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I.Algemeen beleid.
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Plaatselijke Groep Leader Haspengouw: engagementsverklaring.

In uitvoering van de oproep van het provinciaal managementcomité d.d. 2014-06-16 tot de
vorming van nieuwe plaatselijke groepen en de opmaak van een lokale ontwikkelingsstrategie is
d.d. 2014-06-25 het participatief publiek-privaat traject voor de regio Haspengouw gestart.
De voorbije maanden heeft een werkgroep de lokale ontwikkelingsstrategie binnen het
referentiekader van het provinciaal plattelandsbeleid 2014-2020 volledig uitgewerkt. Deze
strategie bevat een omschrijving van het Leadergebied, de samenstelling en de werking van de
plaatselijke groep en het eigenlijke ontwikkelingsprogramma. De lokale ontwikkelings-strategie
werd d.d. 2014-11-12 goedgekeurd door de stuurgroep.
Het college heeft in juni 2014 reeds kennis genomen van het voorstel tot Leader-werking en
gebiedsafbakening en de intentie onderschreven toe te treden tot deze Leader-werking. Om deze
intentie te vertalen naar een engagement voor de programmaperiode 2014-2020, vraagt de
stuurgroep onze intentie te bekrachtigen door de burgemeester of een van de schepenen af te
vaardigen in de Plaatselijke Groep en mee uitvoering te geven aan de lokale
ontwikkelingsstrategie.
De goedkeuring van het Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling III door de
Europese Commissie bevindt zich in de laatste fase. De Vlaamse Landmaatschappij wil hierop
anticiperen en de lokale ontwikkelingsstrategie reeds laten goedkeuren door het provinciaal
managementcomité.
Gelet de opgelegde tijdsplanning heeft het college in zitting van 27 januari ll. de hierna vermelde
engagementsverklaring onderschreven.
De Raad bevestigt het engagement ter bekrachtiging van dit besluit.
Engagementsverklaring:

Door ondertekening van deze engagementsverklaring verklaart het college van burgemeester en

schepenen van de gemeente Gingelom, onder opschortende voorwaarde van de beslissing van de
gemeenteraad:



kennis

te

hebben

genomen

van

het



zich als partner in te zetten binnen de Plaatselijke Groep Leader Haspengouw en mee te



zich te laten vertegenwoordigen door LISMONT Patrck, schepen, die hiervoor voldoende tijd

gebiedsafbakening PG Leader Haspengouw;

voorstel

van

ontwikkelingsstrategie

en

van

werken aan de uitvoering van die ontwikkelingsstrategie;

krijgt om dit mandaat naar behoren uit te voeren. Hij/zij stelt hiervoor zijn/haar kennis

expertise ter beschikking aan de Plaatselijke Groep. Deze persoon zorgt daarnaast voor

terugkoppeling binnen zijn/haar organisatie en laat zich bij afwezigheid vervangen door
WICHELER Jan.
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Aanpassing van de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West
Limburg voor het jaar 2015 door beslissing van de gouverneur.

Aanleiding en doel
- De parameters voor het opstellen van de verdeelsleutel zijn opgenomen in de wet van 15
mei 2007, doch elke zone kon, mits goedkeuring door de zoneraad en elke gemeenteraad,
een eigen verdeelsleutel vastleggen.
- De prezoneraad van 20 oktober 2014 kwam tot een akkoord over de verdeelsleutel en de
dotatie.
- Elke gemeenteraad diende voor 15 december de verdeelsleutel van de kosten van de
hulpverleningszone Zuid-West Limburg en de gemeentelijke dotatie aan de
hulpverleningszone Zuid-West Limburg goed te keuren.
In zitting van 4 november 2014 verleende de gemeenteraad goedkeuring aan de
gemeentelijke dotatie voor het jaar 2015 ten bedrage van 242.806 €;
- In de Hulpverleningszone zijn er echter 2 gemeenten die de verdeelsleutel en dotatie niet
goedkeurden op hun gemeenteraad.
- Hierdoor diende de goeuverneur een verdeelsleutel en dotatie op te leggen volgens artikel
68§3 van de wet van 15 mei 2007.
Feitelijke overwegingen
- De gouverneur stelde in zijn besluit van 11 december 2014 de verdeelsleutel vast. Hij
gebruikte daarbij de in de wet opgenomen parameters en bepaalde de weging ervan binnen
de opgelegde grenzen. Deze parameters zijn :
o De residentiële en actieve bevolking
o De oppervlakte
o Het kadastraal inkomen
o Het belastbaar inkomen
o De risico’s aanwezig op het grondgebied van de gemeente
o De gemiddelde interventietijd op het grondgebied van de gemeente
o De financiële draagkracht van de gemeente
-

De gemeentelijke dotatie wordt bepaald als het aandeel volgens deze verdeelsleutel in de
raming van de begroting van de hulpverleningszone die goedgekeurd was door de
prezoneraad van 29 september 2014, zijnde 14.271.651 €. Het te verdelen bedrag blijft dus
identiek.

Voor kennisname
- Voor onze gemeente wordt hierdoor de gemeentelijke dotatie door de Gouverneur op basis
van voornoemde verdeelsleutel vastgelegd op 231.452 €. Dit is een daling met 11.354 € of 4,7% ten opzichte van de bijdrage zoals door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

II.Overheidsopdrachten.
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Samenaankoop electriciteit en aardgas van de gebouwen van de gemeente:
- toekenning mandaat aan de provincie Limburg
- goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de opdrachtencentrale van de
provincie Limburg PROCLIM.

Onze gemeente stapte reeds een zestal jaren geleden in het samenaankoopdossier van electriciteit
en aardgas waarin de provincie Limburg als opdrachtgevend bestuur optrad.
Op 31 december 2015 loopt de huidige overeenkomst ten einde en dient derhalve een nieuw
dossier opgestart te worden om te komen tot een raamovereenkomst voor de leveringen van 1
januari 2016 tot 31 december 2018.
Ondertussen heeft de provincie een opdrachtencentrale opgestart en dit onder de naam van
Proclim.
Teneinde in een samenaankoopproces te kunnen stappen dient de gemeente vooreerst een
samenwerkingsovereenkomst met Proclim af te sluiten. De Raad wordt voorgesteld deze
overeenkomst goed te keuren.
De door Proclim voorgestelde overeenkomst houdt hoofdzakelijk in:
- dat noch de gemeente noch Proclim aan elkaar enige vergoeding schuldig is
- dat Proclim de volledige organisatie van de overheidsopdracht op zich neemt van zodra
de gemeente haar mandateert
- dat Proclim tijdens de volledige loop van de procedure het enige, unieke aanspreekpunt
is;
- na sluiting van de overheidsopdracht, ttz. de gunning, ieder deelnemend bestuur zelf de
overeenkomst afsluit met de aangeduide leverancier. Proclim is niet aansprakelijk voor
eventuele betwistingen op basis van de afgesloten overeenkomst tussen gemeente en
leverancier;
- dat eventuele procedurekosten die Proclim zou moeten maken pro rato verdeeld worden
over de deelnemende gemeenten;
- dat een eventuele schadevergoeding die zou ontstaan na een in kracht van gewijsde
gegane uitspraak van de rechtbank pro rato verdeeld worden over de deelnemende
gemeenten;
- de overeenkomst afgesloten wordt voor onbepaalde duur met opzegperiode van 3
maanden.
De Raad kent aan Proclim het mandaat toe voor het voeren van de procedure van de
overheidsopdracht tot aankoop van electriciteit en aardgas voor de gemeentegebouwen.
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Aankoop van een veegborstel:
- vaststellen lastvoorwaarden en gunningswijze.

De raad keurt het bestek goed voor de aankoop van een nieuwe veegborstel voor de verreiker.
Deze aankoop kadert in de vervanging van de oude veegborstel (achteraanbouw op tractor,
bouwjaar 2002). Deze nieuwe voorgedragen veegborstel zal door de technische dienst gebruikt
worden voor het onderhoud van het toeristisch fietsroutenetwerk en bij opruimen van
modderoverlast.
De kostprijs wordt geraamd op 9.000 euro exclusief BTW en de nodige kredieten zijn voorzien
in de goedgekeurde investeringsenveloppe met ramingnr 2015140567.
De gunning van deze aankoop gebeurt na een onderhandelingsprocedure.
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Aankoop van een sneeuwploeg:
- vaststellen lastvoorwaarden en gunningswijze

De raad keurt het bestek en de gunningswijze goed voor de aankoop van een nieuwe
sneeuwploeg voor de verreiker.
Deze nieuwe voorgedragen sneeuwploeg zal door de technische dienst gebruikt worden voor het
sneeuwruimen, naast 2 de reeds beschikbare sneeuwploegen die op de tractoren gemonteerd
worden.
De kostprijs wordt geraamd op 10.000 euro exclusief BTW en de nodige kredieten zijn voorzien
in de goedgekeurde investeringsenveloppe met ramingnr. 2015140567.
De gunning van deze aankoop gebeurt na een onderhandelingsprocedure.
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Verkoop afgeschreven voertuig: vaststellen voorwaarden.

De raad stelt de minimum verkoopprijs vast van het afgeschreven dienstvoertuig Opel Astra
break (bouwjaar 1999) op € 200.
Dit aanbod wordt via Gingelom Informatief ter kennis gebracht van de inwoners.
Aanbiedingen dienen onder gesloten omslag aan het Schepencollege te worden overgemaakt.
GEHEIME ZITTING
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Bevordering celhoofd infrastructuur.

Bij besluit van 7 oktober 2014 werd de betrekking van celhoofd infrastructuur – rang Ax vacant verklaard werd, te begeven bij wijze van bevordering overeenkomstig de bepalingen van
de rechtspositieregeling, inzonderheid titel II, hoofdstuk XII.
Bij besluit van het schepencollege van 12 november 2014 werd het examenprogramma
vastgesteld en de examencommissie samengesteld.
Dirk Schalenborgh telt meer dan 4 jaar graadanciënniteit in rang Av en bij zijn meest recente
evaluatie op 20 mei 2014 kreeg hij als eindbeoordeling ‘zeer goed’;
Uit het proces-verbaal van de examencommissie van 21 januari 2015 blijkt dat enige kandidaat
Dirk Schalenborgh voor het bevorderingsexamen van celhoofd infrastructuur slaagde.
Gelet Dirk Schalenborgh hiermee voldoet aan alle voorwaarden gesteld in art.130§1-2° van de
rechtspositieregeling bevordert de Raad Dirk met ingang van 1 maart 2015 op proef tot celhoofd
infrastructuur.
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Aanstelling waarnemend secretaris.

Het art.81§2 lid 3 stelt dat de gemeentesecretaris in geval van gewettigde afwezigheid binnen de
drie dagen kan voorzien in zijn vervanging en daartoe, voor een periode van maximaal 60 dagen,
een door de gemeenteraad erkende waarnemer kan aanstellen.
Gelet ons besluit van heden houdende de bevordering van Schalenborgh Dirk naar celhoofd
infrastructuur en de daaraan gekoppelde motivering wordt Schalenborgh Dirk bij afwezigheid
van de gemeentesecretaris Houbey Marcel, aangesteld als waarnemend secretaris.
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Toekenning titel van ereburger aan Marc Wilmots, coach nationale voetbalploeg.

De Raad kent de titel van ereburger toe aan bondscoach Marc Wilmots. Dit voorstel wordt
gemotiveerd door uiteraard de prestaties van de Rode Duivels maar meer nog door de uitstraling
en naambekendheid die Marc Wilmots aan onze gemeente geeft. Onlangs nog kwam de naam
van onze gemeente in beeld in het programma ‘Karakters’ van Ben Crabbé.

Moyaerts Charly
Voorzitter gemeenteraad

