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Editoriaal
De sp.a-meerderheid slaagde er de
afgelopen maanden in voor ruim €
100.000,00 uitgaven te doen, die onnodig waren. De burgemeester kreeg
een loonsverhoging (€ 22.876,00),
luxeversie verlichting sporthal
Montenaken met serieuze meerprijs
(20.699,00 €), aankoop van nietnoodzakelijke lichte vrachtwagen omdat hij goedkoop was (23.750,00 €),
aankoop bureelmeubilair leerkrachten
en directie scholen, dat nog niet
aan vervanging toe was (20.449,00
€), aankoop digitale schoolborden
(17.000,00 €). (Meer info verder.)
Wij hebben het voor u samengeteld:
104.774,00 € over de balk gesmeten.
Dit is gewoon slecht bestuur. Een
gemeente moet investeren, maar het
is de plicht van het schepencollege
iedere euro die ze wenst uit te geven
te toetsen aan noodzakelijkheid en
haalbaarheid, zeker als de gemeentekas geen batig saldo heeft.
Er is een lichtpunt: binnen 12 maanden kan u een keuze maken voor een
ander gemeentelijk beleid. CD&V zal
zich aan de kiezer presenteren met
een duidelijk programma, waarin iedere inwoner van Gingelom zich zal
kunnen terugvinden. We garanderen
u dat als we mee het beleid in Gingelom mogen bepalen, de tering naar
de nering wordt gezet. Dus afspraak
in oktober 2012 in het stemlokaal.

Paul Michels
Secretaris CD&V
Gingelom

Gingelomse sp.aburgemeester vraagt en krijgt:
Een weddeverhoging
van 22.875,96 euro
Sinds 1 april 2011 ontvangt onze burgemeester een weddecompensatie omdat zijn werkgever een vermindering oplegt
van een voltijdse tewerkstelling naar een deeltijdse tewerkstelling als gevolg van zijn politiek mandaat sinds januari
2007. Voor CD&V-Gingelom is dit onaanvaardbaar.
De wedde van een burgemeester
van een gemeente tussen de 8001 en
10.000 inwoners is 48.687,35euro en
niet 71.573,31 euro. Vergoed worden
voor een arbeidsvermindering en dit
dan nog laten betalen door de inwoners van Gingelom is voor ons een
brug te ver. Wanneer men een politiek
mandaat opneemt, kent men de consequenties en de vraag alleen al getuigt
van weinig politiek fatsoen. Als dit het

socialisme is waar de sp.a voor staat,
dan kunnen wij als CD&V fier zijn op
ons sociaal, economisch en gezinsvriendelijk gedachtegoed.
De sp.a-meerderheid verdedigde zich
met feit dat dit volgens het gemeentedecreet en het besluit van de Vlaamse
regering reglementair is en dat onze
burgemeester al een weddecompensatie kon gevraagd hebben sinds begin
2007. 		
(vervolg lees p.4)

(vervolg van p. 1)
Natuurlijk dat men dit toen niet
gedaan heeft omdat de toenmalige
schepen Omer Bovy ook begin 2007
al een compensatie had gevraagd.
De burgemeester vroeg toen om
tegen dit voorstel (deze verhoging)
te stemmen.
Iedereen heeft zijn mond vol van
bonussen en ook deze zijn gereglementeerd!
CD&V Gingelom

Wat doet en denkt CD&V-Gingelom?
Vernieuwing verlichting
sporthal
De 20 jaar oude verlichtingsinstallatie
dient vernieuwd en vervangen te worden door een energiebesparende verlichtingsinstallatie. De meerderheid stelt de
formule ‘Best performance”voor met
dimming aan een nettokost van 50.696
euro.
Wij vroegen op de gemeenteraad
waarom er niet geopteerd werd voor de
formule ‘Basis’ met een nettokost van
29.997 euro. De tweede formule zou
volgens onze berekeningen financieel
voordeliger zijn, maar de meerderheid
verdedigde de dure formule o.w.v. een
langere levensduurte dankzij de dimmingsmogelijkheid. Dit kunnen wij
echter niet opmaken uit de analyse van
Infrax. Ook vermeldt Infrax dat de
jaarlijkse onderhoudskost van 747,60
euro wordt vermeden. Een verlichtingsinstallatie die op een tijdsduur van 20
jaar geen onderhoud meer zou nodig
hebben, lijkt ons echter zeer onrealistisch. Wij vragen in de toekomst een
betere voorstelling van cijfers en analyse
zodat dit zowel voor oppositie als voor
meerderheid duidelijk is.
Aankoop tweede lichte
vrachtwagen
In januari 2011 wordt een lichte vrachtwagen aangekocht voor 36.300 euro.
In maart 2011 wordt opnieuw een lichte
vrachtwagen aangekocht voor 23.750
euro. Schepen Lismont gaf als reden
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aan dat hij niet anders kon omdat dit
tweede voertuig zo goedkoop was. Schepen Lismont kon het nut en het gebruik
van dit tweede voertuig niet toelichten.
CD&V stemde uiteraard tegen.
Onderwijs
- Aankoop meubilair: van de geraamde aankoop van 65.219 euro is er 20.449
euro voorzien voor de directielokalen
en secretariaten. Volgens de sp.ameerderheid kan zo het meubilair in de
school éénvormig zijn met dat van de
gemeentelijke administratie. Volgens ons
geen goede reden! Was het bestaande
meubilair versleten, niet meer functioneel ??? Geen antwoord.
Wij stemden dus tegen dit punt.
- Aankoop schoolbus: raming in begroting 100.000 euro (cataloguswaarde
94.976,53euro).
Maart 2011, voorstel tot aankoop van
een nieuwe schoolbus, raming 165.000
euro. De vorige aankoop dateert van
2004 en die schoolbus had dus een veel
te korte levensduur van 7 jaar.
Toen werd na één jaar een dure aircoinstallatie bijgeplaatst.
- Aankoop en plaatsing van vier
digitale schoolborden in de klassen
van het zesde leerjaar in onze basisscholen. Kostprijs 21.000 euro. CD&V heeft
zich onthouden omdat na bevraging in
meerdere scholen in andere gemeenten
blijkt dat er daar geen of slechts één
enkel digitaal schoolbord aanwezig is.
De redenen hiervoor zijn dat de kost-

prijs niet overeenstemt met de gebruikte
functies en er nog wel kinderziektes in
het systeem zitten waardoor de borden
tijdelijk niet gebruikt kunnen worden
wegens nazicht en herstelling.
Wij stelden voor om deze aankoop uit
te stellen en te wachten op een daling
van de marktprijzen of om over te gaan
tot de aankoop van vier beamertoestellen voor een kostprijs van 4000 euro of
zelfs beamertoestellen in nog meer klassen. Deze toestellen bieden ook ruime
mogelijkheden, zijn gebruiksvriendelijk
en worden daarom in de meeste scholen
aangekocht.
Vernieuwing dak kantine gemeentelijk sportcentrum Jeuk
Raming in de begroting 15.000 euro.
Voorstel gemeenteraad 20.000 euro
excl. BTW. CD&V heeft zich onthouden omdat het tijd wordt dat de sp.ameerderheid een definitieve oplossing
uitwerkt voor de toekomst. De ongelijke
gemeentelijke steun van de clubs moet
weggewerkt worden. Schepen Wicheler roept op om daar geen punt van te
maken nu de clubs goed overeenkomen.
Beste Schepen, dit punt van ongelijke
behandeling werd door de sp.a gecreëerd! Wij vragen een correct en respectvol sportbeleid.
Verkoop tweedehands klascontainer
CD&V stelde voor om de klascontainer
toe te wijzen aan KLJ Mielen voor 3500

euro. De KLJ kampt al jaren met plaatsgebrek. Schepen Princen deelde mee dat
er voor deze plaatsing geen vergunning
kan afgeleverd worden en dat de KLJ al
financiële steun heeft ontvangen voor
aanpassingswerken. Er zou trouwens
nog een andere groeiende jeugdvereniging zijn. CD&V vraagt dringend werk
te maken van de vergunning en meer
duidelijk overleg met de jeugdverenigingen.
Kerkfabrieken
Omdat het steeds moeilijker wordt om
per parochie een medewerker te vinden
die bereid is om de administratie te
doen en de boekhoudkundige materie
te kennen, zou het beter zijn dat dit
door één persoon zou gebeuren voor
alle parochies samen. De kerken zijn het

dorpsbeeld van elke parochie en moeten
onderhouden worden. We moeten ons
wel de vraag durven stellen of nog grote
aankopen en onderhoud van meubilair
verantwoord zijn in sommige kerken
als er bijna geen kerkgangers meer zijn.
Schepen Medart vraagt zich af of het
wel verantwoord is om een nieuw dak
te leggen op de Parochiezaal van Mielen
gezien de toestand van het gebouw.
Correcte vaststelling.
Ondertussen heeft de sp.a-meerderheid
wel het punt van de doorgeeflening op
de dagorde geplaatst. Dus: weer een
gebrek aan duidelijk overleg met de
basis!
Aanplanten van haagjes langs
wegen
Het schepencollege start een proefproject om langs een aantal verbindings-

Bedenkingen en vragen
over agendapunten
van de gemeenteraad
Gemeenteraad 22/02/2011
Er wordt een goedkeuring gevraagd voor
een raamovereenkomst voor de aankoop
van ICT-materiaal.
Het bedrag is 67.000 euro, maar in het
dossier dat ter beschikking wordt gesteld
aan de gemeenteraadsleden is er geen
duidelijk beeld te vinden over hoeveel
computers en randapparatuur deze overeenkomst gaat. Ik had het vermoeden
dat dit een raming is die niet gepeild is
naar de noden. Ik had ook een opmerking over de gunningscriteria. In het
ontwerp wordt meer aandacht besteed
aan de korting dan aan het nettobedrag.
Volgens mij is het netto bedrag belangrijker. Wat zijn we met een hogere korting
als blijkt dat het te betalen bedrag hoger
is ? Het resultaat zal tot uiting komen
wanneer de prijsoffertes worden vergeleken. Op deze gemeenteraad werd ook de
aankoop voorgesteld van een nieuwe server. In de nota die voor de gemeenteraad
wordt overhandigd aan de raadsleden
was een ander bedrag vermeld dan in het
dossier dat ter inzage is voor de gemeenteraadsleden. Dit zouden normaal gezien
dezelfde bedragen moeten zijn.

Gemeenteraad 22/03/2011
In het sportbeleidsplan was er de intentie
om de samenwerking tussen de voetbalclubs voor het jeugdvoetbal te stimuleren. In de evaluatie van dit beleidsplan
dat ter bespreking was op deze gemeenteraad, was dit nog niet verwezenlijkt. Ik
vroeg er naar de stand van zaken omdat
ik vind dat een samenwerking voor de
jeugd tussen de verschillende voetbalploegen van Gingelom noodzakelijk is.
Volgens mij heeft elke vereniging het
moeilijk om voldoende spelers van het
eigen dorp bijeen te krijgen om voor
elke leeftijdscategorie een ploeg samen te
stellen zonder elkaar concurrentie aan te
doen. De schepen van sport antwoordde
dat hij gesprekken heeft gevoerd tussen
de afgevaardigden, maar dat het huidig
klimaat tussen de clubs dit onmogelijk
maakt.

Jos Aerts
Gemeenteraadslid
CD&V-Gingelom

wegen haagjes aan te planten om te
vermijden dat bij sneeuwstormen de
wegen dichtwaaien. Een absurd idee
als we alleen nog maar kijken naar het
onderhoud van deze kilometers lange
hagen. Wij stellen voor dat het gemeentebestuur met een aantal land- en
tuinbouwers afspraken zou maken om
zoals in andere gemeenten hen mee in te
schakelen bij het sneeuw ruimen.
We hebben ook al gemerkt dat er
bepaalde grachten werden geruimd
en beplant met kleine plantjes (takjes).
Absurd idee, want deze grachten zijn
ondertussen al terug overwoekerd.
Bouw sociaal huis en huisvesting wijkdienst politie: aanstelling architect
Raming voor deze opdracht: 60.000
euro. CD&V onthoudt zich bij de stemming omwille van de onduidelijkheid
van het prijskaartje van dit project. Wij
beamen wel dat het samenvoegen van
de gemeentediensten en het OCMW
een pluspunt is en drempelverlagend is
naar de burger, maar betwijfelen of dit
wel een besparing is zoals wordt voorgesteld door de sp.a-meerderheid.
We stellen voor met de bouw van
een sociaal huis te wachten, gezien de
grote schuldenlast van de gemeente op
dit moment. Ondertussen is de oude
Rijkswachtkazerne in Borlo verkocht en
beschikt de wijkdienst van de politie nog
steeds niet over een nieuwe locatie .
CD&V ijvert voor een duidelijk en respectvol
beleid met overleg met alle betrokkenen,
gezond boerenverstand en een goed doordacht
financieel plan op lange termijn!
Als oppositiepartij missen we vaak de nodige
informatie en tijd om de dossiers te kunnen bestuderen: dossiers zijn vaak in onze ogen onvolledig,
op de gemeenteraad krijgen we niet altijd correcte
antwoorden … en de tien wettelijk voorziene
kalenderdagen om een dossier te bestuderen, te bespreken met betrokkenen enz. is vaak te weinig!
Gert Houbey
Gemeenteraadslid
CD&V-Gingelom
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Toeristische wandeling in Jeuk
Naar jaarlijkse gewoonte hebben we
ook dit jaar onze wandeling gehouden. Dit jaar zijn we op 1 mei in
Jeuk geweest.
In Jeuk zijn verschillende bezienswaardigheden, maar omdat het een
wandeling is voor gezinnen moet de
afstand beperkt blijven.
We hebben aan volgende gebouwen
een bezoek gebracht waar ik dan tevens een historische toelichting gaf.
De kerk van Jeuk.
De kapel van Klein-Jeuk.
De kapel van Hasselbroek.
Het kasteel van Hasselbroek.
Jos Aerts
Gemeenteraadslid

De kapel van Hasselbroek (Foto Paul
Hermans)

Op 9 maart 2011 namen de CD&V-gemeenteraadsleden Krista Vanmeer en
Gert Houbey deel aan de excursie over
erosiebestrijdingsmaatregelen.
Met de gemeentelijke schoolbus werden
tal van erosiebestrijdingsmaatregelen
bezocht en werd er deskundige info
verstrekt door erosiecoördinator Karel
Vandaele.
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Het Kasteel van Hasselbroek dat ze aan het renoveren zijn. (Foto Paul Hermans)

CD&V-Gingelom nam deel aan de zwerfvuilactie van maart 2011 en maakte zes km
van de gemeentewegen zwerfvuilvrij.
CD&V secretaris Paul Michels en de gemeenteraadsleden Jos Aerts, Gert Houbey
en KristaVanmeer staan klaar voor actie.
De opbrengst van 90 euro ontvangen van
Limburg.net voor het zwerfvuilvrij maken
van gemeentewegen werd door CD&VGingelom geschonken aan Broederlijk
Delen.

Vrijwilligers Broederlijk delen: Craninx
Ivonne, Vanelderen Marcel,
Fransis Paul (fotograaf van dienst) en
deelnemers zwerfvuilactie CD&V-Gingelom
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