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College van burgemeester en schepenen
Besluitenlijst (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie)
2 juli 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; mevrouw Kim Peters, algemeen directeur

Goedkeuring notulen vorige zitting dd. 25/06/2019
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 25/06/2019 goed.
Recht van voorkoop
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen zal het recht van voorkoop voor de woning gelegen te Steenweg 4 te 3890 Gingelom niet uitoefenen.
Tijdelijke politieverordening Riddersstraat
Artikel 1
Aan de vereniging 't Bad van Montenaken, Rudi Verachtert wonende Riddersstraat 68 te 3890 Montenaken
wordt toelating verleend voor het invoeren van een verkeerverbod op een gedeelte van de Riddersstraat,
gedeelte van aan het kruispunt met de Oude Tramstraat tot aan de Goede Kinderenstraat, tijdens het jaarlijks straatfeest op zaterdag 24 augustus 2019. Volgende verkeersregelingen gelden van zaterdag 24 augustus
om 10u00 tot en met zondag 25 augustus 2019 om 14u00.
-kruispunt Riddersstraat - Goede Kinderenstraat : 2 nadars + dagslaper + C3
-kruispunt Riddersstraat - Oude Tramstraat : 2 nadars+ dagslaper + C3
-kruispunt Riddersstraat - Sint-Truidenstraat : 1 nadar + dagslaper + C3 + UPV + F45
-kruispunt Riddersstraat - Gemeentestraat : 1 nadar + dagslaper + C3 + UPV + F45.
Artikel 2
Aan het gemeentebestuur zal uit hoofde van onderhavige vergunning geen enkel burgerlijke aansprakelijkheid ten laste kunnen gelegd worden, de inrichter blijft verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt aan
personen en goederen tijdens de duur van deze activiteit.
Artikel 3
De organisator staat in voor het plaatsen van de nodige signalisatie onder toezicht van de politie en voor
het verwijderen ervan op het einde van de activiteit.
Artikel 4
De organisator moet de bewoners van de omliggende straten met een brief inlichten over de gewijzigde
verkeersregeling met een gedetailleerde beschrijving van het evenement.
Artikel 5
Overtreders van de beschikkingen van onderhavig reglement zullen worden gestraft met de straffen voorzien bij de wet over de politie van het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 16 maart
1968.
Artikel 6
Afschrift van onderhavig besluit wordt gezonden naar de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Hasselt, de Politierechtbank te Hasselt afdeling Sint-Truiden, aan de Deputatie van de Provincie Limburg, de
inrichter en de lokale politie.

Tijdelijke politieverordening Statiestraat
Artikel 1
Aan het buurtcomité Statiestraat, Maryse Vanaken wonende Statiestraat 5 te 3890 Gingelom wordt toelating verleend om het jaarlijks straatfeest in te richten in de Statiestraat te Gingelom op zondag 1 september
2019.
Volgende verkeersregelingen gelden op 01/09/2019 van 10u00 tot en met 24u00;
-kruispunt Steenweg - Statiestraat : 2 nadars met dagslaper + C3 en onderbord "uitgezonderd plaatselijk
verkeer"
-kruispunt verkaveling vanuit de Montenakenstraat : 2 nadars met dagslaper + C3 en onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer"
-kruispunt Statiestraat -Statiestraat - kruispunt Statiestraat - Naamsestraat : telkens 2 nadars met dagslaper
+ C3 + onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer".
Artikel 2
Aan het gemeentebestuur zal uit hoofde van onderhavige vergunning geen enkel burgerlijke aansprakelijkheid ten laste kunnen gelegd worden, de inrichter blijft verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt aan
personen en goederen tijdens de duur van deze activiteit.
Artikel 3
De organisator staat in voor het plaatsen van de nodige signalisatie onder toezicht van de politie en voor
het verwijderen ervan op het einde van de activiteit.
Artikel 4
De organisator moet de bewoners van de omliggende straten met een brief inlichten over de gewijzigde
verkeersregeling met een gedetailleerde beschrijving van het evenement.
Artikel 5
Overtreders van de beschikkingen van onderhavig reglement zullen worden gestraft met de straffen voorzien bij de wet over de politie van het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 16 maart
1968.
Artikel 6
Afschrift van onderhavig besluit wordt gezonden naar de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Hasselt, de Politierechtbank te Hasselt afdeling Sint-Truiden, aan de Deputatie van de Provincie Limburg, de
inrichter en de lokale politie.
Tijdelijke politieverordening Kulterstraat
Artikel 1
Aan Erik Droogmans wonende Kulterstraat 1 te 3890 Gingelom wordt toelating verleend om een verkeerverbod in te voeren op een gedeelte van de Kulterstraat op maandag 8 juli 2019 van 7u00 tot 20u00, o.w.v.
werken aan de woning.
Volgende verkeersregeling geldt op 08/07/2019 van 7u00 tot 20u00:
-kruispunt Kulterstraat - Oude Katsei : nadar + C3 + omleidingsbord F41 naar rechts;
-kruispunt Kulterstraat - Kulterstraat t;h.v. woning nr3 : nadar + C3;
-kruispunt Kulterstraat - Den Kulter : nadar + C3 met onderbord "uitgezonders plaatselijk verkeer;
-het C1 bord dient afgeplakt te worden zodat het éénrichtingsverkeer tijdelijk wordt opgeheven.
Artikel 2
Aan het gemeentebestuur zal uit hoofde van onderhavige vergunning geen enkel burgerlijke aansprakelijkheid ten laste kunnen gelegd worden, de inrichter blijft verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt aan
personen en goederen tijdens de duur van deze werken.
Artikel 3
De organisator staat in voor het plaatsen van de nodige signalisatie onder toezicht van de politie en voor
het verwijderen ervan op het einde van de werken.
Artikel 4
De organisator moet de bewoners van de Kulterstraat op de hoogte brengen van de tijdelijke verkeerssituatie dit kan mondeling of brief.
Artikel 5
Overtreders van de beschikkingen van onderhavig reglement zullen worden gestraft met de straffen voorzien bij de wet over de politie van het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 16 maart
1968.
Artikel 6

Afschrift van onderhavig besluit wordt gezonden naar de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Hasselt, de Politierechtbank te Hasselt afdeling Sint-Truiden, aan de Deputatie van de Provincie Limburg, de
inrichter en de lokale politie.
Verdeling onroerend goed
Artikel 1
Omtrent bovenvermeld plan tot verdeling van het perceel gelegen te Mielen sectie B nrs. 127p2, 127h2
worden geen opmerkingen gemaakt.
Artikel 2
Een eensluidend afschrift van huidig besluit zal aan de instrumenterende notaris op het stuk worden overgemaakt.
Toekenning van de omgevingsvergunning - Freddy Vanmechelen namens Treuva - Hundelingenstraat 24 - het afbreken van een woning met feestzaal en de aanleg van een weide
Artikel 1
1) De aanvraag ingediend door de heer Freddy Vanmechelen, Roland Snyersstraat 12A te 3890 Gingelom,
wordt vergund.
2) Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
- na afbraak dient alle bouwafval op het terrein te worden verwijderd
- naleven van sloopopvolgingsplan
- 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
onder meer het stapelen van (bouw)materiaal, rondslingeren van afval, enz. …;
Toekenning van de omgevingsvergunning - Simons Bérengère - Montenakenstraat 35 - het
slopen van een bijgebouw
Artikel 1
1) De aanvraag ingediend door Bérengère Simons, Montenakenstraat 35 te 3890 Gingelom, wordt vergund.
2) Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
- na afbraak dient alle bouwafval op het terrein te worden verwijderd
- 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
onder meer het stapelen van (bouw)materiaal, rondslingeren van afval, enz. …;
Toekenning van de omgevingsvergunning - Karel Frérart - Egmonthof – het bouwen van een
half-open ééngezinswoning
Artikel 1
1) De aanvraag ingediend door de heer Karel Frérart, Kennedylaan 11 bus 104 te 3800 Sint-Truiden, wordt
vergund.
2) Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
- een brievenbus te voorzien zoals voorgeschreven door het bestuur der Posterijen
- 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
onder meer het stapelen van (bouw)materiaal, rondslingeren van afval, enz. …
- de kosten welke deze werken zouden kunnen veroorzaken in verband met de nutsvoorzieningen zoals
elektriciteit, waterleiding, riolen, gas, stoepen, enz…, ten zijnen laste te nemen
- door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de keuring van privéwaterafvoer
verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, § 1 van het Algemeen Waterverkoopreglement en dit
bij de eerste ingebruikname van de privéwaterafvoer
- de bouwheer handelt volgens en voldoet aan de reglementeringen van de nutsmaatschappijen;
- rookmelder(s) te plaatsen;
- een regenwaterput te plaatsen

- een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen conform de gemeentelijke verordening inzake afzonderlijke
huisaansluitingen voor de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater;
- de voorwaarden van de verkaveling stipt na te leven

Toekenning van de omgevingsvergunning - An Lelièvre voor het plaatsen van een terrasoverkapping, Sint-Rumoldusstraat 36, 3890 Gingelom
Artikel 1
1) De aanvraag ingediend door mevrouw An Lelièvre, Sint-Rumoldusstraat 36 te 3890 Gingelom, wordt
vergund.
2) Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
- de omliggende eigendommen zowel privé als openbaar domein te respecteren en dit met betrekking tot
onder meer het stapelen van (bouw)materiaal, rondslingeren van afval, enz. …
- beschadigingen aan het openbaar domein (o.a. stoepen, straat, rioolputjes,...) zijn ten laste van de Bouwheer
Toekenning van de omgevingsvergunning - Stéphane Lejeune - Kamerijckstraat 11 - het verbouwen van een bestaande schuur (deel vierkantshoeve) tot 1 woning en 2 appartementen
Artikel 1
1) De aanvraag ingediend door de heer Stéphane Lejeune, Kamerijckstraat 11 te 3890 Gingelom, wordt
vergund.
2) Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
- de verschillende units mogen kadastraal niet verder afgesplitst worden en het perceel dient als één geheel
behouden te blijven.
- de voorwaarden van het college van burgemeester en schepenen stipt na te leven;
- een brievenbus te voorzien zoals voorgeschreven door het bestuur der Posterijen;
- 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
onder meer het stapelen van (bouw)materiaal, rondslingeren van afval, enz. …;
- de kosten welke deze werken zouden kunnen veroorzaken in verband met de nutsvoorzieningen
zoals elektriciteit, waterleiding, riolen, gas, stoepen, enz…, ten zijnen laste te nemen;
- door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de keuring van privéwaterafvoer
verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, § 1 van het Algemeen Waterverkoopreglement en dit
bij de eerste ingebruikname van de privéwaterafvoer;
- de bouwheer handelt volgens en voldoet aan de reglementeringen van de nutsmaatschappijen;
- het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders wordt nageleefd;
- een regenwaterput te plaatsen;
- een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen conform de gemeentelijke verordening inzake afzonderlijke
huisaansluitingen voor de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater;
Aankoop van bibliotheekcollecties 2019
Artikel 1
Het bestek met nr. 2019-036 en de raming voor de opdracht “Aankoop van bibliotheekcollecties 2019”,
opgesteld door Financiën 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 € 4.958,67 excl. btw of € 6.000,00 incl.
21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).
Artikel 3
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 26 juni 2019 voor Perceel 1
(Aankoop van jeugdboeken), Perceel 2 (Aankoop van boeken voor volwassenen), opgesteld door Financiën.
Artikel 4

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 5
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de beste score
van de gunningscriteria), zijnde:
* Perceel 1 (Aankoop van jeugdboeken): Standaard Boekhandel Landen, Stationsstraat 51 te 3400 Landen.
* Perceel 2 (Aankoop van boeken voor volwassenen): Standaard Boekhandel Landen, Stationsstraat 51 te
3400 Landen.
Artikel 6
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2019, op raming
RA000537.
Belasting op standplaats frituur- en handelskramen 2019 - kwartaal 2 - vaststelling en uitvoerbaarverklaring
Artikel 1
Het college stelt voornoemd kohier vast voor een bedrag van € 546,00 en verklaart het uitvoerbaar.
Dienstenbelasting 2019 - verhoogde tegemoetkoming
Artikel 1
Het college vermindert het bedrag van de dienstenbelasting met € 75,00 ten gevolge van laattijdige ontvangst van 2 attesten voor verlaagd tarief m.b.t. de verhoogde tegemoetkoming voor de kohiers opgenomen in de lijst in bijlage.
Artikel 2
Huidig besluit zal voor verder gevolg aan de financieel directeur overgemaakt worden.
Lijst te betalen facturen
Artikel 1
Het college keurt de bijgevoegde lijst van facturen goed.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur tot betaling van de facturen.
2019-003 - Erosiebestrijdingsmaatregelen Gingelom-Nielstraat - Goedkeuring gunning
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 16 mei 2019, opgesteld door
de ontwerper, Watering van Sint Truiden.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
De opdracht “Erosiebestrijdingsmaatregelen Gingelom-Nielstraat” wordt gegund aan de economisch meest
voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde CROMMEN WILLY BVBA, Industrielaan 102-104 te 3730
Hoeselt, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 48.077,36 excl. btw of € 58.173,61 incl. 21% btw.
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2019003.
Artikel 5
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode
RA000401.
2017-028 - Riolerings- en wegeniswerken in de Mechelsestraat, Boekhoutstraat, Walenstraat
en Heilig Hartstraat te Boekhout – Goedkeuring vorderingsstaat 5
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 5 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 5 ten bedrage van € 128.026,62 excl.
btw worden afgehouden van het tegoed van het sleufherstel van Fluvius. Het huidge tegoed van het sleuherstel bedraagt nog € 257.318,94.
2019-007 - Vervanging mazoutketel cafetaria door gasketel – Goedkeuring gunning
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 22 mei 2019, opgesteld door
de ontwerper.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
De opdracht “Vervanging mazoutketel cafetaria door gasketel ” wordt gegund aan de firma met de enige
offerte (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Salmon Entec nv, Brugstraat 10
te 3890 Gingelom, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 11.694,11 excl. btw of € 14.149,87 incl.
21% btw.
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
2019-007
Artikel 5
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode
RA000477.
2019-018 - Uitbreiding sporthal - Goedkeuring gunning
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 27 juni 2019 voor Perceel 1
(Bouwmaterialen), Perceel 2 (Hout voor dakbedekking), Perceel 3 (Dakbedekking EPDM), Perceel 4 (Stortklaar beton), Perceel 5 (Metalen), Perceel 6 (Garagetegels), opgesteld door de ontwerper.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
De opdracht “Uitbreiding sporthal” wordt gegund aan de economisch meest voordelige (op basis van de
prijs) bieders, zijnde:
* Perceel 1 (Bouwmaterialen): BOUWMARKT SCHEPERS nv, ROOSVELD 15 INDUSTRIEPARK te 3400
Landen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 5.030,25 excl. btw of € 6.086,60 incl. 21% btw;
* Perceel 2 (Hout voor dakbedekking): GIKIMAT nv, SINT-RUMOLDUSSTRAAT 1A te 3890 Montenaken,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.471,65 excl. btw of € 1.780,70 incl. 21% btw;
* Perceel 3 (Dakbedekking EPDM): Zelfbouwdak.be (Hometec BVBA), Schaliënhoevedreef 5 F te 2800 Mechelen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 3.228,69 excl. btw of € 3.906,71 incl. 21% btw;
* Perceel 4 (Stortklaar beton): BOUWMARKT SCHEPERS nv, ROOSVELD 15 INDUSTRIEPARK te 3400
Landen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 973,50 excl. btw of € 1.177,94 incl. 21%
btw;
* Perceel 5 (Metalen): BOUWMARKT SCHEPERS nv, ROOSVELD 15 INDUSTRIEPARK te 3400 Landen,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 969,54 excl. btw of € 1.173,14 incl. 21% btw;
* Perceel 6 (Garagetegels): BOUWMARKT SCHEPERS nv, ROOSVELD 15 INDUSTRIEPARK te 3400 Landen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 408,24 excl. btw of € 493,97 incl. 21% btw.
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2019018.
Artikel 5
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode
RA000814.
Aankoop van 2 mobiele airco's voor het sorteerpark
Artikel 1
De technische beschrijving met nr. 2019-041 en de raming voor de opdracht “Aankoop van 2 mobiele airco's voor het sorteerpark”, opgesteld door Financiën worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 826,45
excl. btw of € 1.000,00 incl. 21% btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en wegens dwingende spoed door de hittegolf.
Artikel 3
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 27 juni 2019, opgesteld door
Financiën.
Artikel 4
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 5
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Grammen-Lux, Luikersteenweg 181 te 3800 Sint-Truiden, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 659,50 excl. btw of €
798,00 incl. 21% btw.
Artikel 6
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2019, op raming RA000816.
Toekenning van de omgevingsvergunning - LV Powroznik - 'den meer' - grondwaterwinning
voor irrigatie fruitbomen
Artikel 1
1) De aanvraag ingediend door mevrouw Anna Powroznik namens L.V. Powroznik, Luikersteenweg 350 bus
A te 3700 Tongeren, wordt vergund.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM zijn van toepassing.
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM
wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De
integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via
de link: https://navigator.emis.vito.be/
Gemeentelijke Gymclub Gingelom - aanpassing lidgelden
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de aangepast jaarlijkse lidgelden voor de gemeentelijke Gymclub Gingelom
vanaf het seizoen 2019-2020 en kan ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd worden:
- 50 euro voor het eerste kind
- 40 euro voor het tweede kind uit hetzelfde gezin
- 25 euro vanaf het derde kind uit hetzelfde gezin
De lidgelden worden jaarlijks geïndexeerd en afgerond naar een geheel getal.
Opvragen projectvoorstel PV-installaties gemeentelijk gebouwen via Fluvius
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan Fluvius om een projectvoorstel op te maken voor
de installatie van zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen.
Artikel 2
Dit besluit zal overgemaakt worden aan Fluvius.
Resultaten Operatie Proper 2018-2019
Artikel 1
Het college zal ook in het schooljaar 2019-2020 deelnemen aan Operatie Proper en het project opnieuw
voorstellen aan de scholen en de lokale jeugdverenigingen.
Artikel 2
De beloning van Operatie Proper voor de scholen zal geprefinancieerd worden door de gemeente Gingelom. Het geld wordt dan terug gerecupereerd via Mooimakers/FostPlus.

Wijzigingen standplaatsen kermis Klein-Vorsen
Artikel 1
De standplaatsen voor de kermis van Klein-Vorsen 2019 worden ingenomen zoals op het plan staat.
Artikel 2
De tent van de Wielertoeristen wordt opgesteld zoals het op het plan is ingetekend.
Aanduiden vertegenwoordigers cluster lokale besturen in de
Eerstelijnsgezondheidszone Haspengouw
Artikel 1
Het schepencollege duidt schepen van Welzijn Annick Princen aan om de gemeente te vertegenwoordigen
in de cluster lokale besturen van de eerstelijnszone Haspengouw. Marc Bovy, diensthoofd Welzijn, wordt
aangeduid om de gemeente op ambtelijk niveau te vertegenwoordigen.
Artikel 2
Het schepencollege beslist dat deze afgevaardigden zich niet kandidaat moeten stellen om ook in de zorgraad te zetelen.
Busvervoer van Summerparty naar alle deelgemeenten in Gingelom
Artikel 1
Aan de Summerparty wordt een projectsubsidie van € 950 toegekend voor het project "Busvervoer heen
en terug van Summerparty naar deelgemeenten in Gingelom" dat plaats heeft van zaterdag 3 t.e.m. zondag 4
augustus 2019.
Er vertrekken telkens gelijktijdig 2 bussen op 2 tijdstippen. Elke bus rijdt langs de helft van de Gingelomse
gemeenten en brengt de jongeren naar huis.
Artikel 2
Het bedrag van € 950 wordt gestort op de rekeningnummer BE94 7360 0659 1014 op naam van KLJ Mielen-boven-Aalst - Sanne Mombaers - Diepe Steeg 1a - 3891 Mielen-boven-Aalst
Artikel 3
De begunstigde dient na de activiteit een evaluatiedossier en een financiële afrekening voor te leggen.
Artikel 4
Organisatoren van de Summerparty voorzien minstens één busbegeleider. Die persoon is aanwezig voor de
eerste rit start en blijft tot na de laatste stopplaats van de laatste rit.
Artikel 5
Een afschrift voor uitvoering zal aan de financieel directeur overhandigd worden.

