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Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering
van Fluvius Limburg - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg;
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Argumentatie
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 14 januari 2019 werd opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Limburg die op
18 maart 2019 plaats heeft in gebouw D van Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 24 te 3500 Hasselt;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente per brief van 21 november 2018
overgemaakt werd;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat
de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, namelijk tot einde 2024;
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het punt 2
van het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente overgemaakt werd, ook gelden voor
de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaatlid mogen voorgedragen worden voor het regionaal bestuurscomité (RBC) of voor de raad van
bestuur;
Gelet op de kandidaturen van Moyaers Geert als effectief vertegenwoordiger en van Wicheler Jan als
plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Juridische grond
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur.

Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
 Moyaers Geert 19 ja-stemmen;
 Wicheler Jan 19 ja-stemmen.

Besluit
Artikel 1
De heer Moyaers Geert, raadslid, Groenplaats 5A, 3890 Gingelom aan te duiden als vertegenwoordiger
op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur.

Artikel 2
De heer Wicheler Jan, schepen, Albert Moyaertsstraat 26, 3890 Gingelom aan te duiden als
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode
van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

Artikel 3
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Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius
Limburg, ter attentie van het secretariaat, p/a Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt.
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Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering
van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging;
Argumentatie
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat
de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024;
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden ook gelden voor de
vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaatbestuurder mogen voorgedragen worden.
Gelet op de kandidaturen van Moyaers Geert als effectief vertegenwoordiger en van Wicheler Jan als
plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Juridische grond
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;

Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
 Moyaers Geert 17 ja-stemmen en 2 onthoudingen;
 Wicheler Jan 17 ja-stemmen en 2 onthoudingen.

Besluit
Artikel 1
De heer Moyaers Geert, raadslid, Groenplaats 5A, 3890 Gingelom aan te duiden als vertegenwoordiger
op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging voor de
periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
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Artikel 2
De heer Wicheler Jan, schepen, Albert Moyaertsstraat 26, 3890 Gingelom aan te duiden als
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke
legislatuur.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging,
ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
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Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging Limburg.net - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Limburg.net;
Argumentatie
Gelet op de statuten van Limburg.net;
Gelet op de kandidaturen van Scheepers Ingrid als effectief vertegenwoordiger en van Lismont Patrick
als plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.

Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
 Scheepers Ingrid 19 ja-stemmen;
 Lismont Patrick 19 ja-stemmen.

Besluit
Artikel 1
Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van Limburg.net wordt
aangewezen:
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-

Mevrouw Scheepers Ingrid, schepen, Albert Moyaertsstraat 68, 3890 Gingelom, 04/10/1967

met als plaatsvervanger:
-

De heer Limsont Patrick, burgemeester, Dr. Kempeneersstraat 116, 3890 Gingelom, 28/03/1960

De aangeduide vertegenwoordiger beschikt over een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal
aandelen waarover de gemeente beschikt in Limburg.net (zie art. 7, 9 en 37 van de Statuten).

Artikel 2
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 Limburg.net.
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Voordracht afgevaardigden in het Algemeen Comité van de opdrachthoudende
vereniging Limburg.net - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Limburg.net;
Argumentatie
Gelet op artikel 442 van het Decreet dat bepaalt dat in elke dienstverlenende of opdrachthoudende
vereniging een algemeen comité kan opgericht worden om de verbinding en het overleg tussen de
raad van bestuur en de deelnemers te faciliteren;
Gelet artikel 29 van de Statuten dat een algemeen comité opricht bij Limburg.net en dat bepaalt dat
het algemeen comité bestaat uit afgevaardigden van de gemeenten waarbij elke gemeente één
afgevaardigde heeft. Elke deelnemende gemeente mag bijgevolg één vertegenwoordiger voordragen
die namens haar in het algemeen comité zetelt. Het voorgedragen lid moet een natuurlijke persoon
zijn die in de gemeente lid is van het college van burgemeester en schepenen. Daarnaast duidt elke
deelnemende gemeente een vaste plaatsvervanger aan;
Overwegende dat de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net ter installatie van de raad van
bestuur plaatsvindt op woensdag 27 maart 2019;
Overwegende dat op deze vergadering ook de benoeming van de afgevaardigden en de vaste
plaatsvervangers van het algemeen comité geagendeerd staat;
Gelet op de kandidaturen van Scheepers Ingrid als effectief vertegenwoordiger en van Lismont Patrick
als plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
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Overwegende dat de gemeente in overeenstemming met artikel 442 van het Decreet en artikel 29 van
de Statuten overgaat tot aanduiding van een afgevaardigde en vaste plaatsvervanger voor het
algemeen comité.

Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
 Scheepers Ingrid 19 ja-stemmen;
 Lismont Patrick 19 ja-stemmen.

Besluit
Artikel 1
Als gemeentelijke vertegenwoordiger in het Algemeen Comité van Limburg.net wordt voorgedragen:
-

Mevrouw Scheepers Ingrid, schepen, Albert Moyaertsstraat 68, 3890 Gingelom, 04/10/1967

met als plaatsvervanger:
-

De heer Limsont Patrick, burgemeester, Dr. Kempeneersstraat 116, 3890 Gingelom, 28/03/1960

Artikel 2
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 Limburg.net.
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Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering
van CIPAL dv - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij CIPAL dv;
Argumentatie
Gelet op de statuten van Cipal en in het bijzonder op artikel 35 inzake de samenstelling van de
algemene vergadering;
Gelet op de kandidaturen van Moyaers Geert en Koninckx Rudi als effectief vertegenwoordiger en van
Scheepers Ingrid en Goyens Danny als plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
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Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.

Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
 Moyaers Geert 11 ja-stemmen en Koninckx Rudi 8 ja-stemmen;
 Scheepers Ingrid 11 ja-stemmen en Goyens Danny 8 ja-stemmen.

Besluit
Artikel 1
Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal wordt, voor de
duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: de heer Moyaers Geert, raadslid, Groenplaats 5A, 3890
Gingelom, geert.moyaers@gingelom.be
met als plaatsvervanger mevrouw Scheepers Ingrid, schepen, Albert Moyaertsstraat 68, 3890
Gingelom, ingrid.scheepers@gingelom.be.

Artikel 2
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.
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Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering
van de Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg
(IGL) - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de Intercommunale vereniging voor hulp aan
Gehandicapten in Limburg;
Argumentatie
Gelet op de statuten van IGL en in het bijzonder op artikel 35 inzake de samenstelling van de
algemene vergadering;
Gelet op de kandidaturen van Thierie Rita als effectief vertegenwoordiger en van Princen Annick als
plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
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Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.

Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
 Thierie Rita 18 ja-stemmen en 1 onthouding;
 Princen Annick 18 ja-stemmen 1 onthouding.

Besluit
Artikel 1
Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van IGL wordt, voor de duur
van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: mevrouw Thierie Rita, schepen, Kriekelstraat 11a, 3890
Gingelom, rita.thierie@gingelom.be
met als plaatsvervanger mevrouw Princen Annick, schepen, Bredenakkerstraat 9, 3891 Gingelom,
annick.princen@gingelom.be.

Artikel 2
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 IGL.
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Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering
van de dienstverlenende vereniging TMVS - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij TMVS dv;
Argumentatie
Gelet op de statuten van TMVS dv en in het bijzonder op artikel 35 inzake de samenstelling van de
algemene vergadering;
Gelet op de kandidaturen van Lismont Patrick als effectief vertegenwoordiger en van Wicheler Jan als
plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.
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Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
 Lismont Patrick 18 ja-stemmen en 1 onthouding;
 Wicheler Jan 18 ja-stemmen 1 onthouding.

Besluit
Artikel 1
Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van TMVS dv wordt, voor de
duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: de heer Lismont Patrick, burgemeester, Dr.
Kempeneersstraat 116, 3890 Gingelom, patrick.lismont@gingelom.be. Hij wordt gevolmachtigd om in
naam van de gemeente deel te nemen aan alle beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de
aanwezigheidslijst te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de
gemeente te behartigen op deze vergaderingen.

Artikel 2
De heer Wicheler Jan, schepen, Albert Moyaertsstraat 26, 3890 Gingelom, jan.wicheler@gingelom.be
wordt aangeduid als plaatsvervanger.

Artikel 3
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 TMVS dv.
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Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering
van de CV Bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de CV
Bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden;
Argumentatie
Gelet op de statuten van de CV Bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden;
Gelet op de kandidaturen van Thierie Rita, Koninckx Rudi en Boonen Marlies als effectief
vertegenwoordiger en van Lismont Patrick en Goyens Danny als plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
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Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.

Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
 Thierie Rita 11 ja-stemmen, Koninckx Rudi 5 ja-stemmen en Boonen Marlies 3 ja-stemmen;
 Lismont Patrick 11 ja-stemmen en Goyens Danny 8 ja-stemmen.

Besluit
Artikel 1
Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van de CV Bouwmaatschappij
Nieuw Sint-Truiden wordt, voor de duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: mevrouw Thierie
Rita, schepen, Kriekelstraat 11a, 3890 Gingelom, rita.thierie@gingelom.be
met als plaatsvervanger de heer Lismont Patrick, burgemeester, Dr. Kempeneersstraat 116, 3890
Gingelom, patrick.lismont@gingelom.be.

Artikel 2
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 de CV Bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden.
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Voordracht kandidaat bestuurders in de Raad van Bestuur van de CV
Bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de CV Bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden;
Argumentatie
Gelet overeenkomstig het artikel 6 van de statuten van de CV Bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden
er twee mandaten van bestuurder voorbehouden zijn aan de gemeente en/of OCMW van onze
gemeente;
Overwegende dat het zinvol en praktisch is dat de gemeenteraad namens de gemeente twee
vertegenwoordigers voordraagt aan de CV Bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden;
Gelet op de kandidaturen van Abrahams Gui, Koninckx Rudi, Knaepen Vanessa en Goyens Danny als
kandidaat bestuurder;
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Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.

Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
 Abrahams Gui 11 ja-stemmen en Koninckx Rudi 8 ja-stemmen;
 Knaepen Vanessa 11 ja-stemmen en Goyens Danny 8 ja-stemmen.

Besluit
Artikel 1
volgende vertegenwoordigers van de gemeente Gingelom worden voorgedragen als kandidaat
bestuurder in de Raad van Bestuur van de CV Bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden:
- de heer Abrahams Gui, Montenakenstraat 12A, 3890 Gingelom
- mevrouw Knaepen Vanessa, Hoogstraat 37, 3890 Gingelom

Artikel 2
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 de CV Bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden.
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Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering
van de sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de sociale
huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom;
Argumentatie
Gelet op de statuten van de de sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom;
Gelet op de kandidaturen van Thierie Rita en Koninckx Rudi als effectief vertegenwoordiger en van
Moyaers Geert en Goyens Danny als plaatsvervangend vertegenwoordiger;
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Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.

Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
 Thierie Rita 11 ja-stemmen en Koninckx Rudi 8 ja-stemmen;
 Moyaers Geert 11 ja-stemmen en Goyens Danny 7 ja-stemmen en 1 onthouding.

Besluit
Artikel 1
Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van de sociale
huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom wordt, voor de duur van de legislatuur 2019-2024,
aangeduid: mevrouw Thierie Rita, schepen, Kriekelstraat 11a, 3890 Gingelom,
rita.thierie@gingelom.be
met als plaatsvervanger de heer Moyaers Geert, raadslid, Groenplaats 5A, 3890
Gingelom, geert.moyaers@gingelom.be.

Artikel 2
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 de sociale huisvestingsmaatschappij Kleine
Landeigendom.
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Voordracht kandidaat bestuurder in de raad van bestuur van de sociale
huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
De directie van de CV Kleine Landeigendom vraagt de deelnemende gemeenten een kandidaat
bestuurder voor de raad van bestuur voor te dragen;
Argumentatie
Gelet op de statuten van de de sociale huisvestingsmaatschappij CV Kleine Landeigendom;
Gelet op de kandidaturen van Lismont Patrick en Koninckx Rudi als kandidaat bestuurder;
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Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.

Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
 Lismont Patrick 11 ja-stemmen en Koninckx Rudi 7 ja-stemmen en 1 onthouding.

Besluit
Artikel 1
Als vertegenwoordiger van de gemeente in de raad van bestuur van de sociale
huisvestingsmaatschappij CV Kleine Landeigendom wordt, voor de duur van de legislatuur 2019-2024,
de heer Lismont Patrick, burgemeester, Dr. Kempeneersstraat 116, 3890 Gingelom,
patrick.lismont@gingelom.be voorgedragen.

Artikel 2
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 de sociale huisvestingsmaatschappij CV Kleine
Landeigendom.
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Aanduiden vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de cvba De
Watergroep - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de cvba De Watergroep;
Argumentatie
Overeenkomstig het artikel 13 van de statuten van de cvba De Watergroep kan de gemeente één
effectieve vertegenwoordiger en één plaatsvervangende vertegenwoordiger aanduiden om te zetelen
in de algemene vergadering van de cvba De Watergroep;
Gelet op de kandidaturen van Wicheler Jan als effectief vertegenwoordiger en van Lismont Patrick als
plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
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Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.

Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
 Wicheler Jan 18 ja-stemmen en 1 onthouding;
 Lismont Patrick 18 ja-stemmen en 1 onthouding.

Besluit
Artikel 1
De heer Wicheler Jan, schepen, Albert Moyaertsstraat 26, 3890 Gingelom aan te duiden als effectief
vertegenwoordiger en de heer Lismont Patrick, burgemeester, Dr. Kempeneersstraat 116, 3890
Gingelom als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de cvba De
Watergroep:

Artikel 2
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 de cvba De Watergroep.
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Aanduiden vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur voor de
drinkwaterdiensten van de cvba De Watergroep - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de cvba De Watergroep;
Argumentatie
Overeenkomstig het artikel 26 van de statuten van de cvba De Watergroep kan de gemeente één
vertegenwoordiger aanduiden om te zetelen in het aandeelhoudersbestuur voor de drinkwaterdiensten
van de cvba De Watergroep;
Gelet op de kandidaturen van Vanmolle Pascal als effectief vertegenwoordiger en van Putzeys Koen
als plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.

14/52

Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
 Vanmolle Pascal 19 ja-stemmen;
 Putzeys Koen 19 ja-stemmen.

Besluit
Artikel 1
De heer Vanmolle Pascal, raadslid, Keibergstraat 5/001, 3891 Gingelom aan te duiden als effectief
vertegenwoordiger en de heer Putzeys Koen, raadslid, Heilig Hartstraat 73, 3890 Gingelom aan te
duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Gingelom om te zetelen in het
aandeelhoudersbestuur voor de drinkwaterdiensten van de cvba De Watergroep.

Artikel 2
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 de cvba De Watergroep.
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Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers in de Interlokale vereniging ter
ondersteuning van projecten Lokaal Woonbeleid - Haspengouw en Voeren
(STEBO) - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Interlokale vereniging ter ondersteuning van
projecten Lokaal Woonbeleid - Haspengouw en Voeren (STEBO);
Gelet voor de vergaderingen van het beheerscomité van de Interlokale vereniging ter ondersteuning
van projecten Lokaal Woonbeleid - Haspengouw en Voeren (STEBO) een effectieve en
plaatsvervangende vertegenwoordiger dient te worden aangeduid;
Argumentatie
Gelet op de statuten van de Interlokale vereniging ter ondersteuning van projecten Lokaal Woonbeleid
- Haspengouw en Voeren (STEBO);
Gelet op de kandidaturen van Lismont Patrick als effectief vertegenwoordiger en van Thierie Rita als
plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
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Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.

Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
 Lismont Patrick 19 ja-stemmen;
 Thierie Rita 19 ja-stemmen.

Besluit
Artikel 1
Als vertegenwoordiger van de gemeente op de vergaderingen van het beheerscomité van de
Interlokale vereniging ter ondersteuning van projecten Lokaal Woonbeleid - Haspengouw en Voeren
(STEBO) wordt, voor de duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: de heer Lismont Patrick,
burgemeester, Dr. Kempeneersstraat 116, 3890 Gingelom, patrick.lismont@gingelom.be
met als plaatsvervanger mevrouw Thierie Rita, schepen, Kriekelstraat 11a, 3890 Gingelom,
rita.thierie@gingelom.be.

Artikel 2
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 de Interlokale vereniging ter ondersteuning van
projecten Lokaal Woonbeleid - Haspengouw en Voeren (STEBO).
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Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers in algemene vergaderingen van
Ethias - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Ethias;
Gelet voor de algemene vergaderingen van Ethias een effectieve en plaatsvervangende
vertegenwoordiger dient te worden aangeduid;
Argumentatie
Gelet op de statuten van Ethias;
Gelet op de kandidatuur van Wicheler Jan als effectief vertegenwoordiger;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
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Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.

Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
 Wicheler Jan 19 ja-stemmen.

Besluit
Artikel 1
Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Ethias wordt, voor de
duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: de heer Wicheler Jan, schepen, Albert Moyaertsstraat
26, 3890 Gingelom, jan.wicheler@gingelom.be.

Artikel 2
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 Ethias.
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Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers in algemene vergaderingen van
Belfius NV - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet voor de algemene vergaderingen van Belfius NV een effectieve en plaatsvervangende
vertegenwoordiger dient te worden aangeduid;
Argumentatie
Gelet op de statuten van Belfius NV;
Gelet op de kandidaturen van Lismont Patrick als effectief vertegenwoordiger en van Wicheler Jan als
plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.

Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
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 Lismont Patrick 19 ja-stemmen;
 Wicheler Jan 19 ja-stemmen.

Besluit
Artikel 1
Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Belfius NV wordt, voor
de duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: de heer Lismont Patrick, burgemeester, Dr.
Kempeneersstraat 116, 3890 Gingelom, patrick.lismont@gingelom.be
met als plaatsvervanger de heer Wicheler Jan, schepen, Albert Moyaertsstraat 26, 3890 Gingelom,
jan.wicheler@gingelom.be.

Artikel 2
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 Belfius NV.
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Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers in algemene vergaderingen van
de Gemeentelijke Holding NV - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet voor de algemene vergaderingen van de Gemeentelijke Holding NV een effectieve en
plaatsvervangende vertegenwoordiger dient te worden aangeduid;
Argumentatie
Gelet op de statuten van de Gemeentelijke Holding NV;
Gelet op de kandidaturen van Scheepers Ingrid als effectief vertegenwoordiger en van Wicheler Jan
als plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.

Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
 Scheepers Ingrid 19 ja-stemmen;
 Wicheler Jan 19 ja-stemmen.
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Besluit
Artikel 1
Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van de Gemeentelijke
Holding NV wordt, voor de duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: mevrouw Scheepers Ingrid,
schepen, Albert Moyaertsstraat 68, 3890 Gingelom, ingrid.scheepers@gingelom.be
met als plaatsvervanger(s) de heer Wicheler Jan, schepen, Albert Moyaertsstraat 26, 3890 Gingelom,
jan.wicheler@gingelom.be.

Artikel 2
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 de Gemeentelijke Holding NV.
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Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers in algemene vergaderingen van
Nuhma cvba - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet voor de algemene vergaderingen van Nuhma cvba een effectieve en plaatsvervangende
vertegenwoordiger dient te worden aangeduid;
Argumentatie
Gelet op de statuten van Nuhma cvba;
Gelet op de kandidaturen van Lismont Patrick als effectief vertegenwoordiger en van Thierie Rita als
plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.

Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
 Lismont Patrick 19 ja-stemmen;
 Thierie Rita 19 ja-stemmen.
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Besluit
Artikel 1
Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Nuhma cvba wordt, voor
de duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: de heer Lismont Patrick, burgemeester, Dr.
Kempeneersstraat 116, 3890 Gingelom, patrick.lismont@gingelom.be
met als plaatsvervanger mevrouw Thierie Rita, schepen, Kriekelstraat 11a, 3890 Gingelom,
rita.thierie@gingelom.be.

Artikel 2
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 Nuhma cvba.
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Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers in algemene vergaderingen van
de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet voor de algemene vergaderingen van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn een effectieve en
plaatsvervangende vertegenwoordiger dient te worden aangeduid;
Argumentatie
Gelet op de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn;
Gelet op de kandidaturen van Wicheler Jan als effectief vertegenwoordiger en van Moyaers Geert als
plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.

Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
 Wicheler Jan 19 ja-stemmen;
 Moyaers Geert 19 ja-stemmen.

Besluit

20/52

Artikel 1
Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van de Vlaamse
Vervoermaatschappij De Lijn wordt, voor de duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: de heer
Wicheler Jan, schepen, Albert Moyaertsstraat 26, 3890 Gingelom, jan.wicheler@gingelom.be
met als plaatsvervanger de heer Moyaers Geert, raadslid, Groenplaats 5A, 3890 Gingelom,
geert.moyaers@gingelom.be.

Artikel 2
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 de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn.
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Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers in algemene vergaderingen van
de Vereniging Voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet voor de algemene vergaderingen van de Vereniging Voor Vlaamse Steden en Gemeenten
(VVSG) een effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger dient te worden aangeduid;
Argumentatie
Gelet op de statuten van de Vereniging Voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG);
Gelet op de kandidaturen van Wicheler Jan en Koninckx als effectief vertegenwoordiger en van
Willems Ruth en Goyens Danny als plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.

Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
 Wicheler Jan 11 ja-stemmen en Koninckx Rudi 8 ja-stemmen;
 Willems Ruths 11 ja-stemmen en Goyens Danny 8-ja stemmen.

Besluit
Artikel 1

21/52

Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van de Vereniging Voor
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) wordt, voor de duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid:
de heer Wicheler Jan, schepen, Albert Moyaertsstraat 26, 3890 Gingelom, jan.wicheler@gingelom.be
met als plaatsvervanger mevrouw Willems Ruth, Naamsestraat 43, 3890 Gingelom,
ruth.willems@gingelom.be.

Artikel 2
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 de Vereniging Voor Vlaamse Steden en Gemeenten
(VVSG).
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Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers in algemene vergaderingen van
Toerisme Limburg VZW - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet voor de algemene vergaderingen van Toerisme Limburg VZW een effectieve en
plaatsvervangende vertegenwoordiger dient te worden aangeduid;
Argumentatie
Gelet op de statuten van Toerisme Limburg VZW;
Gelet op de kandidaturen van Scheepers Ingrid als effectief vertegenwoordiger en van Princen Annick
als plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.

Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
 Scheepers Ingrid 19 ja-stemmen;
 Princen Annick 19 ja-stemmen.

Besluit
Artikel 1
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Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Toerisme Limburg VZW
wordt, voor de duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: mevrouw Scheepers Ingrid, schepen,
Albert Moyaertsstraat 68, 3890 Gingelom, ingrid.scheepers@gingelom.be
met als plaatsvervanger mevrouw Princen Annick, schepen, Bredenakkerstraat 9, 3891 Gingelom,
annick.princen@gingelom.be.

Artikel 2
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 Toerisme Limburg VZW.
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Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering
van de Intergemeentelijke projectvereniging Erfgoed Haspengouw Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Bij aanvang van een nieuwe legislatuur dient de gemeenteraad de gemeentelijke afgevaardigden in de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente deel uitmaakt aan te duiden.
Voor de algemene vergadering van de intergemeentelijke projectvereniging Erfgoed Haspengouw
dienen volgende vertegenwoordigers te worden aangeduid:
- stemgerechtigd effectief en plaatsvervangend lid (burgemeester of schepen);
- adviserend effectief en plaatsvervangend lid (gemeenteraadslid maar geen lid van de meerderheid).
Argumentatie
Gelet ons besluit van 26 januari 2010 houdende goedkeuring van de toetreding tot de
intergemeentelijke projectvereniging Erfgoed Haspengouw;
Gelet de statuten van de intergemeentelijke projectvereniging Erfgoed Haspengouw;
Gelet op de kandidaturen van Scheepers Ingrid als stemgerechtigd effectief vertegenwoordiger en van
Princen Annick als stemgerechtigd plaatsvervangend vertegenwoordiger en van Boonen Marlies en
Lesuisse Evy als adviserend effectief vertegenwoordiger en van Houbey Gert als adviserend
plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.

Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
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Scheepers Ingrid 17 ja-stemmen en 2 onthoudingen;
Princen Annick 17 ja-stemmen en 2 onthoudingen;
Lesuisse Evy 12 ja-stemmen en Boonen Marlies 7 ja-stemmen;
Houbey Gert 18 ja-stemmen en 1 onthouding.

Besluit
Artikel 1
Mevrouw Scheepers Ingrid, schepen, Albert Moyaertsstraat 68, 3890 Gingelom wordt aangesteld als
effectief stemgerechtigd lid en mevrouw Princen Annick, schepen, Bredenakkerstraat 9, 3891
Gingelom als plaatsvervangend stemgerechtigd lid in de algemene vergadering van de
projectvereniging Erfgoed Haspengouw.

Artikel 2
Mevrouw Lesuisse Evy, raadslid, Dr. Kempeneersstraat 105, 3890 Gingelom wordt aangesteld als
effectief raadgevend lid en de heer Houbey Gert, raadslid, Borlostraat 13, 3891 Gingelom als
plaatsvervangend raadgevend lid in de projectvereniging Erfgoed Haspengouw.

Artikel 3
Afschrift van dit besluit over te maken aan de projectvereniging Erfgoed Haspengouw.
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Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers in algemene vergaderingen van
de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet voor de algemene vergaderingen van de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren een
effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger dient te worden aangeduid;
Argumentatie
Gelet op de statuten van de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren;
Gelet op de kandidaturen van Wicheler Jan als effectief vertegenwoordiger en van Lismont Patrick als
plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.
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Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
 Wicheler Jan 19 ja-stemmen;
 Lismont Patrick 19 ja-stemmen.

Besluit
Artikel 1
Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van de vzw Regionaal
Landschap Haspengouw en Voeren wordt, voor de duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: de
heer Wicheler Jan, schepen, Albert Moyaertsstraat 26, 3890 Gingelom, jan.wicheler@gingelom.be
met als plaatsvervanger de heer Lismont Patrick, burgemeester, Dr. Kempeneersstraat 116, 3890
Gingelom, patrick.lismont@gingelom.be.

Artikel 2
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 de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.
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Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers in algemene vergaderingen van
ERSV Limburg - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet voor de algemene vergaderingen van ERSV Limburg een effectieve en plaatsvervangende
vertegenwoordiger dient te worden aangeduid;
Argumentatie
Gelet op de statuten van ERSV Limburg;
Gelet op de kandidaturen van Lismont Patrick als effectief vertegenwoordiger en van Wicheler Jan als
plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.

Stemming op het agendapunt
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Na geheime stemming bekomt
 Lismont Patrick 19 ja-stemmen;
 Wicheler Jan 19 ja-stemmen.

Besluit
Artikel 1
Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van ERSV Limburg wordt,
voor de duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: de heer Lismont Patrick, burgemeester, Dr.
Kempeneersstraat 116, 3890 Gingelom, patrick.lismont@gingelom.be
met als plaatsvervanger de heer Wicheler Jan, schepen, Albert Moyaertsstraat 26, 3890 Gingelom,
jan.wicheler@gingelom.be.

Artikel 2
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 ERSV Limburg.
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Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers in de interlokale vereniging
Plaatselijke Groep Leader Haspengouw - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet voor de algemene vergaderingen van de interlokale vereniging Plaatselijke Groep Leader
Haspengouw een effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger dient te worden aangeduid;
Argumentatie
Gelet op de statuten van de interlokale vereniging Plaatselijke Groep Leader Haspengouw;
Gelet op de kandidaturen van Lismont Patrick als effectief vertegenwoordiger en van Wicheler Jan als
plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.

Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
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 Lismont Patrick 19 ja-stemmen;
 Wicheler Jan 19 ja-stemmen.

Besluit
Artikel 1
Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van de interlokale vereniging
Plaatselijke Groep Leader Haspengouw wordt, voor de duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid:
de heer Lismont Patrick, burgemeester, Dr. Kempeneersstraat 116, 3890 Gingelom,
patrick.lismont@gingelom.be
met als plaatsvervanger de heer Wicheler Jan, schepen, Albert Moyaertsstraat 26, 3890 Gingelom,
jan.wicheler@gingelom.be.

Artikel 2
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 de interlokale vereniging Plaatselijke Groep Leader
Haspengouw.
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Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers in het Provinciaal
managementcomité van de interlokale vereniging Plaatselijke Groep Leader
Haspengouw - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet voor de algemene vergaderingen van het Provinciaal managementcomité van de interlokale
vereniging Plaatselijke Groep Leader Haspengouw een effectieve en plaatsvervangende
vertegenwoordiger dient te worden aangeduid;
Argumentatie
Gelet op de statuten van het Provinciaal managementcomité van de interlokale vereniging Plaatselijke
Groep Leader Haspengouw;
Gelet op de kandidaturen van Lismont Patrick als effectief vertegenwoordiger en van Wicheler Jan als
plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.
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Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
 Lismont Patrick 19 ja-stemmen;
 Wicheler Jan 19 ja-stemmen.

Besluit
Artikel 1
Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van het Provinciaal
managementcomité van de interlokale vereniging Plaatselijke Groep Leader Haspengouw wordt, voor
de duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: de heer Lismont Patrick, burgemeester, Dr.
Kempeneersstraat 116, 3890 Gingelom, patrick.lismont@gingelom.be
met als plaatsvervanger de heer Wicheler Jan, schepen, Albert Moyaertsstraat 26, 3890 Gingelom,
jan.wicheler@gingelom.be.

Artikel 2
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 het Provinciaal managementcomité van de interlokale
vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw.
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Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers in de Bosgroep Zuid-Limburg
vzw - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet voor de algemene vergaderingen van de Bosgroep Zuid-Limburg vzw een effectieve en
plaatsvervangende vertegenwoordiger dient te worden aangeduid;
Argumentatie
Gelet op de statuten van de Bosgroep Zuid-Limburg vzw;
Gelet op de kandidaturen van Scheepers Ingrid als effectief vertegenwoordiger en van Vantilt Goele
als plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.
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Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
 Scheepers Ingrid 18 ja-stemmen en 1 onthouding;
 Vantilt Goele 16 ja-stemmen en 3 onthoudingen.

Besluit
Artikel 1
Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van de Bosgroep ZuidLimburg vzw wordt, voor de duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: mevrouw Scheepers
Ingrid, schepen, Albert Moyaertsstraat 68, 3890 Gingelom, ingrid.scheepers@gingelom.be
met als plaatsvervanger mevrouw Vantilt Goele, Heilig Hartstraat 73, 3890 Gingelom,
goele.vantilt@gingelom.be.

Artikel 2
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 de Bosgroep Zuid-Limburg vzw.
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Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers in het beheerscomité van de
Academie Haspengouw - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet voor de algemene vergaderingen van het beheerscomité van de Academie Haspengouw een
effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger dient te worden aangeduid;
Argumentatie
Gelet op de statuten van het beheerscomité van de Academie Haspengouw;
Gelet op de kandidaturen van Scheepers Ingrid als effectief vertegenwoordiger en van Vanmolle
Pascal als plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.

Stemming op het agendapunt
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Na geheime stemming bekomt
 Scheepers Ingrid 18 ja-stemmen en 1 onthouding;
 Vanmolle Pascal 18 ja-stemmen en 1 onthouding.

Besluit
Artikel 1
Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van het beheerscomité van
de Academie Haspengouw wordt, voor de duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: mevrouw
Scheepers Ingrid, schepen, Albert Moyaertsstraat 68, 3890 Gingelom, ingrid.scheepers@gingelom.be
met als plaatsvervanger de heer Vanmolle Pascal, Keibergstraat 5/001, 3891 Gingelom,
pascal.vanmolle@gingelom.be.

Artikel 2
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 het beheerscomité van de Academie Haspengouw.
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Algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende
vereniging Fluvius Limburg op 18 maart 2019: goedkeuring agenda,
voordracht kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité Zuid-West en
voor de raad van bestuur - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 14 januari 2019 werd opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Limburg die op
18 maart 2019 plaatsheeft in gebouw D van Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 24 te 3500 Hasselt;
Argumentatie
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente/stad op 21 november 2018 brief
overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Fluvius
Limburg onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele
vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;
Gelet op het feit dat de gemeente ingedeeld is bij Regionaal Bestuurscomité Zuid-West (RBC-ZuidWest);
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17. punt 2 van de statuten elke gemeente het recht heeft
om één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor Regionaal Bestuurscomité Zuid-West (RBC-Zuid-West);
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Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12. punt 2 van de statuten de deelnemende gemeenten
het recht hebben om maximaal 14 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde
persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor RBC-Zuid-West. De deelnemende
inbrengende opdrachthoudende vereniging (P.B.E.) heeft het recht om één kandidaat-bestuurder voor
te dragen en maakt geen deel uit van een RBC. Het lid met raadgevende stem maakt ook geen deel
uit van een RBC;
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad
van bestuur beperkt is tot 15;
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74°
en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de
toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd;
Gelet op de kandidatuur van Lismont Patrick als kandidaat lid;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur.

Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
 Lismont Patrick 18 ja-stemmen en 1 onthouding.

Besluit
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van
de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg d.d. 18 maart 2019 met als enig agendapunt
‘Statutaire ontslagnemingen en benoemingen’.

Artikel 2
De heer Lismont Patrick, burgemeester, Dr. Kempeneersstraat 116, 3890 Gingelom voor te dragen als
kandidaat-lid voor Regionaal Bestuurscomité Zuid-West (RBC-Zuid-West) van de opdrachthoudende
vereniging Fluvius Limburg, voor een duur van zes jaar, vanaf 1 april 2019 tot aan de eerste algemene
vergadering in het jaar 2025.

Artikel 3
Dezelfde persoon vermeld in artikel 2 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad van
bestuur van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg, voor een duur van zes jaar, vanaf 1
april 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.

Artikel 4
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg op 18 maart 2019, op te
dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormelde artikelen;
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Artikel 5
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius
Limburg, ter attentie van het secretariaat, p/a Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt.
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Algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging op 29 maart 2019: goedkeuring agenda en voordracht kandidaat
bestuurders - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 17 januari 2019 werd opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging die op 29 maart 2019 plaatsheeft in de gebouwen van Fluvius te 3500
Hasselt;
Argumentatie
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17 van de statuten alle huidige mandaten bij Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat
deze tot een algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17, derde alinea, van de statuten de deelnemende
gemeenten het recht hebben om maximaal 6 bestuurders, namelijk 3 namens de deelnemende
gemeenten van de provincie Limburg en telkens 1 namens de deelnemende gemeenten van
respectievelijk de provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen voor te dragen;
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad
van bestuur beperkt is tot zes (6);
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74°
en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de
toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 29 maart 2019 met als agendapunten: ‘Statutaire
ontslagnemingen en benoemingen’ en ‘Statutaire mededelingen’.
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Artikel 2
De drie kandidaat-bestuurders die binnen Fluvius System Operator namens Fluvius Limburg benoemd
worden in de Raad van Bestuur, ook voor te dragen als kandidaat-bestuurders van Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 29
maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.

Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 29 maart 2019, op te dragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden
inzake voormelde artikelen.

Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging,
ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
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Opdrachthoudende vereniging Limburg.net: bijzondere algemene vergadering
van 27 maart 2019 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Limburg.net;
Argumentatie
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net van 30 januari 2019 tot goedkeuring
van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net van woensdag 27 maart
2019 om 18 uur in de kantoren van Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt,
met volgende agendapunten:
1) Welkom door de voorzitter
2) Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering
3) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 Statuten)
4) Benoeming leden van de raad van bestuur (art. 20 en 21 Statuten)
5) Benoeming leden en plaatsvervangers algemeen comité (art. 29 Statuten)
6) Goedkeuring Code goed bestuur
7) Varia
1. Toelichting van de grote lijnen van het ondernemingsplan 2019-2024 (wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de algemene vergadering van juni 2019)
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8) Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de agenda te weigeren;
Juridische grond
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder het art.41-4°.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De agendapunten van de Bijzondere algemene vergadering van 27 maart 2019 van de
opdrachthoudende vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.

Artikel 2
De door de gemeenteraad aangeduide vertegenwoordiger of bij belet de plaatsvervanger wordt
gemandateerd om op de vergadering (of op iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd
zou worden) te handelen en te beslissen zoals vermeld in het artikel 1 en verder al het nodige te doen
voor afwerking van de volledige agenda.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige
beslissing en zal onverwijld een afschrift ervan bezorgen aan Limburg.net.
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Dienstverlenende vereniging CIPAL: bijzondere algemene vergadering van 22
maart 2019 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
De directie van de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”) vraagt de deelnemende gemeenten de
15 kandidaat bestuurders voor de raad van bestuur, aangeduid overeenkomstig de statuten van
Cipal, voor te dragen.
Argumentatie
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal;
Gelet op de statuten van Cipal;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van de
gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal;
Gelet op de oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22
maart 2019 met de volgende agendapunten:
1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van
bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van de bijzondere algemene
vergadering van 22 maart 2019;
Overwegende dat het belangrijk is dat de deelnemers van Cipal beroep kunnen doen op de in houseexceptie en derhalve opdrachten kunnen toevertrouwen aan Cipal zonder dat de formele
aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd;
Overwegende dat de in house-exceptie o.m. inhoudt dat er sprake moet zijn van een ‘gezamenlijke
controle’, hetgeen concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van Cipal moeten worden
samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele vertegenwoordigers
verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen;
Gelet op het volgende voorstel van gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders:
Dries Wim, burgemeester Genk
Eens Karolien, schepen Tessenderlo
Fourie Lore, schepen Landen
Geypen Greet, schepen Mechelen
Iacopucci Pietro, schepen Waregem
Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar
Mannaert Dieter, schepen Dendermonde
Matheï Steven, burgemeester Peer
Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg
Paredaens Koen, schepen Zoersel
Stijnen Francis, schepen Turnhout
Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal
Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem
Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem
Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen
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Overwegende dat deze gezamenlijke voordrachtlijst tot stand kwam na een uitgebreide consultatie- en
overlegronde door de uittredende voorzitter van Cipal;
Overwegende dat bij de opmaak van deze gezamenlijke voordrachtlijst o.m. rekening gehouden werd
met de decretale en statutaire bepalingen, geografische verdeling, bevolkingscijfers, politieke
verdeling, man/vrouw verhouding, continuïteit/vernieuwing binnen de raad van bestuur;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 40
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald art. 445 dat
bepaalt dat er, in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, binnen de eerste drie
maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering moet worden
bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan;
Gelet op art. 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten dat de voorwaarden m.b.t.
de toepassing van de in house-exceptie bepaalt;

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeente Gingelom draagt onderstaande lijst van 15 kandidaten voor als leden van de raad van
bestuur van Cipal:
Dries Wim, burgemeester Genk
Eens Karolien, schepen Tessenderlo
Fourie Lore, schepen Landen
Geypen Greet, schepen Mechelen
Iacopucci Pietro, schepen Waregem
Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar
Mannaert Dieter, schepen Dendermonde
Matheï Steven, burgemeester Peer
Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg
Paredaens Koen, schepen Zoersel
Stijnen Francis, schepen Turnhout
Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal
Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem
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Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem
Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen

Artikel 2
De gemeenteraad duidt uit de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele
vertegenwoordiger aan: Eens Karolien.

Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de bijzondere algemene
vergadering van Cipal van 22 maart 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze
algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om
welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente
gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en
in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
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Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg:
algemene vergadering van 27 maart 2019 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet het feit dat de gemeente deelnemer is van de Intercommunale vereniging voor hulp aan
Gehandicapten in Limburg;
Argumentatie
Gelet op de oproeping tot de algemene vergadering van 27 maart 2019 met volgende agendapunten:
1. Algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur door de verkiezing van 15 bestuurders.
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de agenda te weigeren;
Juridische grond
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder het art.41-4°.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De agenda van de algemene vergadering van IGL van 27 maart 2019 wordt goedgekeurd.
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Artikel 2
De door de gemeenteraad aangeduide vertegenwoordiger of bij belet de plaatsvervanger wordt
gemandateerd om op de vergadering (of op iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd
zou worden) te handelen en te beslissen zoals vermeld in het artikel 1 en verder al het nodige te doen
voor afwerking van de volledige agenda.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige
beslissing en zal onverwijld een afschrift ervan bezorgen aan IGL.
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Dienstverlenende vereniging TMVS: buitengewone algemene vergadering van
20 maart 2019 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging TMVS ;
Argumentatie
Gelet op de statuten van TMVS dv;
Gelet op de oproeping tot de algemene vergadering van 20 maart 2019 met volgende agendapunten:
1. Toetredingen en uittredingen
2. Actualisering van de bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uittredingen
3. Benoeming raad van bestuur
4. Mededelingen
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de agenda te weigeren;
Juridische grond
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder het art.41-4°.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De agenda van de algemene vergadering van TMVS dv van 20 maart 2019 wordt goedgekeurd.

Artikel 2

38/52

De door de gemeenteraad aangeduide vertegenwoordiger of bij belet de plaatsvervanger wordt
gemandateerd om op de vergadering (of op iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd
zou worden) te handelen en te beslissen zoals vermeld in het artikel 1 en verder al het nodige te doen
voor afwerking van de volledige agenda.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige
beslissing en zal onverwijld een afschrift ervan bezorgen aan TMVS dv.
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Interlokale vereniging Plaatselijke Groep Leader Haspengouw –
statutenwijziging - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep
Leader Haspengouw;
Gelet ingevolge art. 605 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (hierna “DLB”
genoemd) de statuten van Interlokale vereniging Plaatselijke Groep Leader Haspengouw aangepast
dienen te worden om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het DLB inzake de
samenstelling, wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur.
Argumentatie
Gelet op het schrijven van de voorzitter van de PG Leader Haspengouw van 8 februari 2019 houdende
het verzoek om de aangepaste statuten van de PG Leader Haspengouw voor goedkeuring voor te
leggen aan de gemeenteraad;
Gelet het ontwerp van statutenwijziging van Interlokale vereniging Plaatselijke Groep Leader
Haspengouw eerder door de Plaatselijke Groep Leader Haspengouw in een schriftelijke ronde
dd.28/01/2019 werd goedgekeurd.
Juridische grond
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur en in het bijzonder op het artikel 605;

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Maakt zich na onderzoek het ontwerp van statutenwijziging, de motieven die hierin vervat zijn eigen
en keurt de voorgestelde statutenwijziging goed.

Artikel 2

39/52

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 de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Leader
Haspengouw.

HD 1

Voordracht van de lijst van de kandidaat-bestuurders voor Limburg.net Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
De directie van de opdrachthoudende vereniging Limburg.net vraagt de deelnemende gemeenten de
15 kandidaat bestuurders voor de raad van bestuur, aangeduid overeenkomstig artikel 20.2 van de
statuten van Limburg.net, voor te dragen.
Argumentatie
Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met
rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel
398, §1, 3° van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22/12/17 (verder ‘het Decreet’).
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net.
Gelet op de statuten van Limburg.net (verder ‘de Statuten’).
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net van 30 januari 2019 tot goedkeuring
van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net van woensdag 27 maart
2019 om 18 uur in de kantoren van Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt.
Gelet artikel 20.2 van de Statuten dat stelt dat wanneer er stemgerechtigde leden van de raad van
bestuur moeten worden aangeduid, dan kan elke deelnemende gemeente een lijst van kandidaten
voordragen met hoogstens zoveel leden als eraan te duiden stemgerechtigde leden in de raad van
bestuur zijn.
Overwegende dat de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net ter installatie van de raad van
bestuur plaatsvindt op woensdag 27 maart 2019.
Juridische grond
Gelet op artikel 445 van het Decreet dat bepaalt dat in geval van algehele vernieuwing van de
gemeenteraden, binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een
algemene vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot algehele vervanging van de raad van
bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen reeds in hun nieuwe
samenstelling vergaderd hebben.
Gelet op artikel 434 § 1 van het Decreet en artikel 20.1 van de Statuten die bepalen dat het aantal
leden van de raad van bestuur maximaal vijftien bedraagt. Van dit aantal leden mag maximaal twee
derde van hetzelfde geslacht zijn. Er wordt een evenwichtige verdeling nagestreefd tussen de leden

40/52

van de raad van bestuur uit grote en kleine gemeenten op het vlak van het aantal inwoners (artikel
20.2 van de Statuten).
Gelet op de onverenigbaarheden zoals vermeld in artikel 20.4 van de Statuten en artikel 436 van het
Decreet.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeente Gingelom draagt onderstaande lijst van 15 kandidaten voor als leden van de raad van
bestuur van Limburg.net:
Naam
Erlingen Ingrid
Feytons Jo
Heleven Bart
Nijs Bob
Nijssens Carl
Oktay Muhammet
Pirlotte Heidi
Ramaekers Mieke
Thielemans Isabelle
Thijsen Tom
Vandormael Cindy
Vliegen Raf
Werelds Liesbeth
Wouters Jan
Wouters Luc

Woonplaats
Dilsen-Stokkem
Borgloon
Zonhoven
Lommel
St Truiden
Houthalen-Helchteren
Heers
Maasmechelen
Heusden-Zolder
Kortessem
Alken
Oudsbergen
Hoeselt
Hasselt
Lummen

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt in tweevoud verzonden aan LIMBURG.NET.

Financiën
Belastingen
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Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein - verlenging - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de
plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied;
Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen
en aldus een impact hebben op het openbaar domein;
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Argumentatie
Gelet op de goedkeuring door de gemeente van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs
gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen,
teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden;
Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een
delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten;
Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende
werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en
dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine
onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op de actualisatie van de code in 2017 naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder,
meer oog voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP...;
Juridische grond
Gelet op het nieuwe decreet Lokaal Bestuur.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken
aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met
toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn :
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig voor het
transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm
water, brandstof,
-

telecommunicatie,

-

radiodistributie en kabeltelevisie,

- de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties
kan aangesloten worden,
- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als
nutsvoorzieningen.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk
voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn
die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2019 voor een termijn eindigend op 31 december 2019.
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Artikel 2
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17 euro, voor werken
in voetpaden 1,63 euro en voor werken in aardewegen 0,98 euro.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen
bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van hogervermeld(e)
bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.

Artikel 3
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een
retributie geheven van 1,09 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig
aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder
als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 euro per aanwezig aansluitingspunt
op het grondgebied van de gemeente.
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het
grondgebied van de gemeente.

Artikel 4
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.

Artikel 5
Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig
artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur
afgekondigd en bekendgemaakt.

Informatie en Burger
Burgerzaken
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Keuze van naamgeving aan de nieuwe straat tussen de Steenweg en de
Opheimstraat in Gingelom; principiële beslissing - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Aanleiding en context
De Raad wordt gevraagd om een principeel besluit te nemen m.b.t. de toekenning van een
straatnaam voor de nieuwe verkaveling tussen de Steenweg en de Opheimstraat in Gingelom, nl.
‘Ophem’.
Argumentatie
'Ophem' verwijst naar de kadastrale benaming.
De gemeenteraad maakt een bedenking bij de naamkeuze omwille van mogelijke naamsverwarring
met de Opheimstraat bij een oproep aan de veiligheidsdiensten.
Gelet op de nabijheid van en het zicht op de mooie St-Janshoeve, kan een alternatief voor ‘Ophem’
ST-JANSSTRAAT zijn.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raad beslist principieel om de naam 'ST-JANSSTRAAT' toe te kennen aan de nieuwe straat tussen
de Steenweg en de Opheimstraat in Gingelom.

Artikel 2
De raad geeft aan het college de opdracht tot het voeren van een openbaar onderzoek i.v.m. deze
naamgeving.

Artikel 3
Na het openbaar onderzoek zal de gemeenteraad verzocht worden zich definitief uit te spreken over
deze straatnaamgeving.

Infrastructuur
Openbare werken
38

Aanleg wegenis en riolering verkaveling Dorpskouter fase 1A - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
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Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer bepaald
artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van
meerdere aanbesteders toelaat.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen.
Argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 16 augustus 2016 de
ontwerpopdracht voor de opdracht “aanleg wegenis en riolering verkaveling Dorpskouter fase 1A” toe
te wijzen aan Sweco Belgium nv, Herkenrodesingel 8b - 3.01 te 3500 Hasselt.
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2019-008 opgesteld door de ontwerper,
Sweco Belgium nv, Herkenrodesingel 8b - 3.01 te 3500 Hasselt.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 598.848,40 excl. btw of € 672.302,24 incl. 21%
btw, zijnde € 234.584,82 excl. btw voor de rioleringswerken ten laste van Fluvius met 75%
tussenkomst van gemeente Gingelom, € 11.768,40 excl. btw voor de rioleringswerken volledig ten
laste van Fluvius en € 423.234,02 incl. btw voor de werken ten laste van Gingelom.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Een deel van de kostprijs (27%) wordt gesubsidieerd door Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen,
Havenlaan 88 bus 94 te 1000 Brussel.
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat Gemeente Gingelom de
procedure zal voeren en in naam van Fluvius System Operator CVBA bij de gunning van de opdracht
zal optreden.
Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode
RA000277 en de financiering gebeurt met subsidies.
De werken worden uitgevoerd in de dienstjaren 2019-2020.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 11 stem(men) voor: Winand Abrahams; Linda Bex; Filip De Geyter; Patrick Lismont; Geert Moyaers;
Annick Princen; Koen Putzeys; Ingrid Scheepers; Rita Thierie; Pascal Vanmolle; Jan Wicheler
- 8 onthouding(en): Marlies Boonen; Manu Bronckart; Rohnny Dams; Danny Goyens; Gert Houbey;
Rudi Koninckx; Evy Lesuisse; Kristof Schiepers

45/52

Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. 2019-008 en de raming voor de opdracht “aanleg wegenis en riolering verkaveling
Dorpskouter fase 1A”, opgesteld door de ontwerper, Sweco Belgium nv, Herkenrodesingel 8b - 3.01
te 3500 Hasselt worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. Deze infrastructuurwerken worden geraamd op
€ 598.848,40 excl. btw of € 672.302,24 incl. 21% btw, zijnde € 234.584,82 excl. btw voor de
rioleringswerken ten laste van Fluvius met 75% tussenkomst van gemeente Gingelom, €
11.768,40 excl. btw voor de rioleringswerken volledig ten laste van Fluvius en € 423.234,02 incl. btw
voor de werken ten laste van Gingelom.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3
Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen, Havenlaan 88 bus 94 te 1000 Brussel.

Artikel 4
Gemeente Gingelom wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van Fluvius System
Operator CVBA bij de gunning van de opdracht op te treden.

Artikel 5
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.

Artikel 6
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.

Artikel 7
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 8
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode
RA000277.

Artikel 9
Voor de betaling van de werken die in het dienstjaar 2020 worden uitgevoerd zullen de nodige
budgetten ingeschreven worden in de meerjarenplanning 2020-2025.

Gebouwen
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Vervanging mazoutketel cafetaria door gasketel - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Argumentatie
In het kader van de opdracht “Vervanging mazoutketel cafetaria door gasketel” werd een bestek met
nr. 2019-007 opgesteld door de ontwerper.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 12.396,69 excl. btw of € 15.000,00 incl. 21%
btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode
RA000477 en de financiering gebeurt met eigen middelen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. 2019-007 en de raming voor de opdracht “Vervanging mazoutketel cafetaria door
gasketel”, opgesteld door de ontwerper worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
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overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt
€ 12.396,69 excl. btw of € 15.000,00 incl. 21% btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode
RA000477.

Wonen en Leven
Huisvesting
40

Visie op gemeentelijk patrimonium - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Argumentatie
In het kader van de opdracht “Visie op gemeentelijk patrimonium” werd op 8 februari 2019 een
bestek met nr. 2019-009 opgesteld door Kim Peters.
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De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.661,16 excl. btw of € 25.000,00 incl. 21%
btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode
RA000812.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. 2019-009 van 8 februari 2019 en de raming voor de opdracht “Visie op
gemeentelijk patrimonium”, opgesteld door Kim Peters worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
De raming bedraagt € 20.661,16 excl. btw of € 25.000,00 incl. 21% btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode
RA000812.

TOEGEVOEGDE PUNTEN
41

Vraag tot oprichting van de Plopsaqua-raad - Goedkeuring
AFGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet het verzoek van raadslid Danny Goyens om dit punt aan de dagorde toe te voegen;
Argumentatie
Naar aanleiding van de opening van het nieuwe zwembad door Landen en Hannuit, betreuren wij nog
steeds dat Gingelom niet heeft deelgenomen aan dit prestigieuze project voor inwoners van Gingelom
en toeristen. Het is nu zo, maar we moeten toch trachten om ons graantje in Gingelom mee te pikken
van dit gigantisch potentieel aan dag- en verblijftoeristen. Er worden meer dan 400.000 bezoekers
jaarlijks verwacht.
Wij pleiten voor de oprichting van een Plopsaqua-raad waarin diverse initiatieven kunnen besproken
worden die positief zouden zijn voor ons toerisme zoals bijvoorbeeld maar niet-limitatief:
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-het aanbieden van onze B&B bedden richting Plopsaqua
-het onderhandelen van een verminderd tarief voor onze scholen en jeugd
-het aanbrengen van signalisatie richting bloesemparkings
-…
Graag leggen we dit punt ter stemming voor.
Juridische grond
Gelet het artikel 21 van het decreet lokaal bestuur;

Stemming op het agendapunt
Afgekeurd door de gemeenteraad met
- 6 stem(men) voor: Marlies Boonen; Manu Bronckart; Rohnny Dams; Danny Goyens; Rudi Koninckx;
Kristof Schiepers
- 11 stem(men) tegen: Winand Abrahams; Linda Bex; Filip De Geyter; Patrick Lismont; Geert Moyaers;
Annick Princen; Koen Putzeys; Ingrid Scheepers; Rita Thierie; Pascal Vanmolle; Jan Wicheler
- 2 onthouding(en): Gert Houbey; Evy Lesuisse

Besluit
Artikel 1
Het voornoemd voorstel van Danny Goyens wordt niet goedgekeurd.

42

Voordracht kandidaat bestuurder in de Raad van Bestuur van de
Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL) Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet het verzoek van raadslid Koen Putzeys om dit punt aan de dagorde toe te voegen;
Gelet bij aanvang van een nieuwe legislatuur de vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, verenigingen of instellingen waarin de gemeente participeert aangeduid
dienen te worden;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intercommunale vereniging voor hulp aan
Gehandicapten in Limburg (IGL);
Argumentatie
Gelet overeenkomstig de statuten van de intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in
Limburg (IGL) er een mandaat van bestuurder voorbehouden is aan onze gemeente;
Gelet op de kandidatuur van Abrahams Gui als kandidaat bestuurder;
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Voornoemde kandidatuur wordt verantwoord door de deskundigheid van de heer Abrahams Gui en dit
op basis van zijn hierna opgesomde ervaring in de sector:
 20 jaar lid van de Raad van Bestuur van het Vlaams Fonds, waarvan 10 jaar als
ondervoorzitter en 10 jaar als voorzitter van deze Raad van Bestuur, in een 2e periode het
VAPH genaamd;
 Gewezen lid van de Raad van Bestuur van Bewel Limburg;
 Gewezen nationaal en provinciaal secretaris van de Vlaams Federatie van Gehandicapten
(VFG), tevens oprichter van de afdeling Limburg;
 Gewezen lid van het directiecomité van ADO ICARUS;
 Uittredend lid van het BC van IGL en voorzitter van het HOC en het BOC – in het verleden ook
al lid van deze Raad van Bestuur en directiecomité;
 Gewezen lid van de Raad van Bestuur van Nederheem;
 Gewezen algemeen directeur van het departement Welzijn en Gezondheid van het NVSM;
 Gewezen adviseur van minister Lieten, belast meet de materie “gehandicaptenzorg;
 Gewezen lid van de Nationale Hoge Raad van Personen met een handicap;
 Mede-ontwerper van het decreet dat voorzag in de installatie van de Zorgkassen in
Vlaanderen;
 18 jaar OCMW-voorzitter in de gemeente Gingelom.
Juridische grond
Gelet het artikel 21 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.

Stemming op het agendapunt
Na geheime stemming bekomt
 Abrahams Gui 16 ja-stemmen, 2 neen-stemmen en 1 onthouding.

Besluit
Artikel 1
Volgende vertegenwoordiger van de gemeente Gingelom wordt voorgedragen als kandidaat
bestuurder in de Raad van Bestuur van de intercommunale vereniging voor hulp aan gehandicapten in
Limburg (IGL):
- de heer Abrahams Gui, Montenakenstraat 12A, 3890 Gingelom.

Artikel 2
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 de intercommunale vereniging voor hulp aan
gehandicapten in Limburg (IGL).

26 februari 2019 21:49 - De voorzitter sluit de zitting
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Algemeen directeur
Marcel Houbey

Voorzitter gemeenteraad
Patrick Lismont
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