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Besluitenlijst

OPENBARE ZITTING
1. Algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 23 mei 2019:
goedkeuring agenda
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging d.d. 23 mei 2019 met als agendapunten:
1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018.
3. Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2018.
4. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.
5. Statutaire benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging op 23 mei 2019, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.
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.
2. Motie tegen de invoering van betalend parkeren op de stationsparking te Landen
Artikel 1
De gemeenteraad van Gingelom dringt er bij de NMBS op aan om de invoering van het betalend parkeren
op de stationsparkings van Landen en Sint-Truiden stop te zetten of ten minste op te schorten teneinde de
praktische modaliteiten uit te werken opdat de houders van een treinabonnement of een treinticket alsnog
gratis kunnen parkeren.
Artikel 2
De gemeenteraad van Gingelom dringt bij de gemeenteraad van de stad Landen en van de stad SintTruiden
erop aan dat indien de NMBS het betalend parkeren zonder vrijstelling voor de treinreizigers toch invoert,
gratis parkeermogelijkheden op redelijke wandelafstand van het station voorzien worden.
3. Gemeentefonds - verdeelsleutel OCMW en gemeente
Artikel 1
De gemeenteraad 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-raad.
Artikel 3
Dit besluit zal overgemaakt worden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.

4. Aankoop van een nieuwe bestelwagen
Artikel 1
De raad beslist op basis van de prijsaanvraag die Fluvius als opdrachtencentrale, in uitvoering van de
samenwerkingsovereenkomst ‘samen-aankoop gemeenten’ heeft gehouden, over te gaan tot de aankoop van
een vrachtwagen Fiat Ducato 3,5 t 3.0 CNG enkele cabine (bestek EAN17AL003 – perceel 3.1) tegen de
prijs van € 30.282,55 incl BTW.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit wordt ter uitvoering overgemaakt aan Fluvius en de bestelbon aan de Fiatverdeler.
5. Reglement beperking van de geldigheidsduur van conformiteitsattesten op basis van
energetische prestaties
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met het reglement voor de beperking van de geldigheidsuur van
conformiteitsattesten op basis van energetische prestaties, gevoegd in bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Het reglement gaat in na goedkeuring door de gemeenteraad.
6. Onkostenvergoeding vrijwilligers: speelplein en kinderopvang
Artikel 1
De onkostenvergoeding voor vrijwilligers in de speelpleinwerking wordt vastgesteld op:
€ 25 per dag: 1ste jaar speelpleinanimator en de daaropvolgende jaren zonder het volgen van een relevante
cursus;
€ 34 per dag: vanaf het 2de speelpleinjaar en het volgen van een relevante kadervormingscursus en/of
vormingscursus die het jeugdwerk ten goede komt. De gevolgde cursus is erkend door het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap.
Artikel 2
De onkostenvergoeding voor vrijwilligers in de kinderopvang wordt vastgesteld op € 34 per dag.
Artikel 3
Het gemeenteraadbesluit van 24/4/2014 betreffende aanpassing onkostenvergoeding animatoren en
gemeenteraadbesluit van 27/5/2008 betreffende onkostenvergoeding van vrijwilligers – kinderopvang,
worden opgeheven vanaf 30/6/2019.
Artikel 4
Het huidige besluit gaat in vanaf 1/7/2019.
Artikel 5
Een afschrift voor uitvoering zal aan de financieel directeur overhandigd worden.
Artikel 6
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 286 §, 1° en artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur bekend
gemaakt via de webtoepassing van de gemeente.
7. Retributiereglement op de voor- en naschoolse kinderopvang en opvang tijdens
vakantieperiodes
Artikel 1
Het reglement m.b.t. de voor- en naschoolse kinderopvang en opvang tijdens vakantieperiodes
gevoegd in bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.
8. Plannen van de NMBS tot invoering van betaalparkeren aan de stations van Landen en SintTruiden - vraag naar overleg met Sint-Truiden en Landen
Artikel 1
Het voornoemd voorstel m.b.t. overleg met Sint-Truiden en Landen wordt goedgekeurd.
9. Plannen van de NMBS tot invoering van betaalparkeren aan de stations van Landen en SintTruiden - vraag naar overleg de NMBS
Artikel 1
Het voornoemd voorstel m.b.t. overleg met de NMBS wordt goedgekeurd.

10. Plannen van de NMBS tot invoering van betaalparkeren aan de stations van Landen en
Sint-Truiden - vraag naar parkingsubsidie abonnementshouders Gingelom
Artikel 1
Het voornoemd voorstel m.b.t. het organiseren van een bevraging in functie van een mogelijke
toekomstige parkingsubsidie wordt niet goedgekeurd. Eerst zal de reactie van de NMBS afgewacht
worden.

