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College van burgemeester en schepenen
Besluitenlijst (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie)
26 maart 2019
Aanwezig:
De heer Patrick Lismont, burgemeester
De heer Jan Wicheler, eerste schepen; mevrouw Ingrid Scheepers, tweede schepen; mevrouw Rita Thierie,
derde schepen; mevrouw Annick Princen, voorzitter bijzonder comité
De heer Marcel Houbey, algemeen directeur
Goedkeuring notulen vorige zitting dd. 19/03/2019
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 19/03/2019
goed.
Melding omgevingsvergunning - Mehdi Picone - Kulterstraat 7 – het vernieuwen van bestaande veranda
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door Mehdi Picone
met als adres Rue Paradis des Chevaux 7 te 4460 Grâce-Hollogne voor het vernieuwen van de
bestaande veranda, gelegen Kulterstraat 7, 3890 Gingelom, kadastrale ligging afd. Gingelom sectie B
nr. 370h.
Toekenning van de omgevingsvergunning - Jean Vanswijgenhoven - Stepsstraat 22 - het plaatsen van een betonnen afsluiting
Artikel 1
De aanvraag ingediend door de heer Jean Vanswijgenhoven, Stepsstraat 22 te 3890 Gingelom, wordt
vergund.
Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
- beschadigingen aan het openbaar domein (o.a. stoepen, straat, rioolputjes,...) zijn ten laste van de
bouwheer
- de omliggende eigendommen zowel privé als openbaar domein te respecteren en dit met betrekking
tot ondermeer het stapelen van (bouw)materiaal, rondslingeren van afval, enz. …;
Toekenning van de omgevingsvergunning - Jozef Smet - Driesstraat 1 – het regulariseren van
dakvensters
Artikel 1
De aanvraag ingediend door Jozef Smet, Driesstraat 1 te 3890 Gingelom, wordt vergund.
Recht van voorkoop
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen zal het recht van voorkoop voor de woning gelegen te
Hundelingenstraat 3, 3890 Jeuk niet uitoefenen.

Notulen kerkfabriek Sint Trudo Buvingen - 21/02/2019
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkfabriek Sint Trudo Buvingen van 21 februari 2019.
Artikel 2
De jaarrekening 2018 zal apart behandeld worden wanneer deze officieel ingediend wordt door het
centraal kerkbestuur.
Artikel 3
Dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan de bevoegde instanties.
2017-028 - Riolerings- en wegeniswerken in de Mechelsestraat, Boekhoutstraat, Walenstraat
en Heilig Hartstraat te Boekhout – Goedkeuring vorderingsstaat 2
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 2 van Willemen Infra, Paalsteenstraat 36 te 3500
Hasselt voor de opdracht “Riolerings- en wegeniswerken in de Mechelsestraat, Boekhoutstraat,
Walenstraat en Heilig Hartstraat te Boekhout”.
Artikel 2
De werken uitgevoerd ten laste van de gemeente in vorderingsstaat 2 ten bedrage van € 66.773,48
excl. btw worden afgehouden van het tegoed van het sleufherstel van Fluvius. Het huidige tegoed van
het sleuherstel bedraagt nog € 667.157,68.
2019-003 - Erosiebestrijdingsmaatregelen Gingelom-Nielstraat - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's
Artikel 1
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht
“Erosiebestrijdingsmaatregelen Gingelom-Nielstraat” wordt opgestart.
Artikel 2
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking:
- CROMMEN WILLY BVBA, Industrielaan 102-104 te 3730 Hoeselt;
- JACKERS EN ZONEN BVBA, Industrieweg 8 te 3700 Tongeren;
- ALGEMENE ONDERNEMINGEN HERMANS EN CO NV, Nijverheidslaan 116 te 3620 Lanaken;
- JACKRI BVBA, Papestraat 17 te 3740 Bilzen;
- ALGEMENE ONDERNEMING HEEREN BVBA, Berkerwinningstraat 35 te 3511 Kuringen;
- V & V - INFRA BVBA, Industriepark 20, Industriezone Webbekom 1048 te 3290 Diest.
Artikel 3
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 30 april 2019 om 10.00 uur.
Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode
RA000401.
2018-051 - Aanstellen van studiebureau voor opmaak startnota en projectnota, ontwerp en
opvolging van de aanleg fietspad Oude Katsei - Goedkeuring gunning
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 13 maart 2019,
opgesteld door Infrastructuur.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
De opdracht “Aanstellen van studiebureau voor opmaak startnota en projectnota, ontwerp en
opvolging van de aanleg fietspad Oude Katsei” wordt gegund aan de economisch meest voordelige
bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde ANTEA BELGIUM NV,
Roderveldlaan 1 te 2600 Berchem(Antw), tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 45.114,90
excl. btw of € 54.145,40 incl. btw.
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
2018-051 van 26 juni 2018.

Artikel 5
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2019, op
budgetcode RA000289 en in het budget van de volgende jaren.
Aandeel gemeentefonds - verdeling OCMW en gemeente
Artikel 1
Het college gaat akkoord om vanaf 2020 de volledige dotatie uit het gemeentefonds (100%) te laten
toekomen op de gemeente en het aandeel voor het OCMW op 0% te plaatsen.
Artikel 2
Huidig voorstel zal voorgelegd worden op de OCMW- en gemeenteraad.
Kerkfabriek Sint-Petrus Gingelom: renovatie kerktoren – financiering
Artikel 1
Het college gaat akkoord omwille van het dringende veiligheidsaspect met de herstelling van de
kerktoren van Gingelom, aan de prijs van de oorspronkelijke gunning (€ 166.190) vermeerderd met
de kostprijs van de meerwerken, volgens offerte van de aannemer Van Loy en Cie dd 19/11/2018 ten
bedrage van € 100.180,98.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met de uitvoering van de dringende werken aan het dak (oostkant
zuidtransept) ten bedrage van € 6.140 excl. BTW, uitgevoerd door Van Loy.
Artikel 3
Ter financiering van de renovatiewerken wordt door de gemeente € 119.000 als investeringstoelage
toegekend.
Artikel 4
De gemeente kent een bijkomende pre-financiering toe van € 34.600 om het financieringstekort met
eigen middelen van de kerkfabriek te overbruggen. Het voornoemde bedrag behelst de maximale prefinanciering.
Het kerkfabriek dient de nodige inspanningen te leveren om dit bedrag te minimaliseren
door bijvoorbeeld de bijkomende erelonen op de meerwerken te verminderen.
Het bedrag van de pre-financiering zal na een periode van 2 jaar teruggevorderd worden door de
gemeente. De kerkfabriek dient op zoek te gaan naar eigen middelen door bv. de verkoop van
gronden of beleggingen.
Artikel 5
Voornoemde investeringstoelage ten belope van € 119.000 en de maximale pre-financiering ten
bedrage van € 34.600, zullen na aanvraag door de kerkfabriek en met voorlegging van de nodige
bewijsstukken en de verbintenis waarvan sprake in artikel 7, na goedkeuring door de gemeenteraad
aan de kerkfabriek uitbetaald worden.
Artikel 6
De kerkfabriek dient een wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2019 op te
maken zoals vermeld in de tabel. Deze documenten dienen volgens de voorziene procedure ingediend
te worden bij de bevoegde instanties.
Artikel 7
Het college zal halfjaarlijks de stand van zaken aangaande het financieringstekort opvolgen en
evalueren.
Artikel 8
Indien bij de actualisatie van het kerkenplan blijkt dat de kerk Sint-Petrus Gingelom niet meer
opgenomen wordt als prioritaire kerk zal naast de bijkomende pre-financiering ook de initiële
investeringstoelage als vermeld in artikel 3 teruggevorderd worden van de kerkfabriek Sint-Petrus
binnen de twee jaren volgend op de definitieve goedkeuring van het kerkenplan door de
gemeenteraad en het bisdom.
Vroegtijdig sluiten sorteerpark wegens wielerwedstrijd op 19/04/2019
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het sorteerpark NIET gesloten wordt op
vrijdag 19 april 2019 ten gevolge van de wielertijdrit in Borlo.
Artikel 2
Bovenaan de Bergstraat (kruispunt Oude Katsei/Bergstraat) zal een nadar geplaatst worden door de

technische dienst met een opschrift 'Moeilijke doorgang - sorteerpark via Jeuk'. Hier dient ook een seingever van de organisatie te staan die onze gemeente kent en die het verkeer voor het sorteerpark
en zwaar verkeer tegenhoudt en de weg wijst.
Artikel 3
Er wordt gecommuniceerd op het sorteerpark, het infoblad, de facebookpagina en op de website dat
het sorteerpark moeilijk bereikbaar zal zijn en dat bezoekers via Jeuk naar de Wintboomstraat kunnen
rijden.
Aankoop materialen speelplein en kinderopvang
Artikel 1
Voor de jaarlijkse aankoop van materialen voor alle jeugdactiviteiten (incl. speelpleinwerking, 7
opvanglocaties en de vakantieopvang, wordt er beroep gedaan op het Materiaalmagzijn bvba. De
aankoop in 2019 is ter waarde van 1.292,51 €.
Artikel 2
Een afschrift voor uitvoering zal aan de financieel directeur overhandigd worden.
Artikel 3
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 286 §, 1° en artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur
bekend gemaakt via de webtoepassing van de gemeente.
Petitie uitbreiding opvanguren te Borlo
Artikel 1
Het college besluit volgend bericht over te maken aan de petitie indieners:
Het college van burgemeester en schepenen heeft gisteren kennis genomen van de door jullie
aangereikte petitie houdende aanvraag tot uitbreiding van de uren in de voor- en naschoolse opvang
in de school te Borlo.
Bij aanvang van een nieuwe legislatuur is het gebruikelijk dat alle bestaande initiatieven en acties van
het bestuur onderworpen worden aan een doelmatigheidsonderzoek.
Deze doorlichting werd begin februari gestart en overloopt systematisch alle beleidsdomeinen om in
juni af te ronden met het oog op de opmaak van het meerjarig beleidsplan 2020-2025.
Hierin zal ook de voor- en naschoolse opvang alsmede de vakantieopvang aan bod komen en dit voor
alle scholen. Het is tevens de bedoeling het flankerend onderwijsbeleid te bespreken met de
schooldirecties op 28 mei ek. om de gemeentelijke initiatieven ten voordele van het onderwijs af te
stemmen.
Wij houden u op de hoogte.

