Beknopte toelichting van de gemeenteraad
Zitting van 16 oktober 2018 om 20:00 uur

DAGORDE:

1. Algemeen beleid & coördinatie.
001

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa :buitengewone
algemene vergadering van 17 december 2018.

De dagorde van voornoemde buitengewone algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen Inter-aqua en Intermedia door de opdrachthoudende vereniging Inter-energa :
1.1. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie.
1.2. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur
en van de Commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming door de
opdrachthoudende vereniging Inter-energa van heel het vermogen, bestaande uit het
volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch
voorbehouden, van de over te nemen verenigingen Inter-aqua en Inter-media, met juridische
uitwerking op 1 april 2019 en met boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1 januari 2019.
De aandeelhouders kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de
vennootschap kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de
overige stukken bedoeld in de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen
en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
1.3. Goedkeuring van:
1.3.1. De fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa
overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder punt 1.2, bij wijze van
overdracht aan Inter-energa van de algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle
activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden,
mits toekenning aan de deelnemers van de overgenomen verenigingen van nieuwe
aandelen van Inter-energa, en dit per activiteit netbeheer elektriciteit, netbeheer
aardgas, (kabel)netwerken, riolering en warmte, De nieuwe aandelen zullen worden
toegekend aan de desbetreffende deelnemers van de overgenomen verenigingen
zonder opleg.
En dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018 met boekhoudkundige en
fiscale inwerkingtreding per 1 januari 2019, met dien verstande dat alle sedert 1 januari
2019 tot en met 31 maart 2019 door de over te nemen verenigingen gestelde
verrichtingen geacht worden te zijn verricht voor Inter-energa (Fluvius Limburg).
1.3.2. En overeenkomstige kapitaalverhogingen.
1.4. Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers.
1.5. Goedkeuring van de statutenwijziging inclusief naamswijziging van de gefuseerde opdrachthoudende vereniging ‘Fluvius Limburg’.
1.6. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van Interaqua en Inter-media door Inter-energa, en inzonderheid verlening van machtiging om :
- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de
fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa zoals vermeld
onder punt 1.1. vast te stellen;
- de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;
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2.
3.
4.
5.
6.

- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
- de kapitaalverhogingen vast te stellen en de statuten hieraan aan te passen.
- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig
of nuttig kan zijn.
- t.a.v. de officiële instanties inzonderheid de VREG alle mededelingen en vereiste
formaliteiten te vervullen.
1.7. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 1.1. tot
en met 1.6 bij authentieke akte te doen vaststellen.
Voorstel tot aanwijzing van Fluvius Limburg als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder
door VREG.
Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019.
Uitkeringsmodaliteiten tweede dividend.
Statutaire benoemingen
Statutaire mededelingen.

De raad gaat akkoord met deze punten en draagt de gemeentelijke afgevaardigde op dit standpunt in de
vertgadering over te brengen.
Schepen Ingrid Scheepers wordt afgevaardigd als volmachtdrager en schepen Rita Thierie als
plaatsvervangend volmachtdrager.

002

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua: buitengewone algemene
vergadering van 18 december 2018.

De dagorde van voornoemde buitengewone algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen Inter-aqua en Inter-media door

de opdrachthoudende vereniging Inter-energa :
1.1. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie.
1.2. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en van
de Commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming door de
opdrachthoudende vereniging Inter-energa van heel het vermogen, bestaande uit het volledige actief
en passief, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te
nemen verenigingen Inter-aqua en Inter-media, met juridische uitwerking op 1 april 2019 en met
boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1 januari 2019.

De aandeelhouders kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de
vennootschap kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de
overige stukken bedoeld in de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van
Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

1.3.
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Goedkeuring van:

1.3.1. De fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder punt 1.2, bij wijze van overdracht aan
Inter-energa van de algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva
en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning
aan de deelnemers van de overgenomen verenigingen van nieuwe aandelen van Interenerga, en dit per activiteit netbeheer elektriciteit, netbeheer aardgas,
(kabel)netwerken, riolering en warmte, De nieuwe aandelen zullen worden
toegekend aan de desbetreffende deelnemers van de overgenomen verenigingen
zonder opleg.
En dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018 met boekhoudkundige en
fiscale inwerkingtreding per 1 januari 2019, met dien verstande dat alle sedert 1
januari 2019 tot en met 31 maart 2019 door de over te nemen verenigingen gestelde
verrichtingen geacht worden te zijn verricht voor Inter-energa (Fluvius Limburg).
1.3.2. En overeenkomstige kapitaalverhogingen.
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1.4.

Goedkeuring van de statuten inclusief naamswijziging van de gefuseerde opdrachthoudende
vereniging ‘Fluvius Limburg’ en overeenkomstige aanpassing van het register van de
deelnemers.
1.5. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van
Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa, en inzonderheid verlening van machtiging om:
- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van
de fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa zoals vermeld
onder punt 1.1. vast te stellen;
- de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;
- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
- de kapitaalverhogingen vast te stellen en de statuten hieraan aan te passen;
- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat
nodig of nuttig kan zijn;
- de ontbinding zonder vereffening van Inter-aqua vast te stellen ingevolge de verwezenlijking van de fusie door overneming.
1.6. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 1.1. tot
en met 1.5 bij authentieke akte te doen vaststellen.
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019.
3. Statutaire benoemingen.
4. Statutaire mededelingen.
De raad gaat akkoord met deze punten en draagt de gemeentelijke afgevaardigde op dit standpunt in de
vertgadering over te brengen.
Schepen Jan Wicheler wordt afgevaardigd als volmachtdrager en raadslid Gilbert Medart als
plaatsvervangend volmachtdrager.

003

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media: buitengewone algemene
vergadering van 19 december 2018.

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
2. Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen Inter-aqua en Inter-media door
de opdrachthoudende vereniging Inter-energa:
2.1. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie.
2.2. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en van
de Commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming door de
opdrachthoudende vereniging Inter-energa van heel het vermogen, bestaande uit het volledige actief
en passief, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te
nemen verenigingen Inter-aqua en Inter-media, met juridische uitwerking op 1 april 2019 en met
boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1 januari 2019.

2.3.

De aandeelhouders kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis
nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen
694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

Goedkeuring van:

1.3.1. De fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa
overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder punt 1.2, bij wijze van
overdracht aan Inter-energa van de algeheelheid van hun vermogen,
omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van de
overgenomen verenigingen van nieuwe aandelen van Inter-energa, en dit per
activiteit netbeheer elektriciteit, netbeheer aardgas, (kabel)netwerken,
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riolering en warmte, De nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de
desbetreffende deelnemers van de overgenomen verenigingen zonder opleg.
En dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018 met boekhoudkundige en fiscale inwerkingtreding per 1 januari 2019, met dien verstande dat
alle sedert 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019 door de over te nemen
verenigingen gestelde verrichtingen geacht worden te zijn verricht voor Interenerga (Fluvius Limburg).
1.3.2. En overeenkomstige kapitaalverhogingen.
2.4.
2.5.

Goedkeuring van de statuten inclusief naamswijziging van de gefuseerde opdrachthoudende
vereniging ‘Fluvius Limburg’ en overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers.
Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van Inter-aqua
en Inter-media door Inter-energa, en inzonderheid verlening van machtiging om:

- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien
van de fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa
zoals vermeld onder punt 1.1. vast te stellen;
- de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;
- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
- de kapitaalverhogingen vast te stellen en de statuten hieraan aan te passen;
- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen
wat nodig of nuttig kan zijn;
- de ontbinding zonder vereffening van Inter-media vast te stellen ingevolge de
verwezenlijking van de fusie door overneming.
1.6. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten
1.1. tot en met 1.5. bij authentieke akte te doen vaststellen.
3. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook
van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019.
4. Uitkeringsmodaliteiten tweede dividend
5. Statutaire benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.

De raad gaat akkoord met deze punten en draagt de gemeentelijke afgevaardigde op dit standpunt in de
vertgadering over te brengen.
Schepen Moyaers Geert wordt afgevaardigd als volmachtdrager en raadslid Pascal Vanmolle als
plaatsvervangend volmachtdrager.

2. Financiën.
004

Kerkfabriek Sint-Sebastianus Niel: wijziging meerjarenplan 2014-2019

De gemeentelijke exploitatietoelage wordt verhoogd van € 9.989 naar € 10.989,02. Met het extra
bedrag van € 1.000,00 wenst de kerkfabriek een inspectie door monumentenwacht uit te laten
voeren.
Het budget 2019 wordt opgenomen in de wijziging van het meerjarenplan.
De gebudgetteerde gemeentelijke toelage (incl. de wijziging meerjarenplan) ten bedrage van €
10.989,02 ligt € 427,98 lager dan de door de gemeente voorziene toelage.
De gemeenteraad besluit de wijziging meerjarenplan goed te keuren.
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005

Kerkfabriek Sint Petrus Boekhout: budget 2019

Het budget voor het dienstjaar 2019 van de kerkfabriek Sint-Pieter Boekhout omvat :

budget 2019
Boekhout

ontvangsten
4.585,00

uitgaven
23.703,00

saldo
-19.118,00

saldo
vorige gemeentelijke
jaren (K)
toelage (M)
7.895,92
11.222,08

exploitatie
overschot (N)
0,00

overboekingen (I)
0,00

Zowel de exploitatieontvangsten als exploitatie-uitgaven worden hoger gebudgetteerd dan het
meerjarenplan. De gebudgetteerde exploitatietoelage ligt lager dan in het meerjarenplan en dan het bedrag
dat door de gemeente voor Boekhout voorzien is ten gevolge van de positieve K-waarde.

Er worden geen investeringen voorzien.
Daar de gemeentelijke exploitatietoelage (11.223 euro) past in het meerjarenplan 2014-2019 van
deze kerkfabriek en het totaal van de exploitatietoelagen het in de gemeentelijke
meerjarenplanning voorziene budget van € 125.391 niet overschrijdt neemt de gemeenteraad akte
van het budget.
006

Kerkfabriek Sint Petrus Borlo: budget 2019

Het budget voor het dienstjaar 2019 van de kerkfabriek Sint-Petrus Borlo omvat :

budget 2019
Borlo

ontvangsten
9.760,70

uitgaven
22.677,00

saldo
-12.916,30

saldo
vorige gemeentelijke
jaren (K)
toelage (M)
3.199,00
9.717,30

exploitatie
overschot (N)
0,00

overboekingen (I)
0,00

De gebudgetteerde exploitatietoelage ligt lager dan in het meerjarenplan en dan het bedrag dat door de
gemeente voor Borlo voorzien is ten gevolge van de positieve K-waarde.

De investeringen betreffen vervallen beleggingen.
Daar de gemeentelijke exploitatietoelage (9.718 euro) past in het meerjarenplan 2014-2019 van
deze kerkfabriek en het totaal van de exploitatietoelagen het in de gemeentelijke
meerjarenplanning voorziene budget van 125.391 euro niet overschrijdt neemt de gemeenteraad
akte van het budget
007

Kerkfabriek Sint Trudo Buvingen: budget 2019

Het budget voor het dienstjaar 2019 van de kerkfabriek Sint-Trudo Buvingen omvat :

budget 2019
Buvingen

ontvangsten
11.001,96

uitgaven
22.090,06

saldo
-11.088,10

saldo
vorige gemeentelijke
jaren (K)
toelage (M)
1.834,50
9.253,60

exploitatie
overschot (N)
0,00

overboekingen (I)
0,00

Zowel ontvangsten, uitgaven als exploitatietoelagen liggen in budget 2019 lager dan het MJP.
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Maar de gebudgetteerde gemeentelijke exploitatietoelage overschrijdt ruimschoots het voorziene
bedrag door de gemeente (€ +6.084).
De investeringen betreffen vervallen beleggingen.
Daar de gemeentelijke exploitatietoelage (9.254 euro) past in het meerjarenplan 2014-2019 van
deze kerkfabriek en het totaal van de exploitatietoelagen het in de gemeentelijke
meerjarenplanning voorziene budget van € 125.391 niet overschrijdt neemt de gemeenteraad akte
van het budget
008

Kerkfabriek Sint Petrus Gingelom: budget 2019

Het budget voor het dienstjaar 2019 van de kerkfabriek Sint-Pieter Gingelom omvat :

budget 2019
Gingelom

ontvangsten
12.785,57

uitgaven
45.770,00

saldo
-32.984,43

saldo
vorige gemeentelijke
jaren (K)
toelage (M)
10.592,48
22.391,95

exploitatie
overschot (N)
0,00

overboekingen (I)
0,00

Zowel ontvangsten, uitgaven als exploitatietoelagen liggen in budget 2019 lager dan het MJP.
De gebudgetteerde gemeentelijke exploitatietoelage ligt iets hoger dan het bedrag voorzien door
de gemeente (€ +75,95).
Er worden in 2019 geen investeringen voorzien.
In 2018 werd het hoofdgebouw gesloten omwille van de staat van het gebouw en de
verwarmingsinstallatie. In de budgetwijziging 2018 werden de nodige fondsen voorzien om de
nodige werken in de loop van het jaar te bepalen. Momenteel is er nog geen zicht op de kosten en
de start van de werken. Het budget 2019 zal in functie hiervan eventueel herzien worden.
Daar de gemeentelijke exploitatietoelage (22.392 euro) past in het meerjarenplan 2014-2019 van
deze kerkfabriek en het totaal van de exploitatietoelagen het in de gemeentelijke
meerjarenplanning voorziene budget van € 125.391 niet overschrijdt neemt de gemeenteraad akte
van het budget
009

Kerkfabriek Sint Joris Jeuk: budget 2019

Het budget voor het dienstjaar 2019 van de kerkfabriek Sint-Joris Jeuk omvat :

budget 2019
Jeuk

ontvangsten
15.610,00

uitgaven
48.367,60

saldo
-32.757,60

saldo
vorige gemeentelijke
jaren (K)
toelage (M)
3.268,44
29.489,16

exploitatie
overschot (N)
0,00

overboekingen (I)
0,00

Zowel de ontvangsten, uitgaven als de exploitatietoelage liggen lager dan het meerjarenplan.
Maar de gebudgetteerde gemeentelijke exploitatietoelage overschrijdt ruimschoots het voorziene
bedrag door de gemeente (5.917,17).
De investeringen betreffen vervallen beleggingen.
Daar de gemeentelijke exploitatietoelage (29.490 euro) past in het meerjarenplan 2014-2019 van
deze kerkfabriek en het totaal van de exploitatietoelagen het in de gemeentelijke
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meerjarenplanning voorziene budget van 125.391 euro niet overschrijdt neemt de gemeenteraad
akte van het budget
010

Kerkfabriek Sint Saturninus Mielen: budget 2019

Het budget voor het dienstjaar 2019 van de kerkfabriek Sint-Saturninus Mielen-Boven-Aalst

budget 2019
Mielen

ontvangsten
14.375,00

uitgaven
28.118,71

saldo
-13.743,71

saldo
vorige gemeentelijke
jaren (K)
toelage (M)
-1.400,29
15.144,00

exploitatie
overschot (N)
0,00

overboekingen (I)
0,00

Zowel de exploitatieontvangsten, als de exploitatie-uitgaven liggen lager dan het MJP.
De gebudgetteerde exploitatietoelage komt overeen met het meerjarenplan en het bedrag dat
door de gemeente voor Mielen voorzien is.
Er zijn geen investeringen.
Daar de gemeentelijke exploitatietoelage (15.144 euro) past in het meerjarenplan 2014-2019 van
deze kerkfabriek en het totaal van de exploitatietoelagen het in de gemeentelijke
meerjarenplanning voorziene budget van 125.391 euro niet overschrijdt neemt de gemeenteraad
akte van het budget
011

Kerkfabriek Sint Martinus Montenaken: budget 2019

Het budget voor het dienstjaar 2019 van de kerkfabriek Sint-Martinus Montenaken

budget 2019
Montenaken

ontvangsten
13.945,00

uitgaven
24.433,70

saldo
-10.488,70

saldo
vorige gemeentelijke
jaren (K)
toelage (M)
3.513,21
6.975,49

exploitatie
overschot (N)
0,00

overboekingen (I)
0,00

Zowel de exploitatieontvangsten (€ +2.395,00) als de exploitatie-uitgaven (+495,70) liggen hoger
dan het meerjarenplan.
De gebudgetteerde exploitatietoelage ligt lager dan in het meerjarenplan en dan het bedrag dat door de
gemeente voor Montenaken voorzien wordt.

De investeringen hebben enkel betrekking op vervallen beleggingen die geherinvesteerd worden.
Daar de gemeentelijke exploitatietoelage (6.976 euro) past in het meerjarenplan 2014-2019 van
deze kerkfabriek en het totaal van de exploitatietoelagen het in de gemeentelijke
meerjarenplanning voorziene budget van 125.391 euro niet overschrijdt neemt de gemeenteraad
akte van het budget
012

Kerkfabriek Sint Sebastianus Niel: budget 2019

Het budget voor het dienstjaar 2019 van de kerkfabriek Sint-Sebastianus Niel-bij-Sint-Truiden

budget 2019
Niel

ontvangsten
6.144,00
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uitgaven
17.308,00

saldo
-11.164,00

saldo
vorige gemeentelijke
jaren (K)
toelage (M)
174,98
10.989,02

exploitatie
overschot (N)
0,00

overboekingen (I)
0,00
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De gebudgetteerde gemeentelijke toelage (incl. de wijziging meerjarenplan) ten bedrage van €
10.989,02 ligt € 427,98 lager dan de door de gemeente voorziene toelage.
De investeringen betreffen vervallen beleggingen die herbelegd worden.
Daar de gemeentelijke exploitatietoelage (10.990 euro) past in het gewijzigde meerjarenplan 20142019 van deze kerkfabriek en het totaal van de exploitatietoelagen het in de gemeentelijke
meerjarenplanning voorziene budget van 125.391 euro niet overschrijdt neemt de gemeenteraad
akte van het budget
013

Kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen: budget 2019

Het budget voor het dienstjaar 2019 van de kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen

budget 2019
Vorsen

ontvangsten
8.480,00

uitgaven
16.678,00

saldo
-8.198,00

saldo
vorige gemeentelijke
jaren (K)
toelage (M)
10.400,32
0,00

exploitatie
overschot (N)
2.202,32

overboekingen (I)

Er wordt geen exploitatietoelage gevraagd aan de gemeente.

Er zijn geen investeringen.
Daar de gemeentelijke exploitatietoelage (0 euro) past in het meerjarenplan 2014-2019 van deze
kerkfabriek en het totaal van de exploitatietoelagen het in de gemeentelijke meerjarenplanning
voorziene budget van 125.391 euro niet overschrijdt neemt de gemeenteraad akte van het budget
014

Vaststellen van de budgetwijziging 2 - 2018

De tweede budgetwijziging van 2018 heeft betrekking op bijsturingen in zowel het exploitatiebudget als het
investeringsbudget.
Het resultaat van de jaarrekening 2017 werd reeds ingebracht in de budgetwijziging 1/2018.
Het gewijzigde budget 2018 past in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2020.
Na wijziging zal het resultaat in het exploitatiebudget 2018 met 69 469 euro verbeteren.
Het resultaat in het investeringsbudget verbetert met 468 465 euro. Deze verbetering heeft voornamelijk
te maken met een verschuiving van investeringskredieten van 2018 naar 2019.
De budgetwijziging 2018-2 wordt goedgekeurd. Deze wordt per afzonderlijke zending aan de
toezichthoudende overheid overgemaakt.

3. Cultuur - Patrimonium.
015

Aankoop parochiezaal Elckerlyc te Gingelom: goedkeuring
aankoopvoorwaarden.

De Raad besluit de voorwaarden tot aankoop van de parochiezaal ‘Elckerlyc’, eigendom van de Vereniging
der Parochiale Werken van het Dekenaat Gingelom en gelegen langs de Sint-Pieterstraat te Gingelom, goed
te keuren.
Met voornoemde eigenaar werd een voorwaardelijke verkoopverbintenis aangegaan waarbij de
aankoopprijs van € 100.000 overeengekomen werd. Deze prijs is trouwens de door landmeter-expert Jean-
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Pierre Leenen te Hasselt geschatte waarde van dit gebouw en de grond, totaal hebbende een oppervlakte
van 7a 12ca.
Het benodigde krediet is middels budgetwijziging opgenomen in het budget 2018.

4. Overheidsopdrachten.
016

Prijsvraag voor de aankoop van kantoorbenodigdheden voor de gemeente en
het OCMW van 2019 tot en met 2022. Goedkeuring lastvoorwaarden,
gunningswijze en uit te nodigen firma’s.

De Raad besluit de voorwaarden vast te stellen van de prijsvraag voor de aankoop van
kantoorbenodigdheden van de gemeente & Ocmw van 2019 tot en met 2022.
De kostprijs wordt geraamd op 4 jaar op € 20.000 incl. BTW. In het budget 2019-2022 worden de nodige
middelen opgenomen.
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt gehanteerd.

017

Prijsvraag voor het onderhoud van verwarmingsinstallaties van de gebouwen
van de gemeente & OCMW van 2019 tot en met 2022. Goedkeuring
lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma’s.

De Raad besluit de voorwaarden vast te stellen van de prijsvraag voor het onderhoud van
verwarmingsinstallaties van de gebouwen van de gemeente & Ocmw van 2019 tot en met 2022.
De kostprijs wordt geraamd op 4 jaar op € 15.000 incl. BTW. In het budget 2019-2022 worden de nodige
middelen opgenomen.
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt gehanteerd.

Patrick Lismont
voorzitter-burgemeester
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