BEKNOPTE LIJST VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN MAANDAG 31 MEI 2021
OPENBARE VERGADERING
001

Notulen vergadering raad voor maatschappelijk welzijn 03 mei 2021 - Goedkeuring

De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 03 mei 2021 werden opgesteld.
002

Verbod fysieke bijeenkomst raad voor maatschappelijk welzijn 31 mei 2021 - digitale vergadering raden
- Bekrachtiging

Rekening houdend met de urgentie en het risico voor de volksgezondheid dat het coronavirus COVID-19 met zich
meebrengt, de strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de richtlijnen van het
Agentschap Binnenlands Bestuur, kan de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 mei 2021 niet plaatsvinden met
de fysieke aanwezigheid van de raadsleden. Bijgevolg werd er op 17 mei 2021 een burgemeesterbesluit genomen
op basis van artikel 134, §1 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet waarin werd beslist de raad voor maatschappelijk
welzijn uitzonderlijk digitaal plaats te laten vinden.
003

Algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 24 juni 2021 - Goedkeuring

Bij brief van 4 mei 2021 wordt het OCMW uitgenodigd op de algemene vergadering van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Cipal van 24 juni 2021. Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de
agendapunten van deze algemene vergadering goed te keuren.
004

Samenwerkingsovereenkomst kruispunt HASPENGOUW - Goedkeuring

Een aantal partners uit enerzijds de welzijnssector en anderzijds de geestelijke gezondheidszorg wensen in SintTruiden een lokale samenwerking op te zetten om samen een beter toegankelijke zorg te bieden aan cliënten met
psychosociale en psychiatrische noden die moeilijk de weg naar hulpverlening vinden. Partners wensen zo de
versnippering van de zorgverlening tegen te gaan en enkele daaruit volgende hindernissen en drempels weg te
nemen. Er wordt voorgesteld dat het OCMW Sint-Truiden deel zal uitmaken van dit samenwerkingsverband en
hiertoe een samenwerkingsovereenkomst afsluit.
005

Opstart fietsbieb Sint-Truiden: samenwerkingsovereenkomst met OCMW - Goedkeuring

De fietsbieb is een project van beweging.net dat sinds 2015 bestaat en reeds in verschillende steden en gemeenten
werd uitgerold via lokale uitleenpunten. De fietsbieb biedt kwaliteitsvolle tweedehands kinderfietsen aan die burgers
goedkoop kunnen uitlenen. Er is een aanbod voor kinderen tot 12 jaar. Het jaarlijks lidgeld bedraagt 20 euro en per
fiets wordt een waarborg van 20 euro gevraagd. Het OCMW wenst een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten
met de fietsbieb Sint-Truiden waarbij de fietsbieb waardebonnen voorziet voor het OCMW om ter beschikking te
stellen aan gezinnen waarvan het OCMW oordeelt dat de kostprijs om gebruiker te worden van de fietsbieb niet
haalbaar is binnen hun beschikbare budget.

BEKNOPTE LIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 31 MEI 2021
OPENBARE VERGADERING
001

Notulen openbare vergadering gemeenteraad 03 mei 2021 en 10 mei 2021 - Goedkeuring

De notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 03 mei 2021 en 10 mei 2021 werden opgesteld.
002

Verbod fysieke bijeenkomst gemeenteraad 31 mei 2021 - digitale vergadering raden - Bekrachtiging

Rekening houdend met de urgentie en het risico voor de volksgezondheid dat het coronavirus COVID-19 met zich
meebrengt, de strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de richtlijnen van het
Agentschap Binnenlands Bestuur, kan de gemeenteraad van 31 mei 2021 niet plaatsvinden met de fysieke
aanwezigheid van de raadsleden. Bijgevolg werd er op 17 mei 2021 een burgemeesterbesluit genomen op basis van
artikel 134, §1 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet waarin werd beslist de gemeenteraad uitzonderlijk digitaal
plaats te laten vinden.
003

Opdrachtverlening Trupark tot exploitatie van de ondergrondse parking Gazometer en de
bovengrondse "shop and go parkeren" - Goedkeuring

Tijdens de gemeenteraad van 18 december 2017 werd een strategisch beleid goedgekeurd inzake parkeren waar vijf
principes werden aangenomen. Er wordt voorgesteld om AGB Trupark concrete opdracht te geven tot het
exploiteren van de ondergrondse parking Gazometer en het bovengronds shop and go parkeren. De shop and go
parkeerplaatsen zijn uit de concessie met indigo geheven waardoor de werking van deze specifieke parkings kan
uitgevoerd worden door Trupark. De benodigde retributiereglementen zijn door de raad reeds beslist.
004

Gemeentelijke politieverordening met betrekking tot het opleggen van de combiregeling, het instellen
van een restrictieperimeter/veiligheidsperimeter en verbod op glazen recipiënten op de openbare weg
bij de thuiswedstrijden van STVV met een verhoogd veiligheidsrisico tijdens het voetbalseizoen 2021 2022 - Goedkeuring

In het stadion "Stayen" vinden de thuiswedstrijden van K.STVV plaats die behoren tot de competitie, Beker van België,
alsook de vriendschappelijke wedstrijden. Een aantal wedstrijden wordt de status van "voetbalwedstrijd met een
verhoogd risico" toegekend. Met het oog op het beheersen van de risico’s worden een aantal risico verlagende
maatregelen voorgesteld. Het is noodzakelijk om alle nuttige maatregelen te nemen die de gebeurlijke verstoring
van de openbare orde naar aanleiding van voetbalwedstrijden kunnen voorkomen.
005

Nota camerabeleid stad Sint-Truiden - Kennisneming

De voorbije jaren werden op het grondgebied van stad Sint-Truiden diverse types camera's geplaatst, waaronder
vaste bewakingscamera's en camera's met automatische nummerplaatherkenning (ANPR). Dit dossier behelst diverse
aspecten van het cameradossier van de stad Sint-Truiden waarbij onder meer de wettelijke basis, de actuele locaties
van de camera's en de verdere uitrol van het cameranetwerk in de huidige legislatuur worden beschreven.
006

Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit van de Vlaamse regering
van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing en het
contactonderzoek ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken - Bekrachtiging

Op 3 mei 2021 bekrachtigde de gemeenteraad het besluit van het college van burgemeester en schepenen om een
samenwerkingsovereenkomst met het agentschap Zorg en Gezondheid aan te gaan in het kader van de lokale
contactopvolging en de subsidies die hiervoor uitgereikt worden. Op 7 mei 2021 besliste de Vlaamse overheid dat
lokale besturen de periode van deze samenwerkingsovereenkomst tot eind augustus 2021 kunnen verlengen.
Hierdoor kan stad Sint-Truiden ook voor de periode tot eind augustus beroep doen op de subsidies van de Vlaamse
overheid voor haar dienstverlening betreffende de lokale contactopvolging.

007

Aanstellen ontwerper voor onderhoud, herstel, renovatie en restauratie diverse bouwdelen Sint-Trudo
abdij Sint-Truiden - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

Gedurende zijn geschiedenis als abdij, bedevaartplaats en later klein seminarie is de Sint-Trudo abdij geëvolueerd en
veelvuldig verbouwd. De site is eigendom van het Bestuurscollege van het Seminarie Hasselt en werd gedeeltelijk in
erfpacht gegeven aan de stad Sint-Truiden die een grote verantwoordelijkheid heeft in het onderhoud en beheer
van dit erfgoed. In die zin is het noodzakelijk een ontwerper aan te stellen voor de opmaak van dossiers voor
onderhoud, herstel, renovatie en restauratie voor verschillende beschermde bouwdelen op deze site. In het kader
van deze opdracht werd een bestek opgesteld, waarin de uitgave wordt geraamd op 300.000 euro, exclusief btw of
363.000 euro inclusief 21% btw. Deze ontwerpkosten zijn niet subsidieerbaar, de eigenlijke restauratiewerken
achteraf wel. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
008

Opheffing voetweg 23 te Kerkom: voorlopige vaststelling - Goedkeuring

Het vredegerecht van het kanton Sint-Truiden veroordeelde de stad Sint-Truiden tot het afschaffen van voetweg 23,
Hoekstraat-Kerkom als gevolg van een niet-publiek gebruik over 30 jaar. Aan de raad wordt gevraagd een voorlopige
vaststelling te doen van de afschaffing van weg nr. 23 en het grafisch plan zodat de procedure tot openbaar
onderzoek kan opgestart worden door het college van burgemeester en schepenen.
009

Corona: aanpassing impactplan reglement houdende steunmaatregelen aan de bedrijven - Goedkeuring

De gemeenteraad keurde in zitting van juni 2020 het reglement houdende goedkeuringen steunmaatregelen aan
de bedrijven goed. De realiteit na een klein jaar leert ons dat heel wat bedrijven steun zoeken bij hun financiële
instelling. Deze financiële instellingen hebben, gebruik makend van de federale en Vlaamse wetgeving (2de en 3de
charter), tal van instrumenten gecreëerd die hun cliënteel kunnen bijstaan in de overbrugging van deze moeilijke
periode. Het stadsbestuur wenst nu ook deze instrumenten in aanmerking te nemen om aan de bedrijven steun te
verlenen.
010

Bedrijventerrein Schurhovenveld: verlenen van toelating aan de nv Boels Verhuur tot verkoop terrein en
bedrijfsgebouwen - Goedkeuring

In 1990 heeft de stad Sint-Truiden een perceel industriegrond, gelegen langs de Tongersesteenweg, verkocht aan de
nv Installatiewerken Loix. Voormelde grond en gebouwen horen inmiddels toe aan de nv Boels Verhuur die de
goederen wenst te verkopen aan de bv Gilen Bouwprojecten voor volgende activiteit: algemeen aannemer
residentiële bouw. De koper voorziet een tewerkstelling van 12 personen. Ingevolge de oorspronkelijke
verkoopvoorwaarden is voor deze verkoop de toelating van de stad vereist. De stad beschikt over een recht van
terugkoop. Tegen deze verkoop is er geen bezwaar indien de verplichtingen opgesomd in de artikels 8 tot en met
18 van de oorspronkelijke belofte van verkoop van 16 januari 1990, gehecht aan de akte van verkoop van 29 mei
1990, door de koper worden nageleefd en in extenso in de akte van verkoop worden opgenomen.
011

Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw - PDPO III: jaarrekening 2020 en jaarverslag 2020
- Goedkeuring

De stad Sint-Truiden maakt deel uit van de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw. De Plaatselijke
Groep Haspengouw bezorgde ons het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 welke voor goedkeuring dienen
voorgelegd te worden aan de provincie- en gemeenteraad. Bij besluit van de provincieraad van 21 april 2021
werden het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 goedgekeurd.
012

Addendum aan de gebruiksovereenkomst m.b.t. sporthal Jodenstraat - Goedkeuring

Op 21 februari 2020 werd tussen de stad en de Scholengroep 13 Zuid-Limburg een gebruiksovereenkomst afgesloten
m.b.t. de sporthal Jodenstraat te Sint-Truiden. In het kader van het project “Duurzaam vernieuwen verlichting
sporthallen en sportvelden” wenst de stad ook de verlichting van de sporthal Jodenstraat te vernieuwen. De
Scholengroep 13 Zuid-Limburg gaat akkoord met deze werken en zal hierin tussenkomen voor 45%. Bijgevolg dienen
enkele aanpassingen aan de gebruiksovereenkomst aangebracht te worden.
013

NV Greensky: Schriftelijke algemene vergadering van 4 juni 2021 - Goedkeuring

De stad Sint-Truiden wordt uitgenodigd op de algemene vergadering van Greensky van vrijdag 4 juni 2021. Deze
vergadering zal omwille van de gezondheidscrisis gehouden worden bij schriftelijke besluitvorming. Het behoort tot
de bevoegdheid van de gemeenteraad om de agendapunten goed te keuren. Aan de raad wordt gevraagd de
agendapunten van deze algemene vergadering goed te keuren en bij geheime stemming een afgevaardigde aan te
duiden.
014

Algemene vergadering van Nuhma van 7 juni 2021 - Goedkeuring

De stad Sint-Truiden wordt uitgenodigd op de algemene vergadering van Nuhma cvba op maandag 7 juni 2021
om 17 uur via videoconferentie. Bij gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 werd mevrouw Veerle Heeren
aangeduid als afgevaardigde voor de stad. Er werd geen plaatsvervanger aangeduid. Burgemeester Veerle Heeren
is afwezig om medische redenen van 11 mei tot en met 15 juli 2021. Daarom wordt er voorgesteld om tijdelijk één
andere vertegenwoordiger aan te duiden voor deze algemene vergadering. Aan de raad wordt bij geheime
stemming een afgevaardigde aan te duiden.
015

Limburg.net: algemene vergadering van 23 juni 2021 - Goedkeuring

De stad Sint-Truiden wordt uitgenodigd op de algemene vergadering van woensdag 23 juni 2021. Aan de raad wordt
gevraagd de agendapunten van deze algemene vergadering goed te keuren.
016

Algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 24 juni 2021 - Goedkeuring

Bij brief van 4 mei 2021 wordt de stad Sint-Truiden uitgenodigd op de algemene vergadering van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband Cipal van 24 juni 2021. Aan de raad wordt gevraagd de agendapunten
van deze algemene vergadering goed te keuren.
017

Algemene vergadering van IGL van 24 juni 2021 - Goedkeuring

De stad Sint-Truiden wordt uitgenodigd op de digitale algemene vergadering van de Intercommunale vereniging
voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL) van donderdag 24 juni 2021. Aan de raad wordt gevraagd de
agendapunten van deze algemene vergadering goed te keuren.
018

Aanpassing reglement viering kampioenen, speciale vermeldingen en speciale trofeeën - sportraad SintTruiden - Goedkeuring

Sportraad Sint-Truiden adviseert om het reglement kampioenenviering, goedgekeurd in de gemeenteraad van 29
augustus 2016 aan te passen. De titel 'Reglement kampioenenviering' wordt gewijzigd naar 'Reglement viering
kampioenen, speciale vermeldingen en speciale trofeeën'. De verschillende vereisten qua domicilie voor hulde aan
kampioenen, speciale vermeldingen en speciale trofeeën vervallen. Er wordt in dit verband alleen nog een bijzondere
relatie met de stad Sint-Truiden vereist. De maximum leeftijd voor de trofee van beloftevolle jongere wordt
opgetrokken naar 18 jaar (in plaats van 16 jaar).
019

Aanvraag tot ondersteuning erkenningsaanvraag Logo Limburg - Goedkeuring

Logo Limburg vzw is belast met de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en doet dat in samenwerking
met lokale en regionale partners in Limburg, waaronder de lokale besturen. In het bijzonder ondersteunt Logo
Limburg Sint-Truiden bij de uitbouw van een integraal preventief gezondheidsbeleid door hiervoor kant- en klare
thematische materialen aan te bieden, materialen voor procesbegeleiding en effectieve procesbegeleiding, en
coaching op maat. Logo Limburg vzw moet opnieuw erkend worden voor de periode 2022-2027. Hiervoor moet een
lijst van erkende partners, waaronder de lokale besturen die deel uitmaken van het werkingsgebied van Logo
Limburg, deze erkenning formeel ondersteunen. Deze ondersteuning houdt geen financiële impact in.
020

Aanstelling afvaardiging algemene vergadering Logo Limburg - Goedkeuring

Naast het onderschrijven van de erkenningsaanvraag van Logo Limburg dient ook het lidmaatschap van de
Algemene Vergadering van Logo Limburg herbekeken te worden. Het opnemen van een mandaat binnen de
bestuursorganen van Logo Limburg vzw is onbezoldigd. De gemeenteraad gaat bij geheime stemming over tot de
aanstelling van een afgevaardigde van stadsbestuur Sint-Truiden in de Algemene Vergadering van Logo Limburg.

