat neerkomt op € 500 per inwoner door
een gezamenlijk inwonersaantal van Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode van 23 379 inwoners op 1 januari 2016;
Overwegende dat de gemeenteraad van Meeuwen-Gruitrode op 26 juni 2017 de beslissing zal nemen houdende het
gezamenlijk en identiek voorstel van over te dragen schulden van de gemeente Meeuwen-Gruitrode en de gemeente
Opglabbeek.
Gelet op de openbare stemming, waarvan de uitslag als volgt is:
•
aantal stemmen voor:
21
•
aantal stemmen tegen:
0
•
aantal onthoudingen:
0;
Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt volgende lijst van over te dragen schulden door de samen te voegen gemeenten Opglabbeek
en Meeuwen-Gruitrode goed:
a

b

c

d

e

Begindatum

Volgorde
overname

Nr

Gemeente

Type
bestuur

Financiële
instelling

Datum goedkeuring Bank

Einddatum

1

0000001

Opglabbeek

Gemeente

KBC

21/12/2011

2

0000002

Opglabbeek

Gemeente

KBC

3

1503

MeeuwenGruitrode

Gemeente

4

1501

MeeuwenGruitrode

Gemeente

f
aard van de lening

g

h

i
structuur

Aard van de werken

initieel bedrag

uitstaand bedrag
31/12/2016

31/12/2036

de bouw van den
Ichter

2.600.000,00 €

2.242.665,32 €

21/12/2011

31/12/2036

de bouw van den
Ichter

2.600.000,00 €

2.242.665,32 €

Belfius

14/01/2015

31/12/2034

verbouwing
gemeentehuis

€ 3.083.367,41

€ 2.804.648,58

Belfius

11/02/2014

31/12/2034

administratief
centrum gemeente
en OCMW

€ 592.113,34

€ 548.378,02

Structuur van
de rente
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a

b

c

d

e

Begindatum

Volgorde
overname

Nr

Gemeente

5

201202

6

Type
bestuur

Financiële
instelling

Datum goedkeuring Bank

Einddatum

MeeuwenGruitrode

Gemeente

ING

13/04/2012

1502

MeeuwenGruitrode

Gemeente

Belfius

7

1499

MeeuwenGruitrode

Gemeente

8

1500

MeeuwenGruitrode

9

1496

10

f
aard van de lening

g

h

i
structuur

Aard van de werken

initieel bedrag

uitstaand bedrag
31/12/2016

Structuur van
de rente

1/07/2032

Investeringen 2010

€ 637.664,08

€ 540.756,82

7/04/2014

1/07/2034

diverse
wegenwerken

€ 1.006.281,00

€ 898.318,14

Belfius

28/12/2006

31/12/2027

diverse
wegenwerken

€ 995.669,21

€ 654.182,27

Conditional fix

Gemeente

Belfius

26/06/2007

30/06/2028

wegeniswerken BPA
V en
rusthuis

€ 350.000,00

€ 249.607,61

Conditional fix

MeeuwenGruitrode

Gemeente

Belfius

1/08/2005

31/12/2020

hergroepering
schuldportefeuille
leningen 14321433-1434-1435

€ 1.727.389,52

€ 573.889,76

1467

MeeuwenGruitrode

Gemeente

Belfius

19/12/2003

27/12/2023

diverse
investerignen

€ 568.259,36

€ 276.570,37

11

114

Opglabbeek

Gemeente

Belfius

31/03/1994

1/07/2025

de bouw van een
Cultureel Centrum

623.668,47 €

295.823,67 €

12

125

Opglabbeek

Gemeente

Belfius

26/02/1997

1/04/2019

de oprichting van
een administratief
centrum

2.105.809,48 €

1.258.003,46 €

13

1497

MeeuwenGruitrode

Gemeente

Belfius

1/08/2005

31/12/2021

hergroepering
schuldportefeuille
leningen 14461447-1448-14491450

€ 721.824,95

€ 262.179,99

14

1495

MeeuwenGruitrode

Gemeente

Belfius

1/08/2005

31/12/2019

hergroepering
schuldportefeuille
leningen 14141420-1426-1428

€ 822.582,52

€ 215.054,83

15

1466

MeeuwenGruitrode

Gemeente

Belfius

20/12/2002

9/01/2023

onteigeningen BPA
Centrum V
+ Gruitrode

€ 211.884,00

€ 103.123,41

Triple floor fixed
rate
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a

b

c

d

e

Begindatum

Volgorde
overname

Nr

Gemeente

16

1460

17

132

Type
bestuur

Financiële
instelling

Datum goedkeuring Bank

Einddatum

MeeuwenGruitrode

Gemeente

Belfius

19/12/2001

Opglabbeek

Gemeente

Belfius

15/10/1999

f
aard van de lening

g

h

i
structuur

Aard van de werken

initieel bedrag

uitstaand bedrag
31/12/2016

9/01/2023

de
infrastructuurwerke
n BPA III

€ 206.857,35

€ 100.676,94

1/07/2020

aanleg gescheiden
rioleringsstelstel
industrieterrein

545.365,75 €

158.726,78 €

619.733,81 €

204.010,49 €

18

1

Opglabbeek

OCMW

Belfius

17/02/1997

1/07/2022

aankoop van een
gebouw voor de
huisvesting van het
administratief
centrum

19

134

Opglabbeek

Gemeente

Belfius

18/10/1999

1/10/2020

buitengewoon
onderhoud Brem-,
Laer- en Oude
Kerkstraat

371.840,29 €

108.912,39 €

20

118

Opglabbeek

Gemeente

Belfius

3/05/1994

1/07/2025

het bouwen van
klaslokalen in het
centrum van de
gemeente

198.314,82 €

93.603,52 €

21

1445

MeeuwenGruitrode

Gemeente

Belfius

19/12/2000

1/04/2021

weg naar Ellikom

€ 242.016,14

€ 81.855,87

22

1498

MeeuwenGruitrode

Gemeente

Belfius

1/08/2005

31/12/2021

hergroepering
schuldportefeuille
leningen 1436-1437

€ 102.528,98

€ 39.938,01

23

201201

MeeuwenGruitrode

Gemeente

ING

13/04/2012

1/07/2022

Zonnepanelen

€ 114.278,40

€ 72.118,97

24

128

Opglabbeek

Gemeente

Belfius

11/09/1998

1/10/2019

dorpsplein 2de fase
a+b

520.576,40 €

108.358,90 €

25

1459

MeeuwenGruitrode

Gemeente

Belfius

19/12/2001

9/01/2023

de erelonen voor de
riolering
Soetebeek

€ 79.325,93

€ 38.607,72

26

1457

MeeuwenGruitrode

Gemeente

Belfius

19/12/2001

1/10/2022

de speciale
technieken voor de
sporthal

€ 82.701,00

€ 33.578,04

Structuur van
de rente
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a

b

c

d

e

Begindatum

Volgorde
overname

Nr

Gemeente

Type
bestuur

Financiële
instelling

Datum goedkeuring Bank

Einddatum

27

133

Opglabbeek

Gemeente

Belfius

18/10/1999

28

1465

MeeuwenGruitrode

Gemeente

Belfius

29

126

Opglabbeek

Gemeente

30

1456

MeeuwenGruitrode

31

1455

32

f
aard van de lening

g

h

i
structuur

Aard van de werken

initieel bedrag

uitstaand bedrag
31/12/2016

31/12/2019

aanleg riolering
Weg naar
Zwartberg

352.008,81 €

74.196,22 €

20/12/2002

9/01/2023

diverse
onteigeningen

€ 62.568,36

€ 30.451,87

Belfius

24/09/1998

1/10/2019

aanleg van riolering
Klissen- en
Voerstraat

334.656,26 €

69.666,78 €

Gemeente

Belfius

19/12/2001

9/01/2023

de uitbreiding van
de gemeentelijke
sporthal
(prijsherziening +
meerwerken)

€ 48.535,97

€ 23.622,34

MeeuwenGruitrode

Gemeente

Belfius

19/12/2001

9/01/2023

de uitbreiding van
het aardgasnetwerk

€ 31.871,84

€ 15.511,94

129

Opglabbeek

Gemeente

Belfius

9/12/1998

31/12/2019

het parkgebied
omgeving
gemeentehuis

322.261,58 €

66.586,47 €

33

130

Opglabbeek

Gemeente

Belfius

9/12/1998

31/12/2019

de aanleg van
fietspaden Weg
naar As

153.693,99 €

31.756,62 €

34

127

Opglabbeek

Gemeente

Belfius

11/09/1998

1/10/2019

buitengewoon
onderhoud wegen

74.368,06 €

15.479,84 €

35

1454

MeeuwenGruitrode

Gemeente

Belfius

19/12/2001

1/04/2022

de herinrichting van
het centrum van
Gruitrode:
meerwerken

€ 18.040,58

€ 7.297,61

36

131

Opglabbeek

Gemeente

Belfius

9/12/1998

31/12/2019

de aankoop van
school en grond

131.383,57 €

27.146,78 €

37

1458

MeeuwenGruitrode

Gemeente

Belfius

19/12/2001

9/01/2023

de materialen voor
de
rioleringswerken

€ 9.478,68

€ 4.613,26

Structuur van
de rente
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a

b

c

d

e

Begindatum

Volgorde
overname

Nr

Gemeente

38

1493

MeeuwenGruitrode

Type
bestuur

Financiële
instelling

Datum goedkeuring Bank

Einddatum

Gemeente

Belfius

1/08/2005

f
aard van de lening

g

h

i
structuur

Aard van de werken

initieel bedrag

uitstaand bedrag
31/12/2016

31/12/2018

hergroepering
schuldportefeuille
leningen 1415-1421

€ 57.038,86

€ 9.926,05

€ 105.602,64

€ 7.920,38

Structuur van
de rente

39

1407

MeeuwenGruitrode

Gemeente

Belfius

3/10/1997

1/07/2018

het bouwen van
jeugdlokalen in de
deelgemeente
Meeuwen :
ruwbouw en
afwerking

40

1397

MeeuwenGruitrode

Gemeente

Belfius

21/05/1997

1/07/2018

erelonen bouw
jeugdlokalen te
Meeuwen

€ 14.873,61

€ 1.115,53

41

1492

MeeuwenGruitrode

Gemeente

Belfius

1/08/2005

31/12/2017

hergroepering
schuldportefeuille
leningen 13841386-1387-13961401

€ 74.357,82

€ 7.482,55

42

124

Opglabbeek

Gemeente

Belfius

29/10/1996

31/12/2017

aanleg van
fietspaden Weg
naar Opoeteren

247.893,52 €

18.026,82 €

43

123

Opglabbeek

Gemeente

Belfius

29/10/1996

1/10/2017

de uitbreiding van
het containerpark

109.073,15 €

7.908,92 €

44

1491

MeeuwenGruitrode

Gemeente

Belfius

1/08/2005

1/07/2017

hergroepering
schuldportefeuillel
leningen 1378-1395

€ 151.754,12

€ 16.100,44

45

135

Opglabbeek

Gemeente

Belfius

13/05/2005

1/07/2025

doorgeeflening aan
de VZW fusieclub
TCO-TC Iris voor de
bouw van een
tennishal

500.000,00 €

255.213,40 €

Doorgeeflening

46

136

Opglabbeek

Gemeente

Belfius

20/01/2012

1/04/2022

een doorgeeflening
aan voetbalclub
Eendracht Louwel

5.500,00 €

3.101,60 €

Doorgeeflening

1/10/2031

investeringssubsidie
TCO-TCIris
Opglabbeek
(renteloze lening
naar rentedragende
doorgeeflening)

75.000,00 €

75.000,00 €

Doorgeeflening

47

137

Opglabbeek

Gemeente

Belfius

14/06/2016

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar:
•
Departement Financiën en Begroting, afdeling beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties,
Dienst Financiële operaties, Koning Albert II-laan 19 bus 6, 1210 Brussel of backoffice@fb.vlaanderen.be;
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•
•

Punt 4.

In enkelvoud aan gemeentebestuur Meeuwen-Gruitrode;
Coördinator-financieel beheerder, Jan Thijs.

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

contactpersoon
Geertrui Quintens

functie
administratief
medewerkster

e-mail
geertrui.quintens@opglabbeek.be

dossier
17D00242

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke
comptabiliteit, meer bepaald artikel 10;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de OCMW's en de provincies, in het bijzonder artikel 5;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de OCMW's en de
provincies en latere wijzigingen;
Gelet op de rekening over het dienstjaar 2016, ingediend en bevestigd door de heer Jan Thijs, financieel beheerder, op
31 december 2016;
Gelet op de vergelijking tussen de begroting en de rekening waarvan de samenvatting als volgt is:

Jaarrekening
Eindbudget
Initieel budget

Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge
10.134.455
1.116.506
7.362.895
-153.932
4.756.441
-528.830

Verschil met eindbudget
Verschil met initieel budget

Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge
2.771.560
1.270.438
5.378.014
1.645.336

Gelet op de samenvatting van de exploitatie- en investeringsrekening:
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Gelet op de samenvatting van de liquiditeitenrekening 2016:

Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Verschil met Initieel budget Verschil met
eindbudget
initieel budget
I. Exploitatiebudget
33.118
1.552.793
-59.400
1.645.311
1.585.911
Uitgave
9.345.371 10.230.963
-885.592
10.309.670
-964.299
Ontvangst 10.931.282 10.264.081
667.201
10.250.270
681.012
II. Investeringsbudget
4.110.380 3.321.488
-3.400.024
-551.530
4.661.910
Uitgave
-4.105.187 -2.010.729
2.094.458
1.214.220
-5.319.407
Ontvangst
5.193
1.310.759
-1.305.566
662.690
-657.497
III. Andere
-4.914.215 -5.344.090
429.875
-392.930
-4.521.285
Uitgave
5.077.171 5.734.590
-657.419
501.050
4.576.121
Ontvangst
162.956
390.500
-227.544
108.120
54.836
IV budgettaire
782.076 -1.989.484
-1.417.356
-1.003.860
1.785.936
resultaat boekjaar
6.471.305
3.593.270
V Gecumuleerd
10.064.575 10.064.575
budgettaire resultaat
VI Gecumuleerd
10.846.651
8.075.091
-1.417.356
5.467.445
5.379.206
budgettaire resultaat
712.197
712.196
1
711.004
1.193
VII Bestemde gelden
VIII Resultaat op
kasbasis
Bestemde gelden
I. Exploitatie
II. Investering
III. Andere
Totaal

10.134.454

7.362.895

-1.417.357

4.756.441

5.378.013

Jaarrekening Eindbudget Verschil met Initieel budget Verschil met
eindbudget
initieel budget
712.197
712.196
1
711.004
1.193
712.197
712.196
1
711.004
1.193

Gelet op de balans en de staat van opbrengsten en kosten per 31 december 2016, met samengevat volgende
gegevens:

Vlottende activa
Vaste activa
Totaal actief

2015
11.326.070,82
55.067.295,25
66.393.366,07

2016
12.041.194,61
58.839.977,88
70.881.172,49

Samenvatting Balans
Verschil
715.123,79 Schulden
3.772.682,63 Netto actief
4.487.806,42 Totaal passief

2015
11.476.064,05
54.917.302,02
66.393.366,07

2016
9.422.312,50
61.458.859,99
70.881.172,49

Verschil
(2.053.751,55)
6.541.557,97
4.487.806,42
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Samenvatting staat van opbrengsten en kosten (SOK)
2016
2015 Verschil
4.395.372,11
9.837.909,61
(5.442.537,50)
Kosten
Operationele kosten
8.700.328,81
9.405.752,64
(705.423,83)
Financiële kosten
230.316,58
255.961,61
(25.645,03)
Uitzonderlijke kosten
(4.535.273,28)
176.195,36
(4.711.468,64)
Opbrengsten
Operationele opbrengsten
Financiële opbrengsten
Uitzonderlijke opbrengsten
Overschot/tekort van het boekjaar
Operationeel overschot/tekort
Financieel overschot/tekort
Uitzonderlijk overschot/tekort

11.164.362,77
10.269.078,67
894.212,86
1.071,24

11.161.362,62
10.163.946,04
993.967,77
3.448,81

3.000,15
105.132,63
(99.754,91)
(2.377,57)

6.768.990,66
1.568.749,86
663.896,28
4.536.344,52

1.323.453,25
758.193,40
738.006,40
(172.746,55)

5.445.537,41
810.556,46
(74.110,12)
4.709.091,07

Gelet op de openbare stemming, waarvan de uitslag als volgt is:
•
aantal stemmen voor:
14
•
aantal stemmen tegen:
0
•
aantal onthoudingen:
7, met name Ine Knoops, Dirk Mardaga, Katy Craeghs, Renaud Hamal, Simon
Briers, Isabelle Martens en Henri Willems;
Besluit:
Artikel 1
De rekening over het dienstjaar 2016 wordt geverifieerd en aangenomen.
Artikel 2
De jaarrekening 2016 en de toelichting bij de jaarrekening 2016 worden goedgekeurd.
Artikel 3
De goedgekeurde rekening over het dienstjaar 2016 en de toelichting bij de jaarrekening 2016 zullen in enkelvoud,
samen met de bijgevoegde stavingstukken, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de hogere overheid en daartoe
via digitale rapportering verzonden worden aan de heer gouverneur, Agentschap voor Binnenlands Bestuur,
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt tevens gestuurd naar:
•
dienst financiën, ter staving.

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

functie
administratief
medewerkster

e-mail
geertrui.quintens@opglabbeek.be

dossier
17D00243

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
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Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke
comptabiliteit, meer bepaald artikel 10;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de OCMW's en de provincies, in het bijzonder artikel 5;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de OCMW's en de
provincies en latere wijzigingen;
Gelet op de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Opglabbeek;
Gelet op de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1 januari 2016 tot en met 31
december 2016, waarvan de samenvatting de volgende is:

Gelet op de dienstverleningsovereenkomst, goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 juni 2016, die in werking is
getreden vanaf 1 juli 2017;
Overwegende dat het de mening is van zowel het gemeentebestuur als het bestuur van het AGBO dat de
dienstprestaties nog voor het volledige boekjaar 2016 dienden aangerekend te worden;
Gelet op het verslag van de commissaris van 12 juni 2017 over de jaarrekening 2016 aan de raad van bestuur van het
autonoom gemeentebedrijf Opglabbeek over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016;
Overwegende dat in het vermelde verslag geoordeeld wordt dat er geen elementen voorliggen waaruit
geconcludeerd kan worden dat de voorliggende rekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de
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;
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Opglabbeek van 15 juni 2017,
waarbij de jaarrekening 2016 werd vastgesteld;
Gelet op het verzoek van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Opglabbeek van 15 juni 2017 om de
rekening 2016 goed te keuren en kwijting te verlenen aan de bestuurders;
Gelet op de openbare stemming, waarvan de uitslag als volgt is:
•
aantal stemmen voor:
21
•
aantal stemmen tegen:
0
•
aantal onthoudingen:
0;
Besluit:
Artikel 1
De jaarrekening en de toelichting van de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf Opglabbeek met
betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Er wordt aangaande de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1 januari 2016 tot 31
december 2016, kwijting verleend aan de bestuurders en commissaris van het autonoom gemeentebedrijf
Opglabbeek.
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Artikel 3
De goedgekeurde rekening over het dienstjaar 2016 en de toelichting bij de jaarrekening 2016 zullen in enkelvoud,
samen met de bijgevoegde stavingstukken, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de hogere overheid en daartoe
via digitale rapportering verzonden worden aan de heer gouverneur, Agentschap voor Binnenlands Bestuur,
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
Een afschrift van dit besluit wordt tevens gestuurd naar:
•
Schepen Peter Schreurs, voorzitter van het autonoom gemeentebedrijf Opglabbeek;
•
Anne Koster, bedrijfsrevisor Van Havermaet
•
dienst financiën, ter staving.

Punt 6.

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

contactpersoon
Geertrui Quintens

functie
administratief
medewerkster

e-mail
geertrui.quintens@opglabbeek.be

dossier
17D00244

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke
comptabiliteit, meer bepaald artikel 10;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de OCMW's en de provincies, in het bijzonder artikel 5;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de OCMW's en de
provincies en latere wijzigingen;
Gelet op het raadsbesluit van 15 juni 2017 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn waarin de jaarrekening 2016 van
het OCMW wordt goedgekeurd;
Gelet op de rekening van het OCMW over het dienstjaar 2016, ingediend en bevestigd door de heer Jan Thijs,
financieel beheerder, op 31 december 2016;
Gelet op de vergelijking tussen de begroting en de rekening waarvan de samenvatting als volgt is:

Jaarrekening
Eindbudget
Initieel budget

Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge
842.686
-258.200
610.987
-346.838
1.140.728
148.180

Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge
Verschil met eindbudget
231.699
88.638
Verschil met initieel budget
-298.042
-406.380
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Gelet op de samenvatting van de exploitatie- en investeringsrekening:

Gelet op de samenvatting van de liquiditeitenrekening 2016:

Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Verschil met Initieel budget Verschil met
initieel budget
eindbudget
I. Exploitatiebudget
-226.303
-314.938
88.635
180.080
-406.383
Uitgave
1.916.626 2.157.839
-241.213
2.155.830
-239.204
Ontvangst
1.690.323 1.842.901
-152.578
2.335.910
-645.587
II. Investeringsbudget
-19.256
-277.870
-258.614
-57.870
38.614
Uitgave
19.256
277.870
258.614
57.870
-38.614
Ontvangst
III. Andere
-31.898
-31.900
2
-31.900
2
31.898
31.900
-2
31.900
-2
Uitgave
Ontvangst
-277.457
IV budgettaire
-624.708
347.251
90.310
-367.767
resultaat boekjaar
V Gecumuleerd
1.340.331 1.340.331
1.161.359
178.972
budgettaire resultaat
VI Gecumuleerd
1.062.874
715.623
347.251
1.251.669
-188.795
budgettaire resultaat
VII Bestemde gelden
220.188
104.635
115.553
110.941
109.247
VIII Resultaat op
kasbasis
Bestemde gelden
I. Exploitatie
II. Investering
III. Andere
Totaal

842.686

610.988

231.698

1.140.728

-298.042

Jaarrekening Eindbudget Verschil met Initieel budget Verschil met
eindbudget
initieel budget
125.188
9.635
115.553
110.941
14.247
95.000
95.000
95.000
220.188
104.635
115.553
110.941
109.247
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Gelet op de balans en de staat van opbrengsten en kosten per 31 december 2016, met samengevat volgende
gegevens:

Vlottende activa
Vaste activa
Totaal actief

2015
1.245.519,59
323.449,60
1.568.969,19

2016
1.144.679,94
319.886,31
1.464.566,25

Samenvatting Balans
Verschil
(100.839,65) Schulden
(3.563,29) Netto actief
(104.402,94) Totaal passief

2015
899.282,90
669.686,29
1.568.969,19

2016
652.303,58
812.262,67
1.464.566,25

Verschil
(246.979,32)
142.576,38
(104.402,94)

Samenvatting staat van opbrengsten en kosten (SOK)
2016
2015 Verschil
1.525.641,52
1.768.476,27
(242.834,75)
Kosten
Operationele kosten
1.520.248,44
1.761.865,40
(241.616,96)
Financiële kosten
5.393,08
6.610,87
(1.217,79)
Uitzonderlijke kosten
Opbrengsten
Operationele opbrengsten
Financiële opbrengsten
Uitzonderlijke opbrengsten
Overschot/tekort van het boekjaar
Operationeel overschot/tekort
Financieel overschot/tekort
Uitzonderlijk overschot/tekort

1.668.217,90
1.666.916,61
1.301,29
-

1.808.837,53
1.807.182,54
1.654,99
-

(140.619,63)
(140.265,93)
(353,70)
-

142.576,38
146.668,17
(4.091,79)

40.361,26
45.317,14
(4.955,88)

102.215,12
101.351,03
864,09
-

Gelet op de openbare stemming, waarvan de uitslag als volgt is:
•
aantal stemmen voor:
21
•
aantal stemmen tegen:
0
•
aantal onthoudingen:
0;
Besluit:
Artikel 1
De rekening van het OCMW over het dienstjaar 2016 wordt geverifieerd en aangenomen.
Artikel 2
De jaarrekening 2016 van het OCMW en de toelichting bij de jaarrekening 2016 worden goedgekeurd.
Artikel 3
De goedgekeurde rekening over het dienstjaar 2016 en de toelichting bij de jaarrekening 2016 zullen in enkelvoud,
samen met de bijgevoegde stavingstukken, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de hogere overheid en daartoe
via digitale rapportering verzonden worden aan de heer gouverneur, Agentschap voor Binnenlands Bestuur,
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt tevens gestuurd naar:
•
OCMW Opglabbeek, Rozenstraat 5, 3660 Opglabbeek
•
dienst financiën, ter staving.
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Punt 7.
Goedkeuring van het gunstig advies van de rekening voor het dienstjaar 2016 van de
kerkfabriek Sint-Lambertus van de parochie Opglabbeek centrum.
contactpersoon
Geertrui Quintens

functie
administratief
medewerkster

e-mail
geertrui.quintens@opglabbeek.be

dossier

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het eredienstendecreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten en haar uitvoeringsbesluiten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012, houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten
meer bepaald artikel 6 en artikel 10 houdende goedkeuring van de afsprakennota’s;
Gelet op de omzendbrief van 1 maart 2013, kenmerk BB 2013/01, van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Raad, over de boekhouding besturen van de
eredienst;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 april 2016, punt 02, houdende de akteneming van het budget van de
kerkfabriek Sint-Lambertus Opglabbeek;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van 22 februari 2017 van de kerkfabriek Sint-Lambertus van de parochie
Opglabbeek centrum houdende goedkeuring van haar rekening voor het dienstjaar 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. Overschot/tekort expl -1
L.
Exploitatie voor toelage
M. Exploitatietoelage
N. Overschot/tekort expl.

Rekening 2015
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
- 11.418,62
14.443,00
3.024,38

Rekening 2016
681,28
- 13.871,52
- 2.461,82
377,59
760,79
- 15.876,24
- 15.876,24
- 15.876,24
4.305,40
- 11.570,84
14.443,00
2.872,16
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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-1
Y’. Overschot/tekort budgetwijziging N-1
Z. Overschot/tekort invest

Rekening 2015 Budget 2016 Rekening 2016
- 10.866,68
10.866,68
2.280,00
2.280,00
2.280,00
2.280,00
2.280,00
2.280,00

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

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage opgenomen in het budget 2016 € 14.443,00 bedraagt;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage werkelijk uitbetaald in het jaar 2016 € 14.443,00 bedraagt. Dit werd
betaald in 2 schijven van telkens € 7.221,50, respectievelijk op 3 mei 2016 en 30 juni 2016;
Overwegende dat het exploitatieresultaat € 2.872,16 bedraagt;
Overwegende dat het resultaat uit investeringen met een saldo van € 2.280,00 afsluit;
Gelet op de rekening en de bijbehorende stavingstukken;
Gelet op de openbare stemming, waarvan de uitslag als volgt is:
•
aantal stemmen voor:
21
•
aantal stemmen tegen:
0
•
aantal onthoudingen:
0;
Besluit:
Artikel 1
De rekening van de kerkfabriek Sint-Lambertus van de parochie Opglabbeek centrum voor het dienstjaar 2016 wordt
gunstig geadviseerd.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar:
•
mijnheer de gouverneur van de provincie Limburg;
•
In enkelvoud aan de heer Paul Jacobs, voorzitter, ter kennisgeving;
•
financieel beheerder.

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

functie
administratief
medewerkster

e-mail
geertrui.quintens@opglabbeek.be

dossier

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het eredienstendecreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten en haar uitvoeringsbesluiten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012, houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten
meer bepaald artikel 6 en artikel 10 houdende goedkeuring van de afsprakennota’s;
Gelet op de omzendbrief van 1 maart 2013, kenmerk BB 2013/01, van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Raad, over de boekhouding besturen van de
eredienst;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten en
haar uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012, houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten
meer bepaald artikel 6 en artikel 10 houdende goedkeuring van de afsprakennota’s;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 september 2015, punt 03, houdende de akteneming van het budget van de
kerkfabrieken 2014 en de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de beslissing van 1 februari 2017 van dekerkraad van de kerkfabriek Sint-Lambertus houdende de
goedkeuring van het budget 2017, waarvan de samenvatting is als volgt:

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
-

Budget 2017
- 1.500,00
- 16.450,00
- 2.660,00
420,00
600,00
- 19.590,00
- 19.590,00
- 19.590,00
3.024,38
4.305,40
1.281,02
- 16.565,62
16.565,62
-
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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

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
2.280,00
2.280,00

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage opgenomen in het meerjarenplan 2014 - 2019 voor het jaar 2017 €
14.665,00 bedraagt;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage opgenomen het budget van het jaar 2017 € 16.565,62 bedraagt;
Overwegende dat bijgevolg de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage voor 2017 niet past binnen het meerjarenplan
2014-2019;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2017, punt 9, houdende de goedkeuring van de wijziging van het
meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat, door de verhoging in 2017 van de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage van € 14.665,00 naar €
16.565,62 (+ € 1.900,62) de nodige bijkomende kredieten moeten voorzien worden onder:
•
Algemene rekening 6490000 subsidie aan onderneming en vereniging (rechtstreeks)
•
Beleidsitem 079099 algemeen (erediensten);
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 47 van het decreet betreffende de materiële organisatie van de erkende
erediensten van 7 mei 2004, voor een correcte werking en inschatting van de gemeentebudgetten het budget van het
jaar n+1 voor 1 oktober van het jaar n het gemeentebestuur dient te bereiken;
Overwegende dat Bisdom Hasselt op 22 maart 2017 een gunstig advies heeft verleend voor budget 2017, mits
volgende opmerking:
•
“Z” (overzicht): Investeringsresultaat dient gelijk te zijn aan nul. Bijkomende investeringsbeleggingen te
voorzien (op post 436 Investeringsbeleggingen). Dit geldt niet voor de jaarrekening;
Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget voor het dienstjaar 2017 van de kerkfabriek Sint-Lambertus van de
parochie Opglabbeek Centrum, in extenso toegevoegd met de volgende gemeentelijke bijdrage:
Gemeentelijke bijdrage 2017

Exploitatie
Investering
Totaal

€
€
€

16.565,62
16.565,62

Artikel 2
De gemeenteraad vraagt aan kerkfabriek Sint-Lambertus van de parochie Centrum Opglabbeek om in toekomst een
wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 en het voorstel van het daaraan gekoppelde budget voor 1 oktober van
het jaar voorafgaand aan het budgetjaar aan het gemeentebestuur over te maken;

Pagina 21 van 38

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar:
•
mijnheer de gouverneur van de provincie Limburg;
•
in enkelvoud aan de heer Paul Jacobs, Voorzitter, ter kennisgeving;
•
financieel beheerder.

Punt 9.
Goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Lambertus
Opglabbeek.
contactpersoon
Geertrui Quintens

functie
administratief
medewerkster

e-mail
geertrui.quintens@opglabbeek.be

dossier

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het eredienstendecreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten en haar uitvoeringsbesluiten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012, houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten
meer bepaald artikel 6 en artikel 10 houdende goedkeuring van de afsprakennota’s;
Gelet op de omzendbrief van 1 maart 2013, kenmerk BB 2013/01, van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Raad, over de boekhouding besturen van de
eredienst;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten en
haar uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012, houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten
meer bepaald artikel 6 en artikel 10 houdende goedkeuring van de afsprakennota’s;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 september 2015, punt 03, houdende de goedkeuring van het
meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat er een nieuw meerjarenplan voor de periode 2014-2019 dient goedgekeurd te worden;
Overwegende dat het voorstel meerjarenplan 2014-2019 er uitziet als volgt:

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

2015

2016

2017

2018

2019

9.815,00
9.695,00
24.081,00 24.081,00
-14.266,00 -14.386,00
575,91
-13.690,09 -14.386,00
13.690,09 14.386,00
-

9.695,00
24.138,00
-14.443,00

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

-14.443,00
14.443,00
-

-19.590,00 -15.595,00 -14.740,00
19.590,00 15.595,00 14.740,00
-
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Kerkfabriek Sint-Lambertus Opglabbeek
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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

36.850,00
36.850,00
-

64.485,00
64.485,00
-

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

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
-

-

-

Gelet op de beslissing van 1 februari 2017 van dekerkraad van de kerkfabriek Sint-Lambertus Opglabbeek houdende
de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget voor het dienstjaar 2017;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdragen bepaald worden als volgt:
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
Overwegende dat de actie kadert in het meerjarenplan 2014 -2019 van het gemeentebestuur Opglabbeek;
Overwegende dat, door de verhoging in 2017 van de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage van € 14.665,00 naar €
19.590,00 (+ € 4.925,00) de nodige bijkomende kredieten moeten voorzien worden onder:
•
Algemene rekening 6490000 subsidie aan onderneming en vereniging (rechtstreeks);
•
Beleidsitem 079099 algemeen (erediensten);
Gemeentelijke bijdrage 2017

Exploitatietoelage Investeringstoelage
Oorspronkelijk gemeentelijke bijdrage €
14.665,00 €
Nieuwe gemeentelijke bijdrage
€
19.590,00 €
Verschil
€
-4.925,00 €
-

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

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 47 van het decreet betreffende de materiële organisatie van de erkende
erediensten van 7 mei 2004, voor een correcte werking en inschatting van de gemeentebudgetten het budget van het
jaar n+1 voor 1 oktober van het jaar n het gemeentebestuur dient te bereiken;
Gelet op de openbare stemming, waarvan de uitslag als volgt is:
•
aantal stemmen voor:
21
•
aantal stemmen tegen:
0
•
aantal onthoudingen:
0;
Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Lambertus van de parochie Centrum
Opglabbeek goed, in extenso toegevoegd;
Artikel 2
De gemeenteraad vraagt aan kerkfabriek Sint-Lambertus van de parochie Centrum Opglabbeek om in de toekomst
een wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 en het voorstel van het daaraan gekoppelde budget voor 1 oktober
van het jaar voorafgaand aan het budgetjaar aan het gemeentebestuur over te maken;
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Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar:
•
mijnheer de gouverneur van de provincie Limburg;
•
in enkelvoud aan de heer Paul Jacobs, pa Hoeverkerkweg 3, 3660 Opglabbeek, ter kennisgeving;
•
financieel beheerder.

Punt 10.
Goedkeuring van het gunstig advies van de rekening voor het dienstjaar 2016 van de
kerkfabriek Sint-Jozef van de parochie Louwel.
contactpersoon
Geertrui Quintens

functie
administratief
medewerkster

e-mail
geertrui.quintens@opglabbeek.be

dossier

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het eredienstendecreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten en haar uitvoeringsbesluiten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012, houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten
meer bepaald artikel 6 en artikel 10 houdende goedkeuring van de afsprakennota’s;
Gelet op de omzendbrief van 1 maart 2013, kenmerk BB 2013/01, van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Raad, over de boekhouding besturen van de
eredienst;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 april 2016, punt 08, houdende de akteneming van het budget van 2016 van
de kerkfabriek Sint-Jozef Louwel;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van 12 februari 2017 van de kerkfabriek Sint-Jozef van de parochie Louwel
houdende goedkeuring van haar rekening voor het dienstjaar 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. Overschot/tekort expl -1
L.
Exploitatie voor toelage
M. Exploitatietoelage
N. Overschot/tekort expl.

Rekening 2015
1.192,19
- 12.355,24
2.555,85
379,38
63,04
- 16.419,62
- 16.419,62
- 16.419,62
16.126,28
293,34
16.389,78
16.096,44

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
17.178,94
7.513,38

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
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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 J-1
Y’. Overschot/tekort budgetwijziging N-1
Z. Overschot/tekort invest

Rekening 2015
3.030,58
3.030,58

Budget 2016 Rekening 2016
- 3.030,58
- 3.030,58
- 3.030,58
- 3.030,58
3.030,58
3.030,58
3.030,58

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

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage opgenomen in het budget 2016 € 17.718,94 bedraagt;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage werkelijk uitbetaald in het jaar 2016 € 17.718,94 bedraagt. Dit werd
betaald in 3 schijven:
•
€ 4.859,47 op 3 mei 2016;
•
€ 4.859,47 op 30 juni 2016;
•
€ 8.000,00 op 23 december 2016.
Overwegende dat het exploitatieresultaat € 12.611,63 bedraagt;
Overwegende dat het resultaat uit investeringen € 3.030,58 bedraagt;
Gelet op de rekening en de bijbehorende stavingstukken;
Gelet op de openbare stemming, waarvan de uitslag als volgt is:
•
aantal stemmen voor:
21
•
aantal stemmen tegen:
0
•
aantal onthoudingen:
0;
Besluit:
Artikel 1
De rekening van de kerkfabriek Sint-Jozef van de parochie Louwel voor het dienstjaar 2016 wordt gunstig geadviseerd.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar:
•
mijnheer de gouverneur van de provincie Limburg;
•
in enkelvoud aan de heer Jan Wevers, voorzitter, ter kennisgeving;
•
financieel beheerder.
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Punt 11.
Goedkeuring van de aktename van het budget van 2017 van de kerkfabriek Sint-Jozef
van de parochie Louwel.
contactpersoon
Geertrui Quintens

functie
administratief
medewerkster

e-mail
geertrui.quintens@opglabbeek.be

dossier

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het eredienstendecreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten en haar uitvoeringsbesluiten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012, houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten
meer bepaald artikel 6 en artikel 10 houdende goedkeuring van de afsprakennota’s;
Gelet op de omzendbrief van 1 maart 2013, kenmerk BB 2013/01, van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Raad, over de boekhouding besturen van de
eredienst;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten en
haar uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012, houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten
meer bepaald artikel 6 en artikel 10 houdende goedkeuring van de afsprakennota’s;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 september 2015, punt 06, houdende de goedkeuring van het
meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de beslissing van 30 november 2016 van dekerkraad van de kerkfabriek Sint-Jozef Louwel houdende de
goedkeuring van het budget 2017, waarvan de samenvatting is als volgt:

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

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage opgenomen in het meerjarenplan 2014 - 2019 voor het jaar 2017 €
18.106,00 bedraagt;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage opgenomen het budget van het jaar 2017 € 10.052,62 bedraagt;
Overwegende dat bijgevolg de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage voor 2017 past binnen het meerjarenplan
2014-2019;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder:
•
algemene rekening ”6490000”
•
algemene rekening omschrijving ”subsidie aan onderneming en vereniging (rechtstreeks)”
•
beleidsitem ”079099”
•
beleidsitem omschrijving ”algemeen (erediensten)”;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 47 van het decreet betreffende de materiële organisatie van de erkende
erediensten van 7 mei 2004, voor een correcte werking en inschatting van de gemeentebudgetten het budget van het
jaar n+1 voor 1 oktober van het jaar n het gemeentebestuur dient te bereiken;
Overwegende dat Bisdom Hasselt op 22 maart 2017 een gunstig advies heeft verleend voor budget 2017, mits
volgende opmerking:
•
“Z” (overzicht): Investeringsresultaat dient gelijk te zijn aan nul. Bijkomende investeringsbeleggingen te
voorzien (op post 436 Investeringsbeleggingen). Dit geldt niet voor de jaarrekening;
Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget voor het dienstjaar 2017 van de kerkfabriek Sint-Jozef van de parochie
Louwel, in extenso toegevoegd met de volgende gemeentelijke bijdrage:
Gemeentelijke bijdrage 2017

Exploitatie
Investering
Totaal

€
€
€

10.052,62
10.052,62

Artikel 2
De gemeenteraad vraagt aan kerkfabriek Sint-Jozef Louwel om in toekomst een wijziging van het meerjarenplan 20142019 en het voorstel van het daaraan gekoppelde budget voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het budgetjaar
aan het gemeentebestuur over te maken.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar:
•
mijnheer de gouverneur van de provincie Limburg;
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•
•

in enkelvoud aan de heer Jan Wevers, Voorzitter, ter kennisgeving;
financieel beheerder.

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.
contactpersoon
Geertrui Quintens

functie
administratief
medewerkster

e-mail
geertrui.quintens@opglabbeek.be

dossier

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het eredienstendecreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten en haar uitvoeringsbesluiten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012, houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten
meer bepaald artikel 6 en artikel 10 houdende goedkeuring van de afsprakennota’s;
Gelet op de omzendbrief van 1 maart 2013, kenmerk BB 2013/01, van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Raad, over de boekhouding besturen van de
eredienst;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 april 2016, punt 04, houdende de akteneming van het budget van 2016 van
de kerkfabriek OLV der Kempen;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van 23 februari 2017 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw der Kempen van de
parochie Nieuwe Kempen houdende goedkeuring van haar rekening voor het dienstjaar 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. Overschot/tekort expl -1
L.
Exploitatie voor toelage
M. Exploitatietoelage
N. Overschot/tekort expl.

Rekening 2015
3.001,80
8.318,00
1.605,91
462,43
12,00
- 13.400,14
- 13.400,14
- 13.400,14
13.018,09
382,05
13.053,88
12.671,83

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

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
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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 J-1
Y’. Overschot/tekort budgetwijziging N-1
Z. Overschot/tekort invest

Rekening 2015 Budget 2016 Rekening 2016
-

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
€
€
€
€
€
-

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage opgenomen in het budget 2016 € 14.775,78 bedraagt;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage werkelijk uitbetaald in het jaar 2016 € 14.775,78 bedraagt. Dit werd
betaald in 2 schijven van telkens € 7.387,89 respectievelijk op 3 mei 2016 en 30 juni 2016;
Overwegende dat het exploitatieresultaat € 13.794,57 bedraagt;
Overwegende dat er geen investeringensboekingen werden uitgevoerd;
Gelet op de rekening en de bijbehorende stavingstukken;
Gelet op de openbare stemming, waarvan de uitslag als volgt is:
•
aantal stemmen voor:
21
•
aantal stemmen tegen:
0
•
aantal onthoudingen:
0;
Besluit:
Artikel 1
De rekening van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw der Kempen van de parochie Nieuwe Kempen voor het dienstjaar
2016 wordt gunstig geadviseerd.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar:
•
mijnheer de gouverneur van de provincie Limburg;
•
in enkelvoud aan de heer Erik Govaers, voorzitter, ter kennisgeving;
•
financieel beheerder.

Punt 13.
Goedkeuring van de aktename van het budget van 2017 van de kerkfabriek Onze Lieve
Vrouw der Kempen van de parochie Nieuwe Kempen.
contactpersoon
Geertrui Quintens

functie
administratief
medewerkster

e-mail
geertrui.quintens@opglabbeek.be

dossier
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Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het eredienstendecreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten en haar uitvoeringsbesluiten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012;
Gelet op de omzendbrief van 01 maart 2013, kenmerk BB 2013/01, van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Raad, over de boekhouding besturen van de
eredienst;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten en
haar uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012, houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten
meer bepaald artikel 6 en artikel 10 houdende goedkeuring van de afsprakennota’s;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 september 2015, punt 09, houdende de goedkeuring van het
meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de beslissing van 7 december 2016 van dekerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw der Kempen
houdende de goedkeuring van het budget 2017, waarvan de samenvatting is als volgt:

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
-
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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 Budget 2016 MJP 2017
-

Budget 2017
-

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage opgenomen in het meerjarenplan 2014 - 2019 voor het jaar 2017 €
22.017,00 bedraagt;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage opgenomen het budget van het jaar 2017 € 15.671,39 bedraagt;
Overwegende dat bijgevolg de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage voor 2017 past binnen het meerjarenplan
2014-2019;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 47 van het decreet betreffende de materiële organisatie van de erkende
erediensten van 7 mei 2004, voor een correcte werking en inschatting van de gemeentebudgetten het budget van het
jaar n+1 voor 1 oktober van het jaar n het gemeentebestuur dient te bereiken;
Overwegende dat Bisdom Hasselt op 22 maart 2017 een gunstig advies heeft verleend voor budget 2017, zonder
opmerkingen;
Overwegende dat de actie kadert in het meerjarenplan 2014 - 2019:
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder:
•
algemene rekening ”6490000”
•
algemene rekening omschrijving ”subsidie aan onderneming en vereniging (rechtstreeks)”
•
beleidsitem ”079099”
•
beleidsitem omschrijving ”algemeen (erediensten)”;
Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget voor het dienstjaar 2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw der
Kempen van de parochie Nieuwe Kempen, in extenso toegevoegd met de volgende gemeentelijke bijdrage:
Gemeentelijke bijdrage 2017

Exploitatie
Investering
Totaal

€
€
€

15.671,39
15.671,39

Artikel 2
De gemeenteraad vraagt aan kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw der Kempen van de parochie Nieuwe Kempen om in
toekomst een wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 en het voorstel van het daaraan gekoppelde budget voor 1
oktober van het jaar voorafgaand aan het budgetjaar aan het gemeentebestuur over te maken;
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar:
•
mijnheer de gouverneur van de provincie Limburg;
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•
•

in enkelvoud aan de heer Erik Govaers, Voorzitter, ter kennisgeving;
financieel beheerder.

Punt 14.
Goedkeuring van de aanduiding van een commissaris voor het Autonoom
Gemeentebedrijf Opglabbeek.
contactpersoon
Tanja Knoops

functie
lokale economie en
contractbeheer

e-mail
tanja.knoops@opglabbeek.be

dossier
15D00080

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het besluit van 16 juli 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand, houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeenteraad van 15 maart 2010 waarbij
het Autonoom Gemeentebedrijf Opglabbeek wordt opgericht en de statuten van het bedrijf zijn vastgesteld;
Overwegende dat artikel 46 van de laatste statutenwijziging van het Autonoom Gemeentebedrijf Opglabbeek,
goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 december 2014, volgende vermeldt:
“De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te
geven in de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend door één commissaris. Die
commissaris is een erkende bedrijfsrevisor en wordt benoemd door de gemeenteraad. Hij is onderworpen aan de
wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.”
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 maart 2016 waarbij de heer Carlo Dewitte (destijds Van Havermaet
Groenweghe Bedrijfsrevisoren) vervangen wordt door mevrouw Anne Koster;
Overwegende dat deze aanstelling blijft gelden tot andersluidende gemeenteraadsbeslissing;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw
niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3;
Gelet op de uitnodiging tot offerte van 10 maart 2017 verstuurd aan volgende firma’s:
•
Van Havermaet Groenweghe te 3500 Hasselt
•
Pricewaterhouse Coopers Bedrijfsrevisoren te 1932 Sint-Stevens-Woluwe
•
Deloitte te 1831 Diegem
•
Carlo Dewitte Bedrijfsrevisor te 3665 As;
Overwegende dat de offertes het bestuur dienden te bereiken voor 7 april 2017;
Overwegende dat er twee offertes werden ontvangen:
•
Van Havermaet Groenweghe te 3500 Hasselt (€ 5.082,00 incl. btw per jaar)
•
Carlo Dewitte Bedrijfsrevisor te 3665 As (€ 3.630,00 incl. btw per jaar);
Gelet op het verslag van nazicht van 20 april 2017 opgesteld door de contractbeheerder;
Overwegende dat voorgesteld wordt om deze opdracht te gunnen aan Carlo Dewitte Bedrijfsrevisor te 3365 As;
Gelet op het voorstel tot dienstverlening als commissaris van de firma Carlo Dewitte Bedrijfsrevisor BV. O.V.V. BVBA;
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Overwegende dat het jaarlijks vast ereloon te betalen door het Autonoom Gemeentebedrijf Opglabbeek € 3.000,00
excl. btw of € 3.630,00 incl. btw per jaar bedraagt;
Overwegende dat de firma Carlo Dewitte Bedrijfsrevisor BV. O.V.V. BVBA vertegenwoordigd zal worden door de heer
Carlo Dewitte;
Gaat de gemeenteraad over tot de geheime stemming over de aanduiding van de commissaris;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de commissaris, die als volgt is:
•
aantal stembriefjes:
21
•
aantal stemmen voor de heer Carlo Dewitte: 21
•
aantal neen-stemmen:
0
•
aantal onthoudingen:
0
•
aantal ongeldige stemmen: 0
•
aantal geldige stemmen: 21;
De heer Carlo Dewitte krijgt 21 ja-stemmen en 0 nee-stemmen;
Besluit:
Artikel 1
De volgende persoon wordt, overeenkomstig artikel 46 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf
Opglabbeek, aangeduid als commissaris voor het Autonoom Gemeentebedrijf Opglabbeek:
•
Carlo Dewitte Bedrijfsrevisor BV. O.V.V. BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Carlo Dewitte,
kantoorhoudende te 3665 As, Smispoelstraat 35.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
•
Carlo Dewitte Bedrijfsrevisor BV. O.V.V. BVBA, Smispoelstraat 35; 3665 As
•
Van Havermaet Groenweghe Bedrijfsrevisoren, Diepenbekerweg 65/1, 3500 Hasselt
•
Financiële dienst
•
Autonoom Gemeentebedrijf Opglabbeek.

Punt 15.

Goedkeuring van het advies over PRUP prioritair bedrijventerrein Opglabbeek.

contactpersoon
Cindy Wins

functie
diensthoofd ruimte huisvesting

e-mail
cindy.wins@opglabbeek.be

dossier
16D00416

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijk ordening, in het bijzonder art.2.2.15 waarin gesteld wordt dat de gemeenteraad
tijdens het openbaar onderzoek een advies bezorgd aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening;
Gelet op het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan PRUP ‘Prioritair regionaal bedrijventerrein
Opglabbeek’, voorlopig vastgesteld door de provincieraad op 19 april 2019;
Gelet op het openbaar onderzoek over dit PRUP dat loopt van 5 mei 2017 tot en met 3 juli 2017;
Overwegende dat de uitbreiding van het regionaal industrieterrein en het voorzien van een zone met mogelijkheid
voor lokale bedrijvigheid past binnen de doelstellingen van het meerjarenplan;
Overwegende dat er een bushalte ligt aan de Weg naar Zwartberg ter hoogte van nr. 301;
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Overwegende dat een gedeelte van de werknemers van het industrieterrein de bus gebruiken voor hun woonwerkverkeer en dat zij de halte aan de Weg naar Zwartberg gebruiken en dan via een bestaand wandelpad langs Weg
naar Zwartberg 274 door het agrarisch gebied naar het industrieterrein wandelen;
Overwegende dat de voorschriften van het PRUP een groene buffer opleggen over dit wandelpad en hierdoor het
industrieterrein niet meer bereikbaar is voor werknemers die met het de bus naar hun werk gaan;
Overwegende dat er verder geen opmerkingen zijn met betrekking tot het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan;
Overwegende dat de actie kadert in het meerjarenplan 2014 - 2019:
•
beleidsdoelstelling ”140103 Oppervlakte industrieterrein”;
Gelet op de openbare stemming, waarvan de uitslag als volgt is:
•
aantal stemmen voor:
21
•
aantal stemmen tegen:
0
•
aantal onthoudingen:
0;
Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad verleent een voorwaardelijk gunstig advies aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening
over het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Prioritair bedrijventerrein Opglabbeek’ mits de volgende
aanpassing wordt doorgevoerd:
In de voorschriften van de buffer wordt er een doorbreking toegestaan voor een wandelpad vanaf de Weg naar
Zwartberg naar het bestaande industrieterrein.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
•
Procoro, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.

Punt 16.
Goedkeuring van de vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene
vergadering op 3 juli 2017 van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media.
contactpersoon
Chantal Gabriëls

functie
administratief
medewerkster

e-mail
chantal.gabriels@opglabbeek.be

dossier
14D00406

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking en de omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel
11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media;
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 november 2013, punt 15, houdende de aanduiding van gemeenteraadslid
Jean Bomans als afgevaardigde op de algemene vergaderingen van Inter-media gedurende de legislatuur 2013-2018;
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-media;
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Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 22 mei 2017 met de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media van 3 juli 2017 die volgend agendapunt
bevat:
1. Oprichting en toetreding tot cvba sLim;
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van het agendapunt te weigeren;
Gelet op de openbare stemming, waarvan de uitslag als volgt is:
•
aantal stemmen voor:
14
•
aantal stemmen tegen:
0
•
aantal onthoudingen:
7, met name Ine Knoops, Dirk Mardaga, Katy Craeghs, Renaud Hamal, Simon
Briers, Isabelle Martens en Henri Willems;
Besluit:
Artikel 1
Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota wordt het agendapunt van de buitengewone algemene
vergadering van 3 juli 2017 van Inter-media, zoals opgenomen in de uitnodiging van 22 mei 2017, goedgekeurd.
Artikel 2.
De eerder reeds aangeduide vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene
vergadering van Inter-media van 3 juli 2017 (of op iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou
worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de
agendapunten zoals vermeld in hoger staand artikel 1 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de
volledige agenda.
Artikel 3.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van de onderhavige beslissing.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar:
•
de heer Marc Schetz, Inter-media, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt;
•
de heer Jean Bomans, Verlengstraat 4, 3660 Opglabbeek.

Punt 17.
Goedkeuring van de bekendmaking van de mandatenlijst en bijhorende vergoedingen
via de gemeentelijke website.
contactpersoon
Joris Neyens

functie
secretaris

e-mail
joris.neyens@opglabbeek.be

dossier
17D00287

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 22 betreffende het
toevoegen van een agendapunt door een raadslid, artikel 42, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de vraag van 19 juni 2017 van raadslid Renaud Hamal van de N-VA-fractie om een agendapunt toe te voegen
namens zijn fractie;
Gelet op het voorstel van de N-VA fractie:
Om een overzicht te maken van alle mandaten die de raadsleden (gemeente en/of OCMW), schepenen en/of
burgemeester uitoefenen en op een transparante wijze te publiceren op de gemeentelijke website.
Om bij dit overzicht te vermelden wat de wedden en vergoedingen zijn die hiervoor verkregen worden (i.e.
€/vergadering of €/functie).

Pagina 35 van 38

Om op het einde van elk jaar een overzicht maken welke vergoedingen ook effectief verkregen werden (i.e.
welk raadslid was aan- of afwezig op een specifieke vergadering , en wat was de respectievelijke ontvangen
jaarvergoeding)
Om dit overzicht jaarlijks te actualiseren zodat inwoners voor de gehele legislatuur de vergoedingen kunnen
opvolgen.
Overwegende dat deze mandaten en hun vergoedingen ook in fusiegemeente Meeuwen-Gruitrode worden
gepubliceerd op de website;
Overwegende dat de bevolking recht heeft op deze informatie;
Overwegende dat een dergelijk communicatie bovendien de kloof tussen het bestuur en de burger verkleint;
Overwegende dat het goed is dat de inwoners precies weten wie hen vertegenwoordigt in de verschillende organen
en zodoende aan de betrokken mandatarissen hierover ook vragen kunnen stellen;
Overwegende dat de vraag van raadslid Renaud Hamal aan de voorwaarden uit het gemeentedecreet voldoet en
daarom ontvankelijk is;
Overwegende dat de actie niet kadert in het meerjarenplan 2014 – 2019;
Overwegende dat er geen kredieten nodig zijn;
Gelet op de openbare stemming, waarvan de uitslag als volgt is:
•
aantal stemmen voor:
21
•
aantal stemmen tegen:
0
•
aantal onthoudingen:
0;
Besluit:
Artikel 1
Voortaan maakt het gemeentebestuur een lijst van de mandaten en eventuele bijhorende vergoedingen bekend aan
de bevolking via de gemeentelijke website.
Artikel 2
Op het einde van elk jaar zal eveneens een overzicht gepubliceerd worden van de vergoedingen die ook effectief
verkregen werden. In dit overzicht staat welk raadslid aan- of afwezig was op een specifieke vergadering en hoeveel de
respectievelijke ontvangen jaarvergoeding bedroeg.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
•
de dienst secretariaat, ter opvolging en archivering
•
de dienst communicatie, ter opvolging
•
raadslid Renaud Hamal.
Beknopte toelichting bij punt 18
Burgemeester-voorzitter Benny Spreeuwers legt uit dat de diensten deze optie al aan het onderzoeken zijn sinds
Infrax dit aanbod lanceerde. Aanstaande donderdag vindt er tijdens de wekelijkse stuurgroep fusie, samen met
Meeuwen-Gruitrode, een vergadering plaats met Nuhma en Infrax (S-Lim) over Smart Cities. De bedoeling is ook
om heel deze problematiek samen met Meeuwen-Gruitrode te bekijken. Burgemeester-voorzitter Spreeuwers
vraagt dan ook aan de raad om hierover vandaag nog geen uitspraak te doen. Het is verstandiger om eerst de
nodige onderzoeken te doen. Er is trouwens ook nog geen budget voor voorzien.
Raadslid Renaud Hamal van de N-VA-fractie antwoordt dat dit voor hem OK is als dit in het licht van de fusie
bekeken wordt.
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Punt 18.
Goedkeuring van een onderzoek naar de installatie van openbare en gratis
toegankelijk WIFI op het dorpsplein, het kerkplein en het Ichterplein.
contactpersoon
Joris Neyens

functie
secretaris

e-mail
joris.neyens@opglabbeek.be

dossier
17D00287

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 22 betreffende het
toevoegen van een agendapunt door een raadslid, artikel 42, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de vraag van 19 juni 2017 van raadslid Renaud Hamal van de N-VA-fractie om een agendapunt toe te voegen
namens zijn fractie;
Gelet op het voorstel van de N-VA fractie:
Om een openbare en gratis toegankelijk WIFI te installeren op het dorpsplein, het kerkplein en het Ichterplein
en dit ook kenbaar te maken op de gemeentelijke website.
Om dit 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, … enz.
Overwegende dat openbare WIFI als een bijkomende en gratis dienstverlening aan de bevolking en de bezoekers
(toeristen, jeugdkampen, …) beschouwd kan worden;
Overwegende dat hiervoor zeker interesse zal zijn bij de vele bezoekers van onze gemeente die op zoek zijn naar
informatie allerhande (handelaars, toeristische plekken, wandel- fietsroutes, … enz.) en dit vooral buiten de
kantooruren van de gemeentelijke diensten;
Overwegende dat de technische middelen bestaan en bovendien helemaal niet zo duur blijken te zijn;
Overwegende dat Infrax dit systeem al in meerdere gemeenten aanbiedt en heeft uitgerold;
Overwegende dat een dergelijk dienstverlening bovendien de kloof tussen het bestuur en de burger verkleint;
Overwegende dat het systeem bovendien het bestuur in staat stelt om gegevens van de gebruikers te verzamelen die
interessant kunnen zijn voor de verbetering van andere dienstverleningen;
Overwegende dat de vraag van raadslid Renaud Hamal aan de voorwaarden uit het gemeentedecreet voldoet en
daarom ontvankelijk is;
Gelet op de beraadslaging tijdens de gemeenteraad waarbij burgemeester-voorzitter Benny Spreeuwers aanhaalt dat
de gemeentelijke diensten de mogelijkheid tot de installatie van openbare en gratis toegankelijk WIFI reeds
onderzoeken en dat dit momenteel samen met de gemeente Meeuwen-Gruitrode in het kader van de fusie bekeken
wordt;
Overwegende dat burgemeester-voorzitter Benny Spreeuwers daarom voorstelt om momenteel nog geen beslissing
te nemen over de installatie van openbare en gratis toegankelijk WIFI zelf, maar om dit verder in het kader van de fusie
te onderzoeken;
Overwegende dat Raadslid Renaud Hamal zich kan vinden in het voorstel om de installatie van openbare en gratis
toegankelijk WIFI verder te onderzoeken;
Overwegende dat de actie kadert in het meerjarenplan 2014 - 2019: beleidsdoelstelling ”140504 Modernisering
ruimten”;
Overwegende dat de nodige kredieten nog niet voorzien zijn;
Gelet op de openbare stemming, waarvan de uitslag als volgt is:
•
aantal stemmen voor:
21
•
aantal stemmen tegen:
0
•
aantal onthoudingen:
0;
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Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel om de mogelijkheid van de installatie van openbare en gratis
toegankelijk WIFI op het dorpsplein, het kerkplein en het Ichterplein te onderzoeken en om dit te doen samen met
Meeuwen-Gruitrode, in het kader van de aanstaande samenvoeging van beide gemeenten.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
•
de dienst ICT, ter opvolging en archivering
•
de dienst financiën, ter kennisgeving
•
raadslid Renaud Hamal
•
de gemeente Meeuwen-Gruitrode.
Het verslag van de zitting van 22 mei 2017 wordt overeenkomstig het reglement van orde van de gemeenteraad als
goedgekeurd beschouwd, aangezien er geen opmerkingen werden gemaakt.
Burgemeester-voorzitter Benny Spreeuwers sluit de zitting om 20.17 uur.
Namens de gemeenteraad

Joris Neyens
secretaris

Benny Spreeuwers
burgemeester-voorzitter
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