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BEKNOPTE LIJST VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN MAANDAG 29 JUNI 2020
OPENBARE VERGADERING
001

Notulen vergadering raad voor maatschappelijk welzijn 25 mei 2020 - Goedkeuring

De notulen van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 mei 2020 werden
opgesteld.
002

Dringende maatregelen in het kader van de coronacrisis: OCMW algemeen deel 2 - Bekrachtiging

De coronacrisis vraagt een krachtdadig optreden van lokale besturen. Zij spelen immers een cruciale rol in de
bestrijding van deze crisis en de ondersteuning van de zorgsector en de maatschappij. De federale regering nam op
12 maart 2020 enkele ingrijpende beslissingen om de verdere verspreiding van het coronavirus maximaal af te
remmen. De stad Sint-Truiden nam in deze ook haar verantwoordelijkheden op om in navolging van de richtlijnen
van de federale regering, in samenspraak met de gouverneur en de veiligheidscel, zich iedere dag weer maximaal
ten dienste te stellen van haar burgers. Het is in dit kader dat het vast bureau enkele beslissingen genomen.
003

Vertegenwoordiging Stad Sint-Truiden in provinciale stuurgroep 'Ambulante Drughulpverlening en
Preventie' - Goedkeuring

Op basis van de overeenkomst tussen 'het OCMW-bestuur van Sint-Truiden en het CAD Limburg betreffende
drugpreventie en ambulante verslavingszorg' (ondertekend midden 2014) heeft Stad Sint-Truiden een duurzame
samenwerking met ZorGGroep Zin (toenmalige CAD Limburg). Op basis van deze overeenkomst heeft Stad SintTruiden recht op een afvaardiging in de provinciale stuurgroep 'Ambulante Drughulpverlening en Preventie',
gecoördineerd door ZorGGroep Zin.
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Rapportering organisatiebeheersing/kwaliteitsmanagement stad en OCMW Sint-Truiden 2019-2020 Goedkeuring

Het decreet lokaal bestuur (art. 219) bepaalt dat er jaarlijks aan de raden gerapporteerd wordt over de stappen die
de organisatie in het kader van organisatiebeheersing heeft genomen.
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Algemene vergadering Cipal op donderdag 25 juni 2020 - Bekrachtiging

De OCMW Sint-Truiden maakt deel uit van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Cipal dv.
Bij brief van 7 mei 2020 wordt het OCMW Sint-Truiden uitgenodigd op de algemene vergadering van Cipal van
donderdag 25 juni 2020. Gezien de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn pas plaatsvindt na de algemene
vergadering van Cipal, heeft het vast bureau tijdens de zitting van 12 juni 2020 de agendapunten van de algemene
vergadering van 25 juni 2020 van Cipal goedgekeurd.
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Oprichting van de vzw Eerstelijnszone Haspengouw - Goedkeuring

Het OCMW Sint-Truiden wordt gevraagd toe te treden tot de vzw Eerstelijnszone Haspengouw en heeft recht op
een afvaardiging in deze vzw.

BEKNOPTE LIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 29 JUNI 2020
OPENBARE VERGADERING
001

Notulen vergadering gemeenteraad 25 mei 2020 - Goedkeuring

De notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 25 mei 2020 werden opgesteld.
002

Dringende maatregelen in het kader van de coronacrisis: algemeen deel 3 - Bekrachtiging

De coronacrisis vraagt een krachtdadig optreden van lokale besturen. Zij spelen immers een cruciale rol in de
bestrijding van deze crisis en de ondersteuning van de zorgsector en de maatschappij. De federale regering nam op
12 maart 2020 enkele ingrijpende beslissingen om de verdere verspreiding van het coronavirus maximaal af te
remmen. De stad Sint-Truiden nam in deze ook haar verantwoordelijkheden op om in navolging van de richtlijnen
van de federale regering, in samenspraak met de gouverneur en de veiligheidscel, zich iedere dag weer maximaal
ten dienste te stellen van haar burgers. Het decreet lokaal bestuur (artikel 269) bepaalt dat een college van
burgemeester en schepenen in dwingende en onvoorziene omstandigheden op eigen verantwoordelijkheid over
uitgaven kan beslissen. Dit kan enkel wanneer het geringste uitstel van deze beslissingen tot onbetwistbare schade
zou kunnen leiden. Het college van burgemeester en schepenen dient de gemeenteraad onmiddellijk op de hoogte
te brengen van deze beslissingen. Het is in dit kader dat het college van burgemeester en schepenen verschillende
beslissingen heeft genomen.
003

Dringende maatregelen in het kader van de coronacrisis: schakelzorgcentrum ‘De Kroon’ deel 3 Bekrachtiging

De coronacrisis vraagt een krachtdadig optreden van lokale besturen. Zij spelen immers een cruciale rol in de
bestrijding van deze crisis en de ondersteuning van de zorgsector en de maatschappij. Het decreet lokaal bestuur
(artikel 269) bepaalt dat een college van burgemeester en schepenen in dwingende en onvoorziene omstandigheden
op eigen verantwoordelijkheid over uitgaven kan beslissen. Dit kan enkel wanneer het geringste uitstel van deze
beslissingen tot onbetwistbare schade zou kunnen leiden. Het college van burgemeester en schepenen dient de
gemeenteraad onmiddellijk op de hoogte te brengen van deze beslissingen. Het is in dit kader dat het college van
burgemeester en schepenen beslissingen heeft genomen om het schakelzorgcentrum ‘De Kroon’ op te starten en
operationeel te houden. De installatie van een schakelzorgcentrum moet ervoor zorgen dat de capaciteit in het
ziekenhuis voor de noodzakelijke opnames van zwaar zieke corona-patiënten kan gewaarborgd blijven.
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Dringende maatregelen in het kader van de coronacrisis: pre-triagecentrum ‘Trudo’ deel 3 Bekrachtiging

De coronacrisis vraagt een krachtdadig optreden van lokale besturen. Zij spelen immers een cruciale rol in de
bestrijding van deze crisis en de ondersteuning van de zorgsector en de maatschappij. Het decreet lokaal bestuur
(artikel 269) bepaalt dat een college van burgemeester en schepenen in dwingende en onvoorziene omstandigheden
op eigen verantwoordelijkheid over uitgaven kan beslissen. Dit kan enkel wanneer het geringste uitstel van deze
beslissingen tot onbetwistbare schade zou kunnen leiden. Het college van burgemeester en schepenen dient de
gemeenteraad onmiddellijk op de hoogte te brengen van deze beslissingen. Het is in dit kader dat het college van
burgemeester en schepenen beslissingen heeft genomen om het pre-triagecentrum (PTC) ‘Trudo’ op te starten en
operationeel te houden. Dit PTC werd ondergebracht in de Trudosporthal op de Veemarkt, maar is nu verhuisd naar
hobunits op de parking van het Sint-Trudo ziekenhuis. Patiënten die vermoedelijk besmet zijn met het coronavirus
worden door hun huisarts doorverwezen naar dit punt voor verder onderzoek. Indien nodig volgt er een
doorverwijzing naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. Op deze manier worden zowel huisartsen als
spoeddiensten ontlast.
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Corona: impact pijler levenskwaliteit - Goedkeuring

Het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft een actieplan opgesteld om de levenskwaliteit van zijn inwoners te
verbeteren. De impact pijler levenskwaliteit streeft naar een betere lichamelijke gezondheid, maar ook naar een
beter psychisch welzijn. De heropstart van de vrijetijdsactiviteiten zal een belangrijk onderdeel vormen van de
terugkeer naar het normale sociale leven. Dit zal echter in fases gebeuren.
006

Corona: impact pijler Solidariteit - Goedkeuring

Mensen in een kwetsbare situatie dreigen het meest te worden geraakt door deze coronacrisis. Ze beschikken dikwijls
niet over de nodige marge om een gepast antwoord te bieden op de acute problemen die zich stellen. Daar waar
het economisch relanceplan vooral de nadruk legt op maatregelen om onze stad economisch te ondersteunen en
terug op te tillen naar het niveau van de welvarende en bloeiende stad van voor het coronavirus, focust dit
relanceplan zich op de kwetsbare doelgroepen in onze stad. Een aantal sociale maatregelen en impulsen zullen nodig
zijn om onze stad opnieuw leefbaar te maken voor iedereen.
007

Corona: impactplan reglement houdende steunmaatregelen aan de bedrijven - Goedkeuring

Het stadsbestuur stelt in haar economisch impact plan het volgende: Het bedrijfsleven kent zeer moeilijke tijden.
Vooral in dit domein zijn de hogere overheden actief. Heel wat bedrijven kunnen overbruggingskredieten bekomen
voor de liquiditeitspositie. Zo kan men de moeilijke (her)opstarttijd doorheen komen.
008

Aanstelling waarnemend algemeen directeur – Goedkeuring

Mevrouw Kathleen Bergoets is sinds 27 april 2018 van rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij de stad. In
geval van afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur is het overeenkomstig artikel 166 van het Decreet
Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, aangewezen om voor de continuïteit en de goede werking
van de dienst, een vervanging te voorzien.
009

Oprichting van een autonoom gemeentebedrijf parkeren ' AGB TRUPARK' - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen heeft een afwegingskader goedgekeurd met betrekking tot het
oprichten en exploiteren van een AGB Parkeren. Wat nu voorlicht is de oprichting en de statuten van een autonoom
gemeentebedrijf parkeren met als naam “AGB TRUPARK”.
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Aanduiding raad van bestuur AGB TRUPARK - Goedkeuring

De oprichting en de statuten van het "AGB TRUPARK" werden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad
d.d. 29 juni 2020. De raad van bestuur wordt conform artikel 11 van die statuten benoemd door de gemeenteraad.
011

Erkenningsreglement verenigingen Sint-Truiden - Goedkeuring

Sint-Truiden kent een bruisend verenigingsleven waarbij inwoners in en rondom Sint-Truiden onze stad mee op de
kaart zetten. Zo tellen we 140 sportverenigingen, 117 culturele verenigingen, 20 lokaal-mondiale verenigingen, 8
gezinsverenigingen, 15 verenigingen voor personen met een handicap, 27 seniorenverenigingen, 19
jeugdverenigingen, 70 buurtcomités en daarnaast zijn er nog andere verengingen die onze stad reeds jaren verrijken
met hun werking en niet formeel erkend zijn.
Zo'n omvangrijk verenigingsleven houdt ook een bepaalde verantwoordelijkheid in kader van goed bestuur.
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Grondruil voor het openleggen van de Cincindriabeek – Goedkeuring

In het kader van de realisatie van het nieuwe zwembadcomplex zal er overgegaan worden tot het openleggen en
verleggen van de Cicindriabeek. Hiervoor dient er overgegaan te worden tot een grondruil.
013

Openleggen Cicindria zwembadsite Sint-Pieter - (adviesvraag Provincie Limburg) - Goedkeuring

Het openleggen van de Cicindria is reeds lange tijd een ambitie van de stad Sint-Truiden. Deze ambitie zit onder meer
vervat in het RUP Sint-Pieter en werd zodoende ook naar voor geschoven in het ontwerpdossier voor de buitenaanleg
van het nieuwe sportpark, alsook staat deze ambitie omschreven in het klimaatplan.
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Aankoop handelspand, gelegen te Stapelstraat 102 - Goedkeuring

Op de kop van de Stapelstraat, begin van afbakening van de handelskern, stonden 3 aanpalende panden te
verkommeren. AGOST slaagde erin om 1 pand te verwerven, nr 100 en richtte dit pand in voor tijdelijke huisvesting
van stadsdiensten. Na de goedkeuring van het RUP binnenstad in 2018, waarbij dit deel van de Stapelstraat
opgenomen werd als kernwinkelgebied, werden opnieuw gesprekken en onderhandelingen aangeknoopt met deze
eigenaars. Via het agentschap Ondernemen werd een aanvraag ingediend om subsidies te verwerven. Deze subsidies
werden toegekend. Met behulp van deze subsidie-steunmaatregel zou het mogelijk moeten worden om een
rendabel en haalbaar project in de markt te zetten dat aantrekkelijk genoeg is om een nieuwbouw te realiseren op
de kop van de Stapelstraat met een nieuwe commerciële plint met handelsfunctie. AGOST besliste in zitting d.d. 18
mei 2020 om het dossier Stapelstraat 102 over te dragen aan de stad Sint-Truiden, betreffende de goedkeuring van
het ontwerp van de aankoopakte voor het pand Stapelstraat 102.
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Gratis grondafstand aan de stad en inlijving openbaar domein - Parkstraat 27 - Goedkeuring

De aanvraag handelt over het verkavelen van een perceel in 3 loten. Het perceel is aan beide zijden gelegen aan een
uitgeruste weg, namelijk de Parkstraat en de Haardstraat. Aan de zijde van de Parkstraat is er reeds bebouwing, dit
perceel is lot 1 van de verkaveling. Aan de zijde van de Haardstraat wordt er een nieuwe bouwgrond voor gesloten
bebouwing gecreëerd, dit is lot 2. Voor deze bouwgrond ligt nog lot 3 van 14ca. Dit lot is gedeeltelijk gelegen op de
openbare weg. Het kan niet de bedoeling zijn dat percelen doorlopen over de weg, waardoor er voorgesteld wordt
om akkoord te gaan met de gratis overdracht van dit lot en dit gedeelte in te lijven bij het openbaar domein.
016

Opheffing sentier nr. 199, N.B. de Borchgravestraat 4420 - Goedkeuring

De sentier nr. 199, die men wil opheffen, bevindt zich langs de gebouwen van Houthandel Libens, gelegen te N.B.
De Borchgravestraat 4420. Op het perceel 650V2 werden de bestaande gebouwen van het bedrijf Houtindustrie
Libens NV, namelijk een houthandel, gespecialiseerd in de productie van houtproducten, voornamelijk paletten,
vergund.Deze sentier nr. 199, wordt reeds van voor de oprichting van de eerste gebouwen niet meer gebruikt. Op
de historiek van luchtfoto’s is de weg ook niet meer te herkennen. Dat wijst op langdurig niet-gebruik door het
publiek (> 30 jaar) en kan dienen als grondslag om een verzoek in te dienen voor de opheffing ervan. Aan de hand
van de Atlas der Buurtwegen werden de rooilijnen, de aangelande percelen en hun oppervlaktes in kaart gebracht.
Ook hieruit blijkt dat de invulling van het landschap zoals in de Atlas, vandaag onherkenbaar is geworden, zodat een
doorgang hier onmogelijk is geworden in de bestaande bebouwde context. Het behoud van de sentier d.m.v. een
verlegging werd bekeken maar bleek omwille van het openbaar karakter van de achterliggende perceel, waarop
reeds een openbaar fietspad/wandelpad is gevestigd, geen meerwaarde.
017

Wijziging bepaling geledingen samenstelling GECORO - Goedkeuring

De gemeenteraad is bevoegd voor de samenstelling van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO).
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Vaststelling GECORO Sint-Truiden - Goedkeuring

De samenstelling van de GECORO is een evenwichtsoefening. Er moet rekening gehouden worden met de wettelijke
bepalingen zoals de verhouding tussen deskundigen en afgevaardigden van de maatschappelijke geledingen, maar
ook genderevenwicht. Er wordt gestreefd naar een brede deskundigheid in onder andere architectuur, planologie
en stedenbouw, onroerend erfgoed, vastgoed,... Tot slot willen we ook diverse leeftijdscategorieën weerspiegeld
zien in de GECORO-samenstelling en ook een mix van leden met en zonder GECORO-ervaring.
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Reglement betreffende de registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen - Goedkeuring

Op 19 december 2017 keurde de gemeenteraad het reglement inzake de registratie van verwaarloosde woningen
en gebouwen en het bijhorende belastingreglement goed. Sindsdien worden verwaarloosde woningen en
gebouwen op het grondgebied opgenomen in het verwaarlozingsregister en aldus belast. Anno 2020 zijn er 9
woningen opgenomen in het stedelijke verwaarlozingsregister. Een actualisering van dit reglement dringt zich op.
020

Belastingsreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen - Goedkeuring

Op 19 december 2017 keurde de gemeenteraad het reglement inzake de registratie van verwaarloosde woningen
en gebouwen en het bijhorende belastingreglement goed. Sindsdien worden verwaarloosde woningen en
gebouwen op het grondgebied opgenomen in het verwaarlozingsregister en aldus belast. Anno 2020 zijn er 9
woningen opgenomen in het stedelijke verwaarlozingsregister. Een actualisering van dit belastingsreglement dringt
zich op.
021

Samenwerkingsovereenkomst met Energiehuis Limburg - Goedkeuring

Het Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid van 16 november 2018 stelt dat iedere gemeente
een partnerschap moet aangaan met het energiehuis. Onze samenwerking met Energiehuis Limburg zit eveneens
verweven in het intergemeentelijk samenwerkingsverband dat werd aangegaan voor de periode 2020-2025.
022

Onroerenderfgoeddepot GAZO: Samenwerkingsovereenkomst voor het bewaren van de collecties van
prioritaire partners in het kader van de erkenning en subsidiëring - Goedkeuring

De stad Sint-Truiden heeft de ambitie om een onroerenderfgoeddepot uit te bouwen en de depotwerking uit te
breiden naar de bredere regio in Haspengouw.
023

Uitvoeren onderhoud technische installaties diverse gebouwen - Lastvoorwaarden en gunningswijze Goedkeuring

De huidige opdracht betreffende het onderhoud van de technische installaties in diverse gebouwen loopt binnenkort
ten einde. Het is dan ook noodzakelijk om een nieuwe overeenkomst in die zin af te sluiten.
024

Maatregelen m.b.t. wateroverlast, verbetering afwatering Akkerhof - wijzigingen aan de oorspronkelijke
configuratie van de bestaande wegenis - Goedkeuring

Met deze vergunningsaanvraag worden ingrepen aangevraagd in functie van het algemeen belang, namelijk het
voorkomen van water- en modderoverlast. Het project voorziet erin een directe afvoer van water ter hoogte van dit
laagste punt richting de beek te realiseren. Door aanpassing van de helling van het toegangspad naar het speelplein
en het gedeeltelijk herprofileren van het speelplein (grasveld) ontstaat er een natuurlijke afvoer van het water via
pad naar speelplein en van het speelplein naar de Steenbornbeek. Hierdoor wordt bij zware regenval de overlast op
de private percelen ondervangen en wordt het water rechtstreeks afgevoerd naar de Steenbornbeek.

025

Overeenkomst 'Landschapsteams' tussen de stad Sint-Truiden en Regionaal Landschap Haspengouw &
Voeren - Goedkeuring

Eind vorig jaar keurde de provincieraad de meerjarenbegroting goed waarin ook de verderzetting van het project
Parkrangers vervat zit. Vorige maand heeft de deputatie vervolgens een besluit ondertekend waarin de
randvoorwaarden voor dit project geconcretiseerd werden. Hierdoor kan het onderhoud van de wandelroutes ook
voor de volgende zes jaar gegarandeerd worden. De naam van het project wijzigt, Parkrangers worden
Landschapsteams, maar op het terrein blijft alles grotendeels hetzelfde.
026

Verkoop uit dienst gestelde materialen, machines en voertuigen - Goedkeuring

Na inventarisatie van de inhoud van het magazijn en het machinepark, kunnen heel wat niet meer gebruikte
materialen, defecte machines en uit dienst gestelde voertuigen openbaar verkocht worden. Het gaat voornamelijk
om kleine machines van de technische uitvoeringsdiensten, onderdelen en afgeschreven voertuigen.
027

Bedrijventerrein Schurhovenveld: toelating tot vestiging recht van erfpacht door cvba Belgische
Fruitveiling - Goedkeuring

Bij besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2017 werd aan de cvba Veiling Haspengouw de toelating verleend tot
verkoop aan de cvba Belgische Fruitveiling van de onroerende goederen, gelegen te Sint-Truiden, 2e afdeling, sectie
D, nummers 292B, 293E9 en 914H4. Inmiddels zijn voormelde goederen eigendom van de cvba Belgische Fruitveiling.
De cvba Belgische Fruitveiling wenst thans een gedeelte van het perceel 914 H4, zijnde 2 feestzalen met
appartement, in erfpacht te geven aan de BVBA SWEETIMMO. Het in erfpacht te geven gedeelte heeft een
oppervlakte van 15 a 88 ca.
028

Bedrijventerrein Schurhovenveld: L.M.R-Beheer nv, bv MH Invest en bv KH Trans: toelating tot verhuur
deel bedrijfsgebouw - Goedkeuring

Bij akte van 13 november 1968 werd door de stad Sint-Truiden een perceel industriegrond, gelegen langs de
Meiveldlaan, verkocht aan de pvba Belcon. Het goed is inmiddels eigendom van de nv L.M.R-Beheer. Bij besluit van
de gemeenteraad van 27 april 2020 werd aan de nv L.M.R-Beheer de toelating verleend tot de verkoop van de grond
en het opgerichte bedrijfsgebouw. De huidige eigenaar, de nv L.M.R-Beheer en de toekomstige eigenaars de bv MH
Invest en de bv KH Trans vragen thans de toelating aan de stad om een gedeelte van de loods met een oppervlakte
van 1000 m² voor stockage van frisdranken ( cola, water, fruitsap ) voor LIDL vestigingen in heel België, te verhuren.
029

Rapportering organisatiebeheersing/kwaliteitsmanagement stad en OCMW Sint-Truiden 2019-2020 Goedkeuring

Stad en OCMW Sint-Truiden zetten naast organisatiebeheersing, waarin gefocust wordt op het afdekken van risico’s
en verbeterpunten, ook in op kwaliteitsmanagement. Conform artikel 219 van het decreet lokaal bestuur wordt er
jaarlijks aan de raden gerapporteerd over de stappen die de organisatie in het kader van organisatiebeheersing heeft
genomen.
030

Instap opdrachtencentrales voor de ontwikkeling van de digitale dienstverlening ten voordele van
ondernemers - Goedkeuring

Naar aanleiding van het goedgekeurde Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)-project “Digitalisering
tvv ondernemers” werd onderzocht op welke wijze de opdrachten kunnen uitbesteed worden op een efficiënte
wijze en gegund worden aan marktconforme prijzen. De stad Sint-Truiden kan gebruik maken van de mogelijkheid
tot afname van de raamovereenkomst via een opdrachtencentrale waardoor ze vrijgesteld is van de verplichting om
zelf een volledige procedure te organiseren.

031

Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw - PDPO III: jaarrekening 2019 en jaarverslag 2019
- Goedkeuring

De stad Sint-Truiden maakt deel uit van de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw – PDPO III. De
Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw bezorgde ons het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019.
Bij besluit van de provincieraad van 22 april 2020 werd het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 van de
Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw goedgekeurd.
032

Greensky: buitengewone algemene vergadering van 5 juni 2020 - Bekrachtiging

De stad is één van de vennoten van Greensky. Bij brief van 5 mei 2020 wordt de stad uitgenodigd op de
buitengewone algemene vergadering van Greensky van donderdag 5 juni 2020. De gemeenteraad heeft tijdens de
zitting van 25 mei 2020 beslist dit punt af te voeren, omwille van de technische complexiteit en gezien er geen
vertrouwen is in de garantie op geheimhouding via de voorgestelde wijze tot geheime stemming. Gezien de
eerstvolgende gemeenteraad pas plaatsvindt na de buitengewone algemene vergadering van Greensky, heeft het
college van burgemeester en schepenen tijdens de zitting van 29 mei 2020 de agendapunten van de buitengewone
algemene vergadering van Greensky goedgekeurd.
033

NV Greensky: gewone algemene vergadering van 5 juni 2020 - Bekrachtiging

De stad is één van de vennoten van Greensky. Bij brief van 5 mei 2020 wordt de stad uitgenodigd op de gewone
algemene vergadering van Greensky van donderdag 5 juni 2020. Gezien de eerstvolgende gemeenteraad pas
plaatsvindt na de gewone algemene vergadering van Greensky, heeft het college van burgemeester en schepenen
tijdens de zitting van 29 mei 2020 de agendapunten van de gewone algemene vergadering van Greensky
goedgekeurd.
034

Algemene vergadering van IGL van 25 juni 2020 - Bekrachtiging

De stad maakt deel uit van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL). Bij brief
van 18 mei 2020 wordt de stad Sint-Truiden uitgenodigd op de algemene vergadering van IGL van donderdag 25
juni 2020 om 18u te Genk. Gezien de eerstvolgende gemeenteraad pas plaatsvindt na de algemene vergadering van
IGL, heeft het college van burgemeester en schepenen tijdens de zitting van 12 juni 2020 op basis van de bekomen
documenten de agendapunten van de algemene vergadering van IGL van 25 juni 2020 goedgekeurd.
035

Algemene vergadering Limburg.net van 24 juni 2020 - Bekrachtiging

De stad Sint-Truiden maakt deel uit van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Limburg.net. Bij brief van 4
mei 2020 nodigt Limburg.net de stad uit op de algemene vergadering van woensdag 24 juni 2020 om 18 uur. Gezien
de eerstvolgende gemeenteraad pas plaatsvindt na de algemene vergadering van Limburg.net, heeft het college van
burgemeester en schepenen tijdens de zitting van 12 juni 2020 op basis van de bekomen documenten de
agendapunten van de algemene vergadering van Limburg.net van 24 juni 2020 goedgekeurd.
036

Algemene vergadering Cipal op donderdag 25 juni 2020 - Bekrachtiging

De stad Sint-Truiden maakt deel uit van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Cipal dv. Bij brief van 7 mei
2020 wordt de stad Sint-Truiden uitgenodigd op de algemene vergadering van Cipal van donderdag 25 juni 2020.
Gezien de eerstvolgende gemeenteraad pas plaatsvindt na de algemene vergadering van Cipal, heeft het college van
burgemeester en schepenen tijdens de zitting van 12 juni 2020 de agendapunten van de algemene vergadering van
25 juni 2020 van Cipal goedgekeurd.

037

Samenwerkingsovereenkomst regierol sociale economie Haspengouw 2020-2025 - Goedkeuring

De stuurgroep wijk-werken Haspengouw stelt een samenwerkingsovereenkomst voor, die de regierol voor de sociale
economie omschrijft voor 8 Haspengouwse gemeenten. De regierol, die in het verleden werd uitgevoerd door de
stad Sint-Truiden voor 4 leden (Sint-Truiden, Gingelom, Nieuwerkerken en Heers), wordt nu uitgebreid met 4 extra
leden (Alken, Kortessem, Wellen en Borgloon) en uitgevoerd door de projectvereniging 'wijk-werken Haspengouw'.
Deze samensmelting tot 1 organisatiestructuur werkt efficiënter en draagt bij tot het sociaal tewerkstellingsbeleid in
de regio.
038

AGOST - Jaarrekening 2019 : Vaststelling - Advies - Goedkeuring

De jaarrekening van AGB AGOST werd vastgesteld door de raad van bestuur d.d. 9 juni 2020. Overeenkomst artikel
243 DLB dient de gemeenteraad advies uit te brengen bij deze jaarrekening.
039

Jaarrekening 2019 - Vaststelling

De jaarrekening van de stad Sint-Truiden werd opgemaakt volgens de regelgeving inzake de nieuwe beleids- en
beheerscyclus. De jaarrekening bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting van de algemene
rekeningen, de toelichting bij de financiële nota en de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen.
040

Academiereglementen en neutraliteitsverklaring en het Artistiek Pedagogisch Project (APP) van
Academie Haspengouw [podium] - Goedkeuring

Door de invoering van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs zijn de oude schoolreglementen van de
Academies Haspengouw [podium] en [beeld] verouderd en niet meer van toepassing. De beide instellingen hebben
samengewerkt en leggen een nieuw academiereglement ter goedkeuring voor.
041

Oprichting van de vzw Eerstelijnszone Haspengouw - Goedkeuring

De vzw Eerstelijnszone Haspengouw is opgericht in navolging van de voorlopige zorgraad Haspengouw. De stad
Sint-Truiden wordt gevraagd toe te treden tot de vzw Eerstelijnszone Haspengouw en heeft recht op een
afvaardiging in deze vzw.

