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Zitting van 1 oktober 2018

Samenstelling:
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Zijn eveneens aanwezig:
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de heer Corry Baerts

1 oktober 2018 20:03 -De voorzitter opent de besloten zitting

OPEN ZITTING
Consensuspunten
Algemene zaken
Secretariaat
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notulen van de vorige zitting - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Overwegende dat de notulen van de vorige zitting dienen goedgekeurd te worden.
Juridische grond
het gemeentedecreet art. 33, 180 en 181;

Stemming op het agendapunt
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
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Artikel 1
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd

Bijlagen
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Notulen 10 sept 2018.pdf
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reglement 2de pensioenpijler - goedkeuring wijzigingen
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat met de representatieve
vakorganisaties onderhandeld werd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009;
Gelet op de oprichting van een collectief pensioenplan voor de contractuele personeelsleden door het
provinciebestuur van Limburg, conform het provincieraadsbesluit van 17.12.2008, voor zijn
contractuele personeelsleden en de goedkeuring van een reglement voor het gezamenlijk organiseren
van een collectief pensioenplan met de Limburgse gemeenten en OCMW’s conform het besluit van de
provincieraad van 16.09.2009;
Gelet op de oprichting van een tweede pensioenpijler voor de contractueel tewerkgestelde
personeelsleden, binnen de stad, met ingang van 1 januari 2011, door het instellen van een collectief
pensioenplan;
Gelet op het reglement voor het collectief pensioenplan voor de tweede pijler voor contractuelen
waarin door het stadsbestuur de principes, modaliteiten en verplichtingen van dit plan vastgelegd
werden, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen en mogelijke toekomstige modaliteiten;
Overwegende dat uit overleg met de werkgroep die de provincie, gemeenten en OCMW’s
vertegenwoordigt, is gebleken dat het huidige pensioenreglement op een aantal punten aangepast
moet worden;
Overwegende dat het aangewezen is dat een aangepaste, gecoördineerde versie van het
pensioenreglement dient te worden opgemaakt en goedgekeurd;
Gegeven het ontwerp van aangepast reglement in bijlage;
Gelet op het akkoord van de 3 representatieve vakbonden, per mail gegeven;
Juridische grond
- Wet van 18 december 2015 tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter vande
aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullend karakter ten opzichte van de
rustpensioenen: hervorming wet aanvullende pensioenen (WAP);
- Wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen
van studieperioden voor de berekening van het pensioen: afschaffing diplomabonificatie.
- Gelet op de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemd personeel en het
belastingsstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid;
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- Gelet op de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel
van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid;
- Gelet op de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor
bedrijfspensioenvoorzieningen;
- Gelet op het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen,
afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008;

Stemming op het agendapunt
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad besluit over te gaan tot de integrale vervanging van het reglement houdende de
oprichting en administratieve en technische modaliteiten van het collectief pensioenplan ten voordele
van de contractuele personeelsleden bij de stad dat initieel op 1 januari 2011 werd vastgesteld,
vervangen werd door het reglement van 01/01/2016, horend bij het raadsbesluit van 04/01/2016. Het
nieuwe reglement maakt deel uit van de bijlage van dit raadsbesluit.

Artikel 2
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan de dienst personeel.

Bijlagen
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Gecoordineerd reglement aanvullend pensioenplan contractuelen 1-10-2018.docx
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budgetwijziging 2018 van kerkfabriek SintPietersbanden Halen - akteneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Argumentatie

Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Halen, zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 december 2014;
Gelet op de door de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Halen voorgestelde budgetwijziging, dienstjaar
2018;
Gelet op de financiële nota bij de vermelde budgetwijziging;
Na toelichting en beraadslaging;
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Juridische grond
Gelet op het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten,
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006, houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het boven
vernoemd besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006;
Gelet op het gemeentedecreet;

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijzinging van kerkfabriek Sint-Pietersbanden Halen voor
2018

Artikel 2
Een afschrift van huidige beslissing te sturen naar de Gouverneur van Limburg en naar de kerkfabriek
Sint-Pietersbanden.
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AGB - prijssubsidie - aanpassing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Halen,
bevestigd bij besluit van de bevoegde Vlaamse minister;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst en de dienstverleningsovereenkomst afgesloten tussen de
stad Halen en het Autonoom Gemeentebedrijf Halen;
Dat het – om economisch leefbaar te zijn – nodig is dat het Autonoom Gemeentebedrijf vanwege de
stad Halen prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot deze accommodaties
voor initiatieven die worden ingericht door de stad Halen;
Dat het om fiscale redenen eveneens nodig is het bijzonder verhoudingsgetal vast te leggen, op basis
waarvan de betaalde belasting over de toegevoegde waarde kan worden terug bekomen van de FOD
Financiën;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 02.04.2012 tot goedkeuring van een
prijssubsidiereglement, zoals gewijzigd bij besluit van 12.06.2017;
Gelet op het voorstel van aanpassing van prijssubsidiereglement en het bijzonder verhoudingsgetal;
Na toelichting en beraadslaging;
Juridische grond
Gelet op de gemeentewet;

4/8

Gelet op het gemeentedecreet;

Stemming op het agendapunt
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het aangepast prijssubsidiereglement, vermeld in artikel 2 van huidige
beslissing, ten voordele van het Autonoom Gemeentebedrijf Halen goed;

Artikel 2
Het Autonoom Gemeentebedrijf Halen heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het
kalenderjaar 2018 . Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf Halen de
prijssubsidie vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2018
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de Stad Halen voor recht op toegang tot de
sportzalen in het sportcentrum “De Koekoek” en het sportcentrum “De Kambergen” bedraagt de prijs
(inclusief 6% btw) die de bezoeker voor recht op toegang betaalt vermenigvuldigd met een factor
19,57 en dit vanaf 1 oktober 2018.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Halen moet op de 5de werkdag van elke maand de Stad
Halen een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers waaraan recht op toegang is verleend tijdens
de voorbije maand tot het sportcentrum “De Koekoek” (indoor) en het sportcentrum “De Kambergen”
(indoor). Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De
afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het
Autonoom Gemeentebedrijf Halen uitreikt aan de Stad Halen. De Stad Halen dient deze debet nota te
betalen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Halen binnen de 5 werkdagen na ontvangst.
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buitengewone algemene vergadering van
dienstverlenende vereniging Cipal voor een
statutenwijziging op 14 december 2018 - vaststellen
mandaat en aanduiding vertegenwoordiger
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna
kortweg “Cipal dv”);
Overwegende dat de statuten van Cipal dv dienen gewijzigd te worden om deze in overeenstemming
te brengen met de bepalingen van het DLB inzake (1) de samenstelling, wijze van voordracht en
benoeming van de leden van de raad van bestuur en (2) inzake de afschaffing van het directiecomité
als orgaan van dagelijks bestuur;
Overwegende dat ook nog een beperkt aantal andere wijzigingen in de statuten doorgevoerd worden
zoals uiteengezet in de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging;
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Overwegende dat hiertoe op vrijdag 14 december 2018 om 10.30 uur een buitengewone algemene
vergadering van Cipal dv zal plaatsvinden;
Gelet op de statuten van Cipal dv, zoals laatst gewijzigd op 15 december 2017, goedgekeurd bij
besluit van 7 februari 2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur;
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van Cipal dv, goedgekeurd door de raad van bestuur in
zitting van 11 september 2018 en per aangetekend schrijven van 12 september 2018 aan de
gemeente overgemaakt;
Gelet op de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging;
Overwegende dat artikel 39 DIS bepaalt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering
die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle
deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke
statuten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectievelijke vertegenwoordigers op
de algemene vergadering;
Daar burgemeester Erik Van Roelen is aangeduid als vertegenwoordiger van Stad Halen in de A.V. van
Cipal dv;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal dv;
Juridische grond
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en met 43
inzake de werking en de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS);
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB) en in het bijzonder op art.
605 van het DLB;

Stemming op het agendapunt
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
Maakt zich, na onderzoek van de bekomen documenten en de toelichtende nota bij het ontwerp van
statutenwijziging, de motieven die hierin vervat zijn met betrekking tot de hierna goedgekeurde
artikelen eigen.

Artikel 2
Keurt de wijziging van artikel 5 van de statuten goed.

Artikel 3
Keurt de wijziging van artikel 36, §1 van de statuten goed

Artikel 4
Keurt de wijziging van artikel 37 van de statuten goed.
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Artikel 5
Keurt de invoeging van een nieuw artikel 49 in de statuten goed.

Artikel 6
Keurt de wijzigingen aan het opschrift van de statuten goed om deze in overeenstemming te brengen
met de genomen besluiten.

Artikel 7
De vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Cipal dv van
14 december 2018, wordt gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen.

Artikel 8
Dhr. Erik Van Roelen zal als afgevaardigde vertegenwoordiger van Stad Halen deelnemen aan de
bijzondere A.V.;

Artikel 9
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal dv.

BESLOTEN ZITTING
Consensuspunten
Algemene zaken
Secretariaat
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Personeel - aanstelling financieel directeur - op proef
benoeming - beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op de openverklaring door de gemeenteraad van 1 voltijdse betrekking van financieel
directeur bij het stadsbestuur van Halen;
Gelet op het P.V. van de examenverrichtingen dd. 21/09/2018 met vermelding van de lijst der
geslaagden;
Gelet op het feit dat 1 kandidaat slaagde voor de proeven;
Overgaande tot de geheime stemming;
Overwegende dat 20 stembriefjes uit de stembus genomen worden;
Overwegende dat de stemming volgende uitslag geeft :
Op proef benoeming van Kristof Van Pottelbergh als financieel directeur bekomt 20 stemmen voor,
geen tegen en er zijn geen blanco stemmen.
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Juridische grond
Gelet op de door de gemeenteraad in zitting van 29/06/2009 goedgekeurde rechtspositieregeling voor
het stadspersoneel van Halen en zoals gewijzigd;
Gelet op het gemeentedecreet en het decreet lokale besturen dd. 22/12/2017;
Regelgeving: openbaarmaking
Dit besluit is niet ter inzage op basis van:
Artikel 15 - 1° : Een aanvraag tot openbaarmaking dient afgewezen te worden, voorzover die
betrekking heeft op milieu-informatie, indien ze van oordeel zijn dat het belang van de openbaarheid
niet opweegt tegen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met
de openbaarmaking instemt.

Besluit
Artikel 1
Dhr. Kristof Van Pottelbergh geboren te Aalst op 22/09/1982 en wonende te 3460 Bekkevoort,
Struikstraat 67, met ingang van 01/01/2019 op proef te benoemen, als voltijds financieel directeur bij
het stadsbestuur van Halen voor de duur van 12 maanden.

Artikel 2
Bij gunstige evaluatie na deze proefperiode zal hij statutair benoemd worden in de graad waarin hij op
proef werd benoemd.

Artikel 3
De individuele weddevaststelling wordt met een afzonderlijk besluit vastgesteld.

Artikel 4
Dit besluit bij het personeelsdossier te voegen.

1 oktober 2018 20:45 - De voorzitter sluit de zitting

VRAGEN EN ANTWOORDEN
vragen en antwoorden

VARIA
Varia

algemeen directeur
Ingrid VRANCKEN

voorzitter
Guy MERTENS
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