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28 FEBRUARI 2012

I. FINANCIEN
001

Aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven voor het
dienstjaar 2012
- algemene offerteaanvraag
- bestek

Er dient prijs gevraagd te worden voor het aangaan van leningen ter financiering van de
buitengewone uitgaven 2012.
De gemeenteraad stelt om de opdracht te gunnen volgens een algemene offerteaanvraag en
rekening houdend met de vooraf vastgestelde gunningcriteria.
II. OPENBARE WERKEN
002

Verbeterings- en herstellingswerken aan stoepen
- Princiepsbeslissing

De raad keurt de princiepsbeslissing goed met betrekking tot het uitvoeren van verbeteringsen herstellingswerken aan verzakte stoepen.Zo zullen o.a. werken worden uitgevoerd langs de
Steenweg in Gingelom en het Groenhof in Jeuk.
Het ontwerp zal opgesteld worden door de gemeentelijke technische dienst en voor de
veiligheidscoördinatie dient een veiligheidscoördinator aangesteld te worden.
Het beschikbaar krediet bedraagt 50.000 €
003

Aankoop materialen voor de renovatie van de kerkmuur Mielen
- Vaststellen voorwaarden en goedkeuren bestek

De raad keurt het bestek goed voor de aankoop van de materialen voor de renovatie van de
kerkmuur van Mielen.Het betreft enerzijds de materialen voor het vernieuwen van de
voorgevel van de kerkmuur en anderzijds de materialen voor het maken van een nieuw
hekwerk en de afwerking ervan.
De kostprijs van deze materialen wordt geraamd op circa 30.000 €.
De nodige kredieten zijn in het gemeentebudget 2012 voorzien.
De werken zullen in eigen beheer uitgevoerd worden.

III. ONDERWIJS
004

Leerlingenvervoer voor het gemeentelijk onderwijs :
- vaststellen voorwaarden en wijze van gunning.

De raad legt de voorwaarden vast te leggen voor het afsluiten van een dienstenovereenkomst
voor de organisatie van het leerlingenvervoer voor een periode van maximaal 4 jaren.
Bedoeling is na openbare aanbesteding een overeenkomst af te sluiten met een autobusbedrijf
voor het ophalen van de leerlingen van Montenaken, Gingelom, Niel, Mielen en Borlo in drie
busdiensten. De ophalingen van de leerlingen van de school Jeuk gebeurt met eigen vervoer.
De kostprijs wordt geraamd op € 75.000 per jaar.
De nodige kredieten zijn voorzien in de gewone dienst van het gemeentebudget 2012 en in het
meerjarig financieel plan.

IV. PERSONEELSDIENST
005

Aankoop van signalisatie, werkkledij en schoenen voor de technische dienst, keuken
- en onderhoudspersoneel:
- vaststellen voorwaarden en wijze van gunning.

De raad legt de voorwaarden vast te leggen voor het afsluiten van een leveringsovereenkomst
voor werkkledij en schoenen voor een periode van maximaal 4 jaren.
Het betreft de levering van werkkledij en schoenen voor de personeelsleden van de technische
dienst, het keuken- en schoonmaakpersoneel.
Bedoeling is na onderhandelingsprocedure een overeenkomst af te sluiten met een leverancier
teneinde de noodzakelijke aankopen van nieuwe kledij en vervanging van kledij mogelijk te
maken.
De kostprijs wordt geraamd op € 12.500 per jaar.
De nodige kredieten zijn voorzien in de gewone dienst van het gemeentebudget 2012 en in het
meerjarig financieel plan.
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