BEKNOPTE LIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 21 DECEMBER 2020
OPENBARE VERGADERING
001

Notulen vergadering gemeenteraad 21 december 2020 - Goedkeuring

De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 21 december 2020 werden opgesteld.
002

Verbod fysieke bijeenkomst gemeenteraad 25 januari 2021 - digitale vergadering raden - Bekrachtiging

Rekening houdend met het risico voor de volksgezondheid dat het coronavirus COVID-19 met zich meebrengt, de
verstrengde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de richtlijnen van het Agentschap
Binnenlands Bestuur kan de gemeenteraad van 25 januari 2021 niet plaatsvinden met de fysieke aanwezigheid van
de raadsleden. Bijgevolg werd er op 11 januari 2021 een burgemeesterbesluit genomen op basis van artikel 134, §1
en 135 van de Nieuwe Gemeentewet waarin werd beslist de raad van 25 januari 2021 uitzonderlijk digitaal plaats te
laten vinden.
003

Samenwerkingsovereenkomst met vzw IN-Z in kader van Brede Schoolwerking - Goedkeuring

De bestaande samenwerkingsovereenkomsten tussen stad Sint-Truiden en vzw IN-Z met betrekking tot het voeren
van een brede schoolwerking lopen af op 31 januari 2021. Er wordt voorgesteld om één nieuwe overeenkomst op
te stellen voor de verschillende deelwerkingen en deze overeenkomst te laten lopen vanaf 1 februari 2021 tot en
met 31 januari 2024. De voorliggende overeenkomst omvat enerzijds het voorstel om het huidige aanbod aan
naschoolse activiteiten en taalstimuleringsactiviteiten verder te zetten. Hiervoor is de blijvende inzet van 2,5 VTE
brugfiguur noodzakelijk. Anderzijds wordt voorgesteld om de bestaande overeenkomst uit te breiden met 1,5 VTE
brugfiguur. Deze extra capaciteit zal worden ingezet om de speleotheek te bemannen en als begeleiding in onze
buitenschoolse kinderopvang Tutti-Frutti.
004

Criteria uitbreidingsronde Kind en Gezin 2021 - Goedkeuring

In het kader van een meerjarenprogramma van Opgroeien (K&G) voor nieuwe plaatsen inkomenstarief bij baby's en
peuters zijn er 8 plaatsen ter beschikking gesteld aan Sint-Truiden. Ten laatste op 31 januari 2021 dienen de criteria
bij de uitbreidingsronde Kind en Gezin 2021, waaraan de opvanginitiatieven moeten voldoen, kenbaar gemaakt te
worden. Deze criteria dienen eerst goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. We baseren ons op de criteria
die werden gebruikt tijdens de uitbreidingsronde in 2017 en volgens Opgroeien (K&G) en de stuurgroep Huis van
het Kind nog steeds actueel zijn. Na bekendmaking van de criteria kunnen de opvanginitiatieven die hiervoor in
aanmerking komen een aanvraagformulier indienen bij Opgroeien (K&G) en het HVHK. Vanuit de stuurgroep HVHK
willen we adviseren om 2 vrije plaatsen om te zetten in inkomens gerelateerde plaatsen. Het adviesformulier
'omzetting vrije plaatsen naar IKG plaatsen' werd ingediend bij Kind en Gezin.
005

Huurovereenkomst Gewest Kroïnjel - Goedkeuring

Het Gewest Kroïnjel is opgericht in 1985 en heeft als taak om (13) Chirogroepen in de gemeenten Borgloon (2),
Heers (1), Gingelom (0), Nieuwerkerken (3), Sankt Vith (1) en Sint-Truiden (6) te ondersteunen. Ze huurden steeds
een opbergruimte bij de kerkraad van Brustem. Afgelopen zomer dienden ze zo snel mogelijk een andere oplossing
te zoeken omdat er onvoldoende plaats voor de kerkraad zelf was. Ondertussen loopt hun werking verder in
de voormalige Sint-Rita school, gelegen te Gorsemweg 59 in Sint-Truiden waar ze een apart lokaaltje hebben in het
bijgebouw. Scouts Sint-Kristina gebruikt er sinds een halfjaar officieel de lokalen in het hoofdgebouw. Naar
aanleiding van deze verhuis dient er een huurovereenkomst te worden opgesteld tussen de stad Sint-Truiden en
Gewest Kroïnjel. Deze overeenkomst zal ingaan op 1 februari 2021.

006

Samenwerkingsovereenkomst stad Sint-Truiden - gemeente Gingelom 'Derdelijnsonderhoud toeristische
fietspaden 2021' - Goedkeuring

Tussen de gemeentebesturen van de stad Sint-Truiden en de gemeente Gingelom dient een
samenwerkingsovereenkomst te worden afgesloten in functie van het uitvoeren van het derdelijnsonderhoud aan
het toeristische fietspad ‘Borgwormpad’. Aangezien het ‘Borgwormpad’ gelegen is op de gemeentegrens SintTruiden – Gingelom en de werkzaamheden niet afzonderlijk uitgevoerd kunnen worden, zijn beide partijen van
oordeel dat de uitvoering van de werken voor rekening van de verschillende overheden in het algemeen belang
worden samengevoegd. De stad Sint-Truiden wordt aangeduid om in gezamenlijke naam bij de gunning van de
werken, leveringen en diensten als opdrachtgevend bestuur (bouwheer) op te treden. Beide partijen zijn zelf
verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag bij de Provincie Limburg voor het bekomen van de
investeringssubsidie ‘toeristisch fietsroutenetwerk’ voor het gedeelte van de werken ten hunnen laste.
007

Voorlopige vaststelling rooilijnplan fietspaden N3 - Goedkeuring

Bij het ingeven van de omgevingsvergunning voor de fietspaden langs de N3 op het omgevingsloket werd er
gevraagd een rooilijnplan toe te voegen. De landmeter heeft het rooilijnplan opgemaakt conform de richtlijnen van
het decreet der gemeentewegen. Conform artikel 17 van dit decreet dient de stad deze rooilijnplannen voorlopig
vast te stellen, daarna dient het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan aan een openbaar onderzoek onderworpen
worden, tot slot stelt de gemeenteraad het rooilijnplan definitief vast. Het rooilijnplan komt overeen met het
onteigeningsplan.
008

Maatregelen in het kader van de coronacrisis - Niet-inning van concessievergoedingen en
huurontvangsten - Goedkeuring

De federale regering nam op 16 oktober 2020 ingrijpende beslissingen om de verdere verspreiding van het
coronavirus maximaal af te remmen. De stad Sint-Truiden nam in deze ook opnieuw haar verantwoordelijkheden op
om in navolging van de nationale richtlijnen, in samenspraak met de gouverneur en de veiligheidscel, zich iedere dag
weer maximaal ten dienste te stellen van haar burgers. De noodroep van de bevolking wordt beantwoord met tal
van initiatieven. Artikel 269 decreet lokaal bestuur 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. In dit kader heeft het college van burgemeester en schepenen, ter verzachting van de
coronamaatregelen, het initiatief genomen om de concessievergoedingen en huurontvangsten voor de tweede
periode van non-activiteit niet te innen.
009

Coronatoelage Diensten Vrije Tijd - 2020 - Goedkeuring

Het verplichte winstoogmerk voor autonome gemeentebedrijven om een volledige btw-aftrek te genieten, wordt in
deze coronacrisis tijdelijk genuanceerd. Veel autonome gemeentebedrijven die vrijetijdsinfrastructuur exploiteren
lijden onder de verplichte sluiting want gedurende deze periode is er geen omzet gerealiseerd en is er ook geen
tussenkomst van de gemeente met prijssubsidie terwijl de vaste kosten verder lopen. Daarom heeft de minister beslist
dat de fiscus bij de beoordeling van het winstgevend karakter van een AGB geen rekening zal houden met het
operationeel resultaat in de periode van 1 maart tot 30 juni 2020. Als het AGB in 2020 verliezen lijdt als gevolg van
de coronamaatregelen, kunnen deze verliezen uitzonderlijk worden weggewerkt met 'gewone' werkingssubsidies
om de continuïteit van het AGB te verzekeren. Dergelijke werkingssubsidie (=Coronatoelage) heeft slechts beperkte
budgettaire gevolgen voor de gemeente aangezien het niet-benutte krediet van de prijssubsidie hiervoor kan
aangewend worden na een aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.
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Afvaardiging beheerscomité
Haspengouw' - Goedkeuring
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Volgens de statuten van de Interlokale vereniging lokale preventiewerking Haspengouw dient er vanuit Sint-Truiden
een afvaardiging te gebeuren voor het beheerscomité alsook voor de werkgroep. Aan de gemeenteraad wordt
gevraagd om deze afvaardigingen goed te keuren.

