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1. Gemeentelijke dotatie aan politiezone 

Behandelende ambtenaar: Nico Serdons 

Conform het besluit van het politiecollege van 30/10/2014 moet in het gemeentelijk 

budget 2015 een bedrag van € 807.176,43 voorzien worden als dotatie aan de 

politiezone. 

 

2. Gemeentelijke meerjarenplanning 2015-2019 

Behandelende ambtenaar: Yolande Theelen 

Vanaf 1 januari 2014 zijn de regels van de nieuwe beleids- en beheerscyclus van 

toepassing voor alle Vlaamse besturen.  Dit betekent dat de meerjarenplanning 2015-

2019 volgens deze regelgeving dient opgemaakt te worden. De strategische 

meerjarenplanning bestaat uit een strategische nota en een financiële nota, waar ook het 

budget 2015 in verwerkt zit.  De meerjarenplanning werd voorlopig vastgesteld in de 

zitting van het college van burgemeester en schepenen van 3 december 2014 en 

voorafgaandelijk toegelicht op het managementteam van 2 december 2014. Het 

meerjarenplan 2015-2019 werd ook toegelicht in de commissie financiën en dit op 

dinsdag 9 december 2014.   

 

3. Gemeentebudget 2015 

Behandelende ambtenaar: Yolande Theelen 

Vanaf 1 januari 2014 zijn de regels van de nieuwe beleids- en beheerscyclus van 

toepassing voor alle Vlaamse besturen.  Dit betekent dat de gemeentelijke 

meerjarenplanning 2015-2019, alsook het gemeentebudget voor de tweede maal volgens 

deze regelgeving dient opgemaakt te worden.  Naast het meerjarenplan dient ook het 

budget 2015 goedgekeurd te worden.  Het budget 2015 bevat de gegevens van één jaar 

van het meerjarenplan 2015-2019. Dit budget 2015 werd voorlopig vastgesteld door het 

college van burgemeester en schepenen en dit in zitting van 3 december 2014. 

Voorafgaandelijk werd dit document besproken op het managementteam van 2 december 

2014. Na de vaststelling door het college van burgemeester en schepenen werd het 

budget 2015 toegelicht tijdens de commissie financiën op dinsdag 9 december 2014. 

 

4. Mededeling goedkeuring jaarrekening 2013 

Behandelende ambtenaar: Yolande Theelen 

Bij besluit van de hogere overheid van 21 november 2014 werd de gemeenterekening 

2013 goedgekeurd. 



 

5. Budgetwijziging 2/2014 - KF Sint-Aldegondis 

Behandelende ambtenaar: Ria Wouters 

De gemeenteraad dient akte te nemen van de budgetwijziging nr. 2/2014 van de 

kerkfabriek van Sint-Aldegondis binnen een termijn van 50 dagen te beginnen op de dag 

na het binnenkomen van het advies van het Bisdom. 

De gemeentelijke tussenkomst in de exploitatie blijft behouden op € 24.366,33. 

De tussenkomst in de investeringen blijft eveneens ongewijzigd op € 0. 

Deze wijziging betreft enkel interne kredietaanpassingen, doch dient wel meegedeeld aan 

de gemeenteraad aangezien de totalen van de hoofdfuncties gewijzigd worden. 

Het betreft volgende wijzigingen :  

1) investeringsontvangsten :  

Er is een bod van € 850.000 gedaan op de grond in de Stationsstraat. 

De vergoeding aan de huidige huurder nl. € 6.000 kan na de verkoop van de gronden 

teruggevorderd worden van de koper. 

2) investeringsuitgaven :  

De opbrengst van de verkoop van de gronden in de Stationsstraat zal gedeeltelijk 

besteed worden aan de aankoop van een onroerend goed en voor het aandeel van de 

kerkfabriek in de restauratiewerken van de kerk. 

- bijkomende kosten voor de restauratiewerken worden door de architect geraamd 

op € 30.000.  Ook de ereloonkosten werden aangepast. 

- voor de aankoop van een onroerend goed voorziet de kerkfabriek € 300.000. 

 

6. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Team 

Behandelende ambtenaar: Jo Sclep 

Voorstel tot actualisatie van de samenwerkingsovereenkomst met vzw Team omwille van 

volgende redenen: 

• verrekening van BTW door vzw Team waardoor de bedragen wijzigen 

• een aantal bepalingen die reeds van kracht zijn sedert 1 februari 2011 

(goedgekeurd door OCMW- en gemeenteraad) werden nooit in contractvorm 

gegoten: 

◦ de doelgroep van WIGW- en OMNIO-gerechtigden en andere gezinnen in 

crisissituaties doorverwezen door het OCMW dient € 7,50 per uur te betalen 

aan vzw Team i.p.v. € 5,00 per uur voor de uitvoering van “kleine 

woonaanpassingen”, “kleine klussen in en rond de woning” en 

“energiesnoeiers”. 

◦ Het aantal uren per jaar en per werkadres aan € 7,50 wordt beperkt tot 30u; 

De kredieten, zijnde € 25.000, zijn voorzien onder de registratiesleutel 

1419.001.013.001.001 0550/64920000. 

 

7. Subsidiereglement sportverenigingen Alken 

Behandelende ambtenaar: Silke Mercken 

Om in orde te zijn voor de subsidies die Alken jaarlijks ontvangt in het kader van een 

lokaal sportbeleid, dienen onze subsidiereglementen voor de sportverenigingen 

aangepast te worden. Er dient een volledig onderscheid gemaakt te worden tussen de 

subsidies die de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen ondersteunen (= 

beleidsprioriteit 1) en de subsidies die een kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding 

stimuleren (= beleidsprioriteit 2).   

Er zullen dus twee reglementen blijven bestaan. Waarbij het eerste reglement, het 

‘Subsidiereglement sportverenigingen Alken’ zich richt op alle door de gemeente erkende 

sportverenigingen, en het tweede reglement, het ‘Subsidiereglement voor kwaliteitsvolle 

jeugdsportbegeleiding Alken’ (= het vroegere impulsreglement) zich enkel richt op de 

verenigingen met jeugdwerking. 

De grootste wijziging in het ‘Subsidiereglement sportverenigingen Alken’ is dat er geen 

subsidieerbare onderwerpen meer voorkomen die zich enkel op verenigingen met 

jeugdwerking richten. Deze zitten allemaal vervat in het ‘Subsidiereglement voor 

kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding Alken’. Verder dient het gedeelte 'terugbetaling 

lidgeld aan kansarme jongeren' uit het subsidiereglement voor de sportverenigingen 



gehaald te worden. Dit valt namelijk onder beleidsprioriteit 4 (= het voeren van een 

beweeg-en sportbeleid zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te 

participeren in sport) en niet onder beleidsprioriteit 1. Dit sportbeleid voor 

kansengroepen wordt uitgewerkt los van de subsidiereglementen voor sportverenigingen. 

 

8. Subsidiereglement voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding - Alken 

Behandelende ambtenaar: Silke Mercken 

Om in orde te zijn voor de subsidies die Alken jaarlijks ontvangt in het kader van een 

lokaal sportbeleid, dienen onze subsidiereglementen voor de sportverenigingen 

aangepast te worden. Er dient een volledig onderscheid gemaakt te worden tussen de 

subsidies die de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen ondersteunen (= 

beleidsprioriteit 1) en de subsidies die een kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding 

stimuleren (= beleidsprioriteit 2).   

Er zullen dus twee reglementen blijven bestaan. Het ‘Subsidiereglement voor 

kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding Alken’ (= het vroegere impulsreglement) richt zich 

enkel op de verenigingen met jeugdwerking. 

De belangrijkste wijzigingen in dit reglement zijn de naamsverandering van het 

reglement en het feit dat het volledige punt 'Kwaliteitsvolle werkingssubsidies' van het 

'Subsidiereglement sportverenigingen Alken' naar dit subsidiereglement is overgebracht 

aangezien het enkel van toepassing is op sportverenigingen met jeugdwerking. Op deze 

manier wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen verenigingen met en zonder 

jeugdwerking. 

 

9. Vereffening  en ontbinding projectvereniging Toerisme Haspengouw 

Behandelende ambtenaar: Carine Luts 

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Projectvereniging Toerisme Haspengouw 

werd op 1 oktober 2008 opgericht voor een duurtijd van 6 jaar, dus tot 30 september 

2014. Bij gebrek aan unanimiteit om de projectvereniging voort te zetten hebben de 

bestuursleden tijdens de raad van bestuur van 13 maart 2014 besloten om de 

projectvereniging te ontbinden en in vereffening te gaan met ingang van 1 oktober 2014.  

Bijgevoegd ook het collegebesluit met vermelding van bedragen i.v.m de vereffening.  

De gemeenteraad dient de bijgevoegde documenten goed te keuren en een kwijting te 

verlenen aan de vereffenaars.  

 

10. Vergoeding speelpleinmonitoren 2015 (toegevoegd door raadslid Marina Boussu) 

Behandelende ambtenaar: Pascal Giesen 

5 dagen werken, 5 dagen betalen aan de speelplein-monitoren. 

   

Tijdens de gemeenteraad van 26 juni hebben CD&V-ers dit punt van betaling van de 

speelplein-monitoren naar voren gebracht. Wij waren te laat en er werd voorgesteld dat 

het beter was om samen naar een oplossing te zoeken. Samen met de schepen van 

jeugd, Cindy Vandormael, hebben we enkele voorstellen gedaan, maar zonder gevolg. 

Speelpleinwerking ligt ons nauw aan het hart en wij blijven alle monitoren steunen met 

als gevolg dat we een evaluatie gevraagd hebben op de gemeenteraad van 23 oktober. 

Daar werd meegedeeld dat de groep van monitoren verminderd is en dat het nu wel 

haalbaar zou zijn om de monitoren iedere dag dat ze gewerkt hebben te betalen.  

 

11. GAS reglement: Geen Gas boete voor – 18 jarigen. (toegevoegd door raadslid Frank 

Deloffer) 

Behandelende ambtenaar: Pascal Giesen 

Een motie heeft geen juridische afdwingbaarheid. 

Het politiereglement welke wij vorige maand hebben gestemd , bevat enkel de 

verplichting om bij – 18 jarigen een bemiddelingspoging te ondernemen. 

Wat dit zou kunnen inhouden is op geen enkel moment gedefinieerd…dit leidt tot 

rechtsonzekerheid en willekeur. 

Cd&V Alken vraagt deze gemeenteraad om op uitdrukkelijke wijze NIET te kiezen voor 

een geldboete en deze geldboete dan ook voor –18 jarigen uit te sluiten. 


