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Gemeenteraad 10 november 2020
Besluitenlijst

OPENBARE ZITTING
1. Algemene vergadering van Limburg.net op 16 december 2020
Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering van woensdag 16 december 2020 van de opdrachthoudende
vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het bezorgen van
een afschrift in tweevoud aan Limburg.net.
2. Algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten
in Limburg (IGL) op 10 december 2020: vaststelling van mandaat
Artikel 1
De agenda van de gewone vergadering d.d. 10 december 2020 van de algemene vergadering van IGL wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordiger of bij belet de plaatsvervanger wordt gemandateerd om op vergadering (of op
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen zoals
vermeld in het artikel 1 en verder al het nodige te doen voor afwerking van de volledige agenda.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige beslissing en
zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Intercommunale vereniging voor hulp aan
Gehandicapten in Limburg.
3. Algemene vergadering van Cipal dv op 10 december 2020
Artikel 1
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de algemene
vergadering van Cipal van 10 december 2020 goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal
van 10 december 2020 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering
niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou
worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke
volgende vergadering met dezelfde agenda.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in
het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
4. Samenwerkingsovereenkomst intergemeentelijke deskundige interne preventie en
noodplanning
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Heers goed voor de aanwerving
van een intergemeentelijke deskundige interne preventie en noodplanning.

5. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie 2021 aan de hulpverleningszone Zuid-West
Limburg
Artikel 1
Gelet op de verdeelsleutel in de hulpverleningszone Zuid-West Limburg en de raming van de begroting
2021 van de hulpverleningszone, wordt de gemeentelijke dotatie 2021 aan de hulpverleningszone Zuid-West
Limburg vastgelegd op € 279.969,56.
Artikel 2
De gemeentelijke bijdrage wordt voorzien in het meerjarenplan 2020 - 2025 onder raming RA000092.
6. 2020-037 - Instap in de raamovereenkomst via Fluvius voor 'Elektronische maaltijdcheques
en andere cheques'' bij Sodexo 2021-2023 (max 8 jaar) - Goedkeuring gunning en
lastvoorwaarden
Artikel 1
Het bestek met nr. 2020-037 en de raming voor de opdracht “Instap in de raamovereenkomst via Fluvius
voor "Elektronische maaltijdcheques en andere cheques'' bij Sodexo 2021-2023 (max 8 jaar)”, opgesteld
door Financiën worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
van de aankoopcentrale Fluvius System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 121.487,60 excl. btw of € 147.000,00 incl. 21% btw per jaar.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund via een aankoopcentrale bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3
Deze opdracht wordt via Fluvius System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle gegund aan
Sodexo Pass Belgium nv, Pleinlaan 15 te 1050 Brussel, tegen het nagerekende offertebedrag van €
147.000,00 incl. btw per jaar. De dienstverlening door Sodexo zal, zoals bepaald in de offerte, verleend
worden aan € 0,00.
Artikel 4
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2021 en in het
meerjarenplan op verschillende ramingen voor maaltijdcheques en ecocheques.
7. Gemeentelijke administratieve sancties - aanduiding provinciaal sanctionerend GASambtenaar
Artikel 1
De gemeenteraad duidt de provinciaal sanctionerend GAS-ambtenaren aan om op te treden voor de
gemeente Gingelom.
Artikel 2
De gemeenteraad machtigt het college om de verdere praktische afspraken vast te leggen in een
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Gingelom en de provincie Limburg.
8. Retributie- en uitleenreglement organisatie evenement en logistieke steun
Artikel 1
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het retributie- en uitleenreglement organisatie evenement en
logistieke steun in bijlage.
Artikel 2
De volgende besluiten worden hierbij opgeheven:
- Gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2014: retributie- en uitleenreglement voor toestellen en materialen
aan verenigingen en particulieren.
- Gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2014: reglement logistieke ondersteuning aan erkende verenigingen.
- Collegebesluit van 4 maart 2014: uitleenmodaliteiten van de geluidsmeters gemeente Gingelom.
Artikel 3
Dit besluit gaat in op 1 januari 2021.

