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College van burgemeester en schepenen
Besluitenlijst (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie)
13 augustus 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. 30/07/2019
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 30/07/2019 goed.
Tijdelijke politieverordening - Driehoekstraat
Artikel 1
Aan Ruben Thys wonende Driehoekstraat 12 te 3891 Buvingen wordt toelating verleend om het jaarlijks
straatfeest in te richten in de Driehoekstraat te Buvingen op zaterdag 24 augustus 2019.
Volgende verkeersregelingen gelden van 24/08/2019 om 09u00 tot 25/08/2019 om 12u00;
- parkeerverbodsborden E1 dienen geplaatst te worden waar de tent komt te staan, deze borden dienen
minstens 24 uur op voorhand geplaatst te worden;
- nadar op het kruispunt met Wittekens : C3 + dagslaper + uitgezonderd plaatselijk verkeer + F45;
- de tent dient vooraan te worden beveiligd met nadarhekken + C3 + dagslaper, een bufferzone dient voorzien te worden zodat er geen wagens rechtstreeks op de tent kunnen inrijden.
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.
Tijdelijke politieverordening - Kulterstraat
Artikel 1
Aan Mehdi Picone wonende Rue Paradis des Chevaux 7 te 4460 Grâce-Hollogne wordt toelating verleend
om de Kulterstraat te Gingelom af te sluiten voor het doorgaand verkeer omwille van het plaatsen van een
container op de rijweg.
Het verkeerverbod geldt van 23/08/2019 om 08u00 tot en met 26/08/2019 om 18u00.
Volgende verkeersregelingen gelden:
Het éénrichtingsverkeer in de Kulterstraat wordt opgeheven.
Op het kruispunt Kulterstraat - Oude Katsei dient er een nadar + dagslaper + C3 + uitgezonderd plaatselijk
verkeer + A39 + F45 geplaatst te worden.

Op het kruispunt Kulterstraat - Kulterstraat dient er een nadar + dagslaper + C3 + uitgezonderd plaatselijk
verkeer + A39 + F45 geplaatst te worden.
Ter hoogte van de container dient er aan weerszijden een nadar + dagslaper + C3 geplaatst te
worden.
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 omliggende straten met een brief inlichten over de gewijzigde
verkeersregeling met een gedetailleerde beschrijving van de werken.
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 – Thewitstraat
Artikel 1
Aan Het Pachthof, Rohnny Schils wonende Thewitstraat 8 te 3891 Gingelom wordt toelating verleend om
de 'Bevrijdingsfeesten' te Borlo in te richten in het weekend van 6 tot en met 8 september 2019.
Volgende verkeersregelingen zijn van kracht;
In de Thewitstraat, gedeelte tussen de Jeuksestraat en de Bergstraat, en op de ruilverkavelingswegen
BO62 en BO63 gelden de volgende verkeersregelingen;
- De ruilverkavelingswegen BO62 en BO63 zijn verkeersvrij van vrijdag 6/9/2019 om 14u00 tot en met zondag 8/9/2019 om 22u00. Er dient een nadar met C3 en dagslaper geplaatst te worden op volgende kruispunten : Klein Jeukstraat – ruilverkavelingsweg, BO63 – Wintboomstraat en de B062 – Thewitstraat.
- Het gedeelte van de Thewitstraat, tussen de Jeuksestraat en de Bergstraat, af te sluiten voor alle verkeer
op zondag 8/9/2019 van 8u00 tot en met 13u00. Er dient een nadar met C3 geplaatst te worden op de
kruispunten : Thewitstraat – Jeuksestraat en Thewitstraat – Bergstraat. De omleiding vindt plaats van de
Jeuksestraat naar de Bergstraat en omgekeerd.
- Het gedeelte van de Thewitstraat, tussen de Jeuksestraat en de Bergstraat autoluw te maken op zaterdag
7/9/2019 en op zondag 8/9/2019 vanaf 12u00. Er dient een nadar met C3 en uitgezonderd plaatselijk verkeer geplaatst te worden.
Er dienen een 10-tal bordjes E1 verboden parkeren op voet met vermelding “zondag 09/09/2018 vanaf
08u00” uitgezet te worden links en rechts van de rijbaan in de Thewitstraat. Deze borden dienen geplaatst
te worden door de aanvrager de dag vooraf (24 uur op voorhand).
Tijdens de ceremonie van zondag 08/09/2019 zullen er saluutschoten afgevuurd worden.
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, De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg en de lokale politie.
Inname openbaar domein – Marktplaats
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat #Leef, Danny Goyens wonende Den Kulter
94 te 3890 Gingelom de helft van het openbaar domein Marktplaats te Montenaken zal innemen voor het
inrichten van Radio Leef en een barbecue op vrijdag 20 september 2019 om 18u30 tot en met zondag 22
september 2019 om 15u00.
Artikel 2
De parkeerverbodborden E1 dienen 24u op voorhand geplaatst te worden.
Inname openbaar domein - speelplein ’t Beemdje
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat Filip De Geyter wonende Beemdwijk 22 te
3891 Mielen-boven-Aalst het speelplein 'Beemdje' te Mielen-boven-Aalst gaat innemen voor het inrichten
van de jaarlijkse 'Burendrink' op zondag 8 september 2019 van 12u00 tot 23u00.
Verdeling onroerend goed
Artikel 1
Omtrent bovenvermeld plan tot verdeling van het perceel gelegen te Jeuk sectie D nrs. 292a, 279d2 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 - Bart Cockx - Steenweg 116a – het slopen van bestaand gebouw en nieuwbouw 6 appartementen met bijhorende kelders en parking met 6
parkeerplaatsen
Artikel 1
1) De aanvraag ingediend door de heer Bart Cockx, Torenstraat 39 te 3384 Glabbeek, wordt vergund.
2) Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
· De voorwaarden van de provincie Limburg - directie Ruimte - dienst Water & Domeinen stipt na te leven;
· De algemene en bijzondere voorwaarden van het Agentschap Wegen en Verkeer stipt na te leven.
· De voorwaarden van het college van burgemeester en schepenen stipt na te leven;
· Brievenbussen 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;
· Het vloerpeil moet minstens 50 cm boven de as van de weg (Steenweg) gelegen zijn (i.e. 75,50 mTAW);

· Geen openingen in de constructie (in buitenmuren en bodem) mogen voorzien worden onder het vloerpeil;
· Kelders en ondergrondse garages zijn niet toegestaan;
· Niet-waterdichte doorvoer van nutsleidingen en andere leidingen onder het vloerpeil is verboden;
· Inspectieputten op rioleringen, ontluchtingssystemen moeten waterdicht afgeschermd worden of opgesteld worden boven het vloerpeil;
· Stookolietanks moeten boven het grondwaterpeil/overstromingspeil gelegd worden;
· (Andere) ondergrondse tanks moeten verankerd worden tegen opwaartse druk, bijvoorbeeld d.m.v. een
betonnen voetplaat of dekplaat;
· Elektrische installaties die niet waterdicht afgeschermd zijn, moeten boven het vloerpeil opgesteld worden;
· Aansluitingen op de riolering moeten afgeschermd worden met een terugslagklep en eventueel met een
eigen pompinstallatie;
· Kruipkelders onder het kritisch peil moeten overstroombaar blijven;
· Ophoging van het perceel moet beperkt blijven tot het gebouw zelf met een randzone van 3 m rond het
gebouw die in helling aansluit bij het niet-opgehoogde gedeelte. Ophoging van een inrit van maximaal 3 m
breed is toegestaan. De ophoging mag er niet toe leiden dat water wordt afgevoerd
naar lager gelegen aanpalende percelen;
· Alleen waterdoorlatende verhardingen zijn toegelaten. Er kan hierop enkel uitzondering gemaakt worden
indien om technische redenen geen waterdoorlatende verharding mogelijk is. In dat geval moet het water
opgevangen en gebufferd worden;
Toekenning van de omgevingsvergunning - Alain Demessemakers - Statiestraat 41 - het regulariseren van gewijzigde inplanting t.o.v. vergunde inplanting loods
Artikel 1
1) De aanvraag ingediend door de heer Alain Demessemakers, Statiestraat 41 te 3890 Gingelom, wordt
vergund.
2) Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
- De loods dient in zijn huidige staat en hoedanigheid te blijven wat betekent dat de kleur (bruin) en de uitvoering van de loods dient behouden te blijven
- Indien de loods heropgebouwd zou worden, dient deze op de reglementaire afstand van de scheidingslijn
te komen staan.
Toekenning van de omgevingsvergunning - Benny Hendrickx - Langstraat 23 - het plaatsen
sidings op voorgevel garage
Artikel 1
1) De aanvraag ingediend door de heer Benny Hendrickx, Langstraat 23 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 - Bérengère Simons - Montenakenstraat 35 - het
plaatsen van een tuinhuis
Artikel 1
1) De aanvraag ingediend door Bérengère Simons, Montenakenstraat 35 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
Recht van voorkoop
Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen zal het recht van voorkoop voor de woning gelegen te Hoogstraat 15, 3890 Vorsen niet uitoefenen.
Notulen kerkfabriek Sint Sebastianus Niel van 25 juni 2019
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkfabriek Sint Sebastianus Niel van 25 juni 2019.
Artikel 2
Het college zal het budget 2020 en het meerjarenplan 2020-2025 behandelen wanneer deze documenten
officieel door het centraal kerkbestuur worden ingediend.
Artikel 3
Dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan de bevoegde instanties.

Notulen kerkfabriek Sint-Saturninus Mielen - 1/7/2019
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkfabriek Sint Saturninus Mielen van 1 juli 2019.
Artikel 2
Het budget 2020 en het meerjarenplan 2020-2025 zullen door de gemeente behandeld worden wanneer
deze documenten officieel door het centraal kerkbestuur ingediend worden.
Artikel 3
Dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan de bevoegde instanties.
Prijsvraag onderhoud kunstgrasterrein Sportsite Het Meerplein Gingelom van
2019-2022
Artikel 1
De technische beschrijving met nr. 2019-042 en de raming voor de opdracht “Prijsvraag onderhoud kunstgrasterrein Sportsite Het Meerplein Gingelom van 2019-2022”, opgesteld door Financiën worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 5.371,90 excl. btw of € 6.500,00 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 8 augustus 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 DNS Sports, Ransbeekstraat 230 te 1120 Neder-Over-Heembeek, tegen het nagerekende offertebedrag van € 4.410,00 excl. btw
of € 5.336,10 incl. 21% btw.
Artikel 6
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2019, op raming RA000476.
2019-008 - Aanleg wegenis en riolering verkaveling Dorpskouter fase 1A Goedkeuring gunning
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 5 juli 2019, opgesteld door de
ontwerper, SWECO BELGIUM NV, Arenbergstraat 13, Bus 1 te 1000 Brussel.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
De opdracht “Aanleg wegenis en riolering verkaveling Dorpskouter fase 1A” wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde CROMMEN WILLY
BVBA, Industrielaan 102-104 te 3730 Hoeselt, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 611.583,13
excl. btw of € 699.391,65 incl. btw, waarvan:

- € 12.544,50 excl. btw volledig ten laste van Fluvius
- € 180.902,83 excl. btw voor 75% ten laste van de gemeente en 25 % ten laste van Fluvius
- € 418.135,80 excl. btw of € 505.944,32 incl. btw volledig ten laste van de gemeente
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2019008.
Artikel 5
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in de meerjarenplanning van 2019, op budgetcode
RA000277.
Artikel 6
Bijkomend krediet zal opgenomen worden in de meerjarenplanning 2020-2025.
Artikel 7
Een aanwending van € 35.000 uit het rioleringsfonds van Fluvius zal voor de rioleringswerken gebeuren.
Artikel 8
Het verslag van nazicht en de offertes zullen ter goedkeuring van de gunning worden overgemaakt aan de
medecontractant Fluvius System Operator CVBA.
2016-024 - Aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van het verkavelingsplan, de plannen en bestek voor de infrastructuurwerken betreffende de fase 1 van het RUP Dorpskouter Goedkeuring ereloonnota 5
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan ereloonnota 5 van SWECO BELGIUM NV, Arenbergstraat 13, Bus 1 te
1000 Brussel voor de opdracht “Aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van het verkavelingsplan,
de plannen en bestek voor de infrastructuurwerken betreffende de fase 1 van het RUP Dorpskouter” voor
een bedrag van € 2.675,19 excl. btw of € 3.236,98 incl. 21% btw, waardoor de diensten een bedrag bereiken van € 21.505,19 excl. btw of € 26.021,28 incl. 21% btw.
Artikel 2
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in in de meerjarenplanning van 2019, op raming
RA000277.
Artikel 3
De factuur en de ereloonnota worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.
2019-002 - Maaien van wegbermen met afvoer van het maaisel voor de dienstjaren 2019-20202021 - Goedkeuring vorderingsstaat 2
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 2 van LOONWERKEN LEONARD BVBA, Rosbergstraat
41 te 3700 Tongeren voor de opdracht “Maaien van wegbermen met afvoer van het maaisel voor de
dienstjaren 2019-2020-2021” voor een bedrag van € 11.872,23 excl. btw of € 14.365,40 incl. 21% btw,
waardoor de werken een bedrag bereiken van € 19.155,66 excl. btw of € 23.178,35 incl. 21% btw.
Artikel 2
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2019, op budgetcode
RA000356.
Artikel 3
De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.
2019-002 - Maaien van wegbermen met afvoer van het maaisel voor de
dienstjaren 2019-2020-2021 - Goedkeuring vorderingsstaat 3
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 3 van LOONWERKEN LEONARD BVBA, Rosbergstraat
41 te 3700 Tongeren voor de opdracht “Maaien van wegbermen met afvoer van het maaisel voor de
dienstjaren 2019-2020-2021” voor een bedrag van € 4.660,64 excl. btw of € 5.639,37 incl. 21% btw, waardoor de werken een bedrag bereiken van € 23.816,30 excl. btw of € 28.817,72 incl. 21% btw.
Artikel 2
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2019, op budgetcode
RA000356.
Artikel 3
De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.

Aanpassing openbare straatverlichting-keuze led-armaturen
Artikel 1
Voor de vervanging van de bestaande armaturen van de openbare verlichting door led-armaturen in Gingelom zal geopteerd worden voor de Teceo-armaturen, omwille van de lagere kostprijs en het zuinig energieverbruik. Ook de éénvormigheid met de reeds geplaatste armaturen is bepalend bij deze keuze.
Artikel 2
Eén afschrift van de goedgekeurde beslissing aan Fluvius te bezorgen.
Nacht van de duisternis 2019
Artikel 1
De avondverlichting zal op 12 oktober gedoofd worden om 19u i.p.v. om 23u. Een extra punt is het doven
van de klemtoonverlichting op de kerken. Het uitdoven gebeurt dan van vrijdagavond 11/10 tot en met
zondag 13/10.
Artikel 2
Deze actie zal worden aangekondigd in Gingelom Vandaag. Hier vragen we tegelijkertijd om de opritten
tuinverlichting van woningen, bedrijven en winkels voor één nacht te doven.
Bijeenroeping van de gemeenteraad in zitting van 27 augustus 2019
Artikel 1
Het college neemt kennis van de dagorde voor de gemeenteraadszitting van 27 augustus zoals opgemaakt
door de voorzitter van de gemeenteraad.
Kennisgeving verslag overleg bisdom en CKB 8/7/2019
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering met het bisdom en het CKB van 8 juli 2019.
Dag tegen Kanker
Artikel 1
De gemeente Gingelom zal deelnemen aan de Dag tegen Kanker op donderdag 17 oktober 2019.
Artikel 2
De personeelsdienst zal de gele lintjes bestellen en uitdelen aan het personeel van gemeente en OCMW.
Toekenning compensatiedagen in 2020 voor de personeelsleden
Artikel 1
De feestdagen die samenvallen met een zaterdag of zondag worden als volgt vastgelegd:
- dag van 11 juli - toevoegen aan verlofblad
- dag van 15 augustus - op vrijdag 22 mei (dag voor O.L.H Hemelvaart)
- dag van 1 november - op maandag 20 juli (dag voor Nationale Feestdag)
- dag van 15 november - op donderdag 24 december (dag voor Kerstmis)
- dag van 26 december - op donderdag 31 december (dag voor Nieuwjaar)
Artikel 2
Op volgende dagen is er dienstvrijstelling:
- op donderdag 2 januari eerste werkdag van het jaar
- op maandag 6 juli ter gelegenheid van kermis Gingelom
Artikel 3
De nieuwjaarsreceptie zal doorgaan op vrijdag 3 januari 2020.

Verschuiving van investeringskredieten
Artikel 1

Een verschuiving van investeringskrediet van 2.500 euro door te voeren door afname van RA000550 - Herinrichting monument Gingelom en toevoeging op RA000560 - Opwaardering kapellen.
Artikel 2
Dit besluit zal voor uitvoering overgemaakt worden aan de financiële dienst.
Dienstenbelasting 2019 - verhoogde tegemoetkoming
Artikel 1
Het college vermindert het bedrag van de dienstenbelasting met € 25,00 ten gevolge van laattijdige ontvangst van 1 attest voor verlaagd tarief m.b.t. de verhoogde tegemoetkoming voor de kohiers opgenomen
in de lijst in bijlage.
Artikel 2
Laattijdige aanvragen voor het verlaagd tarief voor de dienstenbelasting 2019 die na 13 augustus 2019 ingediend worden zullen niet meer aanvaard worden.
Artikel 3
Huidig besluit zal voor verder gevolg aan de financieel directeur overgemaakt worden.
Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen 2019: vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier
Artikel 1
Het college stelt voornoemd kohier vast voor een bedrag van € 12.000,00 en verklaart het uitvoerbaar.
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen 2019: vaststelling en uitvoerbaarverklaring
kohier
Artikel 1
Het college stelt voornoemd kohier vast voor een bedrag van € 29.500,00 en verklaart het uitvoerbaar.
Sensibiliseringsactie rond fietsen/stappen naar het werk
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen besluit om tijdens de week van de mobiliteit van 16 tot 22 september personeelsleden aan te moedigen zich duurzaam te verplaatsen. Personeelsleden die minstens 3
keer tijdens deze week op een duurzame manier naar het werk komen worden getrakteerd op een klein
ontbijt dat af te halen is in de keuken gemeentehuis, Minimax, refter technische dienst,...
Artikel 2
Deze actie zal gecommuniceerd worden via een schrijven bij de loonbrief van augustus. Er zal gevraagd
worden om op voorhand in te schrijven. Naar aanloop van de actie zullen er ook flyertjes over de voordelen van fietsen naar het werk beschikbaar zijn in de gemeentelijke gebouwen. Er zal ook een persbericht
worden opgesteld.
Fakkeltocht 20 oktober 2019
Artikel 1
Het college gaat akkoord om 1/3 van de kost voor de trompetist tijdens de fakkeltocht ten laste te nemen,
hetzij €30 en neemt kennis van het programma voor 20 oktober.
Keltisch Event - 26 oktober 2019 - Cultuurhuis Den Dries
Artikel 1
Het college gaat niet akkoord om dit event te steunen.

Ondertekening overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek voor
openbare bibliotheken

Artikel 1
Het college gaat akkoord om de overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek voor openbare bibliotheken van Cultuurconnect te ondertekenen ter bekrachtiging van de aansluiting op het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS)
Rattenproblematiek aan de Aldi
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen beslist om drastische maatregelen te nemen en de beplanting
op openbaar domein op korte termijn bij te verwijderen. Er zal nieuwe beplanting voorzien worden na de
werken.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen adviseert de Aldi om zowel de beplanting en de bomen op privédomein van de Aldi vervroegd te verwijderen.

