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Gemeenteraad 13 oktober 2020
Besluitenlijst

OPENBARE ZITTING
1. Buitengewone algemene vergadering van Fluvius OV op 9 december 2020
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 9 december 2020 met als agendapunten:
1. Aanpassen van de statuten als volgt:
- Aanpassen van de titels van Hoofdstukken I, II en III en schrappen van Hoofdstuk VI
- Aanpassen van de bestaande artikels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8ter, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 24, 25, 26, 26bis, 27, 30, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 en bijlage 1
- Toevoegen van een artikel 2bis
- Schrappen van de bestaande artikelen 8bis, 9, 11bis, 27bis, 28, 29, 31, 32 en 33
- Hernummeren van de volledige statuten.
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 en
4 bij authentieke akte te doen vaststellen.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten
en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van het door de raad van bestuur opgestelde budget 2021.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.
Artikel 2
Goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.
Artikel 3
Artikel 3.1 - in geval van een fysieke of digitale algemene vergadering
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 9 december 2020 (of iedere andere
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikelen 1 en 2 van onderhavige beslissing.
Artikel 3.2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder de voorgestelde statutenwijzigingen. Dit geeft het standpunt van de gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de gemeente/stad) als een
bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering.
Artikel 4
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 (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

2. Algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Limburg van 9 december 2020
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg d.d. 9 december 2020:
1. Aanpassen van de statuten als volgt:
a. Wijziging van het doel/voorwerp
b. Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II
- Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15,
16bis, 17, 19, 24, 26, 27bis, 28, 29, 29bis, 30, 31, 34, 35, 38, 39 en bijlage 1, 1 bis, 2
en 3
- Toevoegen van artikels 4bis, 20 bis, 29ter, 31bis
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van
de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de
agendapunten 1 en 5 bij authentieke akte te doen vaststellen
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen act viteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van
bestuur opgestelde begroting 2021.
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
5. Statutaire benoemingen.
6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
7. Statutaire mededelingen.
Artikel 2
Goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Fluvius Limburg met inbegrip
van de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van Fluvius Limburg.
Artikel 3
Artikel 3.1 - in geval van een fysieke of digitale algemene vergadering
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van Fluvius Limburg op 9 december 2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikelen 1 en 2 van onderhavige beslissing.
Artikel 3.2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder de voorgestelde statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft het standpunt van de gemeente/stad weer, en dient in
geval van een schriftelijke algemene vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger
van de gemeente/stad) als een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een
overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg, ter
attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
3. Buitengewone algemene vergadering van TMVS op 8 december 2020
Artikel 1
De (gemeente)raad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 8 december 2020 en de daarbij behorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :
1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel 432 DLB)
4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB)
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6. Statutaire benoemingen
7. Varia
Artikel 2
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om

namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering
van TMVS dv vastgesteld op 8 december 2020, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de
agendapunten van voormelde algemene vergadering.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal :
• hetzij per post t.a.v. FARYS | TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
• hetzij per elektronische post, 20201208BAVTMVS@farys.be,
gestuurd worden.
4. Rapportering interlokale regierol sociale economie
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het activiteitenverslag en de jaarrekening 2019 goed van de interlokale vereniging
inzake de regierol sociale economie Ecompas.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt het budget 2020 goed van de projectvereniging 'Wijk-Werken Haspengouw' inzake
de regierol sociale economie.
Artikel 3
Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht (artikel 326 tot en
met 334) van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
5. Opheffing personeelsformatie
Artikel 1
De gemeenteraad beslist de bestaande personeelsformatie op te heffen en gaat akkoord met de voorgestelde werkwijze voor de integratie van de personeelsplanning in het meerjarenplan.
6. Kennisgeving van het goedkeuringsbesluit van de jaarrekening 2019
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring door de provinciegouverneur van de jaarrekening
2019.
7. Samenstelling werkgroep Vervoer op maat in het kader van het decreet Basisbereikbaarheid
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om een gemeentelijke werkgroep Vervoer op Maat op te richten, waarbinnen alle
informatie rond vervoer op maat besproken worden.
Elke fractie duidt 1 afgevaardigde aan om deel te nemen aan de werkgroep Vervoer op Maat.
De schepen en ambtenaar bevoegd voor mobiliteit maken van rechtswege deel uit van de werkgroep.
Artikel 2
De werkgroep Vervoer op Maat wordt als volgt samengesteld:
•
•
•
•
•
•
•

Jan Wicheler, schepen van mobiliteit
Goele Vantilt, omgevingsambtenaar
Winand Abrahams, afgevaardigde Sp.a - goesting
Kristof Schiepers, afgevaardigde LEEF
Dimitri Joris, afgevaardigde CD&V
Lejo Fonteyn, afgevaardigde N-VA
Rohnny Dams, onafhankelijk

8. Opheffing buurtweg 68 in de Atlas van de Buurtwegen van Montenaken - voorlopige vaststelling
Artikel 1
Het grafisch plan en de bijhorende tabel van de eigenaars van de aanpalende percelen tot opheffing van
buurtweg 68 in de Atlas van de Buurtwegen van Montenaken wordt voorlopig vastgesteld.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt verzocht om het ontwerp van grafisch plan en de bijhorende tabel van de eigenaars van de aanpalende percelen te onderwerpen aan een openbaar onderzoek dat
binnen een ordetermijn van dertig dagen na de voorlopige vaststelling minstens wordt aangekondigd door:
1. aanplakking aan het gemeentehuis en ter plaatse, minstens aan het begin- en eindpunt van het op te heffen wegdeel;
2. een bericht op de website van de gemeente of in het gemeentelijk infoblad;
3. een bericht in het Belgisch Staatsblad;
4. een afzonderlijke mededeling die met een beveiligde zending wordt gestuurd naar de woonplaats van de
aanpalende bewoners van het op te heffen wegdeel;
5. een afzonderlijke mededeling aan de aanpalende gemeenten, als de op te heffen weg paalt aan de gemeentegrens en deel uitmaakt van een gemeentegrensoverschrijdende verbinding;
6. een afzonderlijke mededeling aan de deputatie en het departement;
7. een afzonderlijke mededeling aan de beheerders van aansluitende openbare wegen;
8. een afzonderlijke mededeling aan de maatschappijen van openbaar vervoer.
Na de aankondiging wordt het ontwerp van grafisch plan tot opheffing van buurtweg 68 in de Atlas van de
Buurtwegen van Montenaken gedurende dertig dagen ter inzage gelegd in het gemeentehuis en gepubliceerd op de gemeentelijke website.

9. Opheffing buurtweg 70 in de Atlas van de Buurtwegen van Montenaken - voorlopige vaststelling
Artikel 1
Het grafisch plan en de bijhorende tabel van de eigenaars van de aanpalende percelen tot opheffing van
buurtweg 70 in de Atlas van de Buurtwegen van Montenaken wordt voorlopig vastgesteld.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt verzocht om het ontwerp van grafisch plan en de bijhorende tabel van de eigenaars van de aanpalende percelen te onderwerpen aan een openbaar onderzoek dat
binnen een ordetermijn van dertig dagen na de voorlopige vaststelling minstens wordt aangekondigd door:
1. aanplakking aan het gemeentehuis en ter plaatse, minstens aan het begin- en eindpunt van het op te heffen wegdeel;
2. een bericht op de website van de gemeente of in het gemeentelijk infoblad;
3. een bericht in het Belgisch Staatsblad;
4. een afzonderlijke mededeling die met een beveiligde zending wordt gestuurd naar de woonplaats van de
aanpalende bewoners van het op te heffen wegdeel;
5. een afzonderlijke mededeling aan de aanpalende gemeenten, als de op te heffen weg paalt aan de gemeentegrens en deel uitmaakt van een gemeentegrensoverschrijdende verbinding;
6. een afzonderlijke mededeling aan de deputatie en het departement;
7. een afzonderlijke mededeling aan de beheerders van aansluitende openbare wegen;
8. een afzonderlijke mededeling aan de maatschappijen van openbaar vervoer.
Na de aankondiging wordt het ontwerp van grafisch plan tot opheffing van buurtweg 70 in de Atlas van de
Buurtwegen van Montenaken gedurende dertig dagen ter inzage gelegd in het gemeentehuis en gepubliceerd op de gemeentelijke website.
10. Aanstellen ontwerper voor het renoveren en herinrichten van de Sint-Pieterkerk in Gingelom voor nevenbestemming bibliotheek en de dienst Vrije Tijd en de opmaak van een masterplan voor de herinrichting van de omgeving: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Artikel 1
Het bestek met nr. 2020-025 en de raming voor de opdracht “Aanstellen ontwerper voor het renoveren
en herinrichten van de Sint-Pieterkerk in Gingelom voor nevenbestemming bibliotheek en de dienst Vrije
Tijd en de opmaak van een masterplan voor de herinrichting van de omgeving”, opgesteld door Infrastructuur 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 € 70.000,00 excl. btw of € 84.700,00 incl. 21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Artikel 3
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode RA1853.
11. Aanleg wegenis en riolering verkaveling Dorpskouter fase 1A: Goedkeuring verrekening 1
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “Aanleg wegenis en riolering verkaveling
Dorpskouter fase 1A” voor het totaal bedrag in meer van € 11.002,00 excl. btw of € 13.312,42 incl. 21%
btw.
Artikel 2
De termijnverlenging van 15 werkdagen wordt goedgekeurd.
Artikel 3
De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode
RA000277.
12. Uitvoering bomenbeleidsplan Gingelom - raamovereenkomst 2020-2023: Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Artikel 1
Het bestek met nr. 2020-032 van 2 oktober 2020 en de raming voor de opdracht “Uitvoering bomenbeleidsplan Gingelom - raamovereenkomst 2020-2023”, opgesteld door Infrastructuur 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 € 30.940,00 excl. btw of € 37.437,40 incl. 21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Artikel 3
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de meerjarenbegroting, op budgetcode RA001871 en in het
budget van de volgende jaren.
13. Bodemonderzoeken via raamcontract opdrachtencentrale OVAM
Artikel 1
Het gemeentebestuur van Gingelom stapt in de raamovereenkomst geplaatst door OVAM voor bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten.
Artikel 2
Kennisname van het verslag van nazicht van de offertes van 6 juli 2020 en de gunning van 27 juli 2020 opgesteld door OVAM zijnde:
- Perceel 1 (Oosterlijk deel van Vlaanderen) aan BOVA ENVIRO+ nv, Wellingstraat 102, 9070 Destelbergen voor het bedrag van 106.900 euro excl. BTW
- Perceel 2 (Westerlijk deel van Vlaanderen) aan TEC nv, Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate voor het
bedrag van 106.900 euro excl. BTW
Artikel 3
De opdracht voor uitvoeren van bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten voor gemeentebestuur
Gingelom wordt gegund aan BOVA ENVIRO+ nv, Wellingstraat 102, 9070 Destelbergen. Het bestuur beschikt voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden voor de dienstverlening voor bodemonderzoek en bodemsaneringsprojecten. De aangestelde firma maakt een onderzoeksvoorstel op met
bijhorende meetstaat na het uitvoeren van een voorstudie, historisch onderzoek en terreinbezoek;
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek.

14. Gemeentelijke ondernemersdatabank "100% lokaal" - Samenwerkingsovereenkomst
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de samenwerkingsovereenkomst tussen IdentityBuilding BV en de gemeente Gingelom aangaande het project "100% lokaal" en keurt deze goed.
Artikel 2
De ondertekende samenwerkingsovereenkomst wordt voor 31.10.2020 overgemaakt aan IdentityBuilding,
pa.: Kuilstraat 1 te 9420 Erondegem.

