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Gemeenteraad 15 december 2020
Besluitenlijst

OPENBARE ZITTING
1. Verkoop van een perceel grond te 'Hasselbrouck' waarop de gemeente Gingelom een recht
van opstal heeft aan de Watering van Sint-Truiden voor de uitbreiding van een bestaande
buffer
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met het verkopen van de percelen 8ste afdeling, sectie C nummers 290/T,
290/S en 299/B waarop de gemeente Gingelom een opstalrecht heeft, dit tegen de voorwaarden in de bij
deze beslissing gevoegde ontwerpakte en tegen de waarde van € 800.
Artikel 2
De authentieke akte zal verleden worden voor een ambtenaar van de dienst Vastgoedtransacties van het
Vlaamse Gewest, die de gemeente ook mag vertegenwoordigen bij het verlijden van de akte.
Artikel 3
Het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslaan
van de verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan landmeter Jean-Pierre Leenen, de Watering van SintTruiden en aan de financieel directeur voor de verdere afhandeling.
2. Omschakeling van het vakantiestelsel voor de contractuele personeelsleden: aanpassing
rechtspositieregeling en arbeidsreglement
Artikel 1
Er wordt goedkeuring verleend aan volgende aanpassingen in de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel:
Artikel 203
"Het statutair en gesubsidieerd contractueel personeelslid ontvangt jaarlijks een vakantiegeld krachtens het decreet
van 8 mei 2002 houdende wijziging van verschillende bepalingen betreffende de haard- en standplaatstoelage en
het vakantiegeld van het gemeente- en provinciepersoneel en het besluit van de Vlaamse Regering van 13
september 2002 betreffende de toekenning en de vaststelling van het vakantiegeld van het gemeentepersoneel en
het provinciepersoneel.
Het contractueel personeelslid ontvangt jaarlijks een vakantiegeld overeenkomstig de bepalingen van Titel III van het
koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten
betreffende de jaarlijkse vakantie der werknemers."
wordt vervangen door
"Het personeelslid ontvangt jaarlijks een vakantiegeld krachtens het decreet van 8 mei 2002 houdende
wijziging van verschillende bepalingen betreffende de haard- en standplaatstoelage en het vakantiegeld van
het gemeente- en provinciepersoneel en het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2002
betreffende de toekenning en de vaststelling van het vakantiegeld van het gemeentepersoneel en het
provinciepersoneel."
Artikel 258
"Voor de statutaire werknemers wordt de jaarlijkse vakantie opgebouwd op basis van de prestaties van het lopende
jaar. Voor de contractuele werknemers, 20 dagen op basis van de prestaties van het vorige jaar en de overige op
basis van de prestaties tijdens het lopende jaar."
wordt vervangen door
"De vakantieregeling van de statutaire en contractuele personeelsleden wordt georganiseerd conform de
vakantieregeling van de publieke sector.

Voor de statutaire en de contractuele werknemers wordt de jaarlijkse vakantie opgebouwd op basis van de
prestaties van het lopende jaar."
Artikel 2
Er wordt goedkeuring verleend aan volgende aanpassingen in het arbeidsreglement voor het
gemeentepersoneel:
Artikel 17 - Jaarlijkse vakantie
"De jaarlijkse vakantie wordt opgebouwd op basis van de prestaties van het lopende jaar voor de statutaire
werknemers en voor de contractuele werknemers 20 dagen op basis van de prestaties van het vorige jaar en de
overige op basis van de prestaties tijdens het lopende jaar."
wordt vervangen door
"De jaarlijkse vakantie wordt opgebouwd op basis van de prestaties van het lopende jaar voor zowel de
statutaire als de contractuele werknemers."
Artikel 3
Deze aanpassingen gaan in vanaf 1 januari 2021.
Artikel 4
Dit besluit wordt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur bekendgemaakt.
3. Vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020 - 2025 voor het gedeelte van de
gemeente
Artikel 1
De gemeenteraad stelt het aangepaste meerjarenplan 2020 - 2025 vast voor het gedeelte van de gemeente.
4. Vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020 - 2025
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het deel goed dat de OCMW-raad heeft vastgesteld.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het volledig aangepaste meerjarenplan 2020 - 2025 definitief vast.
Artikel 3
De aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 met de bijhorende documentatie zal op de gemeentelijke
website worden gepubliceerd.
Artikel 4
Het afschrift van dit besluit zal samen met de digitale rapportering van de aanpassing van het meerjarenplan
2020 - 2025 verzonden worden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur voor de uitoefening van het
bestuurlijke toezicht.
5. Kerkfabriek Sint Petrus Boekhout - jaarrekening 2019
Artikel 1
De jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint Petrus Boekhout wordt gunstig geadviseerd.
Artikel 2
Huidig besluit zal voor verder gevolg aan de provinciegouverneur overgemaakt worden via religiopoint.
6. Kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen - jaarrekening 2019
Artikel 1
De jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen wordt gunstig geadviseerd.
Artikel 2
Huidig besluit zal voor verder gevolg aan de provinciegouverneur overgemaakt worden via religiopoint.
7. Kerkfabriek Sint Petrus Gingelom - jaarrekening 2019
Artikel 1
De jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint Petrus Gingelom wordt gunstig geadviseerd.
Artikel 2
Huidig besluit zal voor verder gevolg aan de provinciegouverneur overgemaakt worden via religiopoint.

8. 2020-047 - Raamovereenkomst voor de bedeling aan huis van het infoblad "Gingelom
Vandaag" en diverse andere folders van 2021 tot en met 2024 - Goedkeuring lastvoorwaarden
en uit te nodigen firma's
Artikel 1
Het bestek met nr. 2020-047 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor de bedeling aan huis
van het infoblad "Gingelom Vandaag" en diverse andere folders van 2021 tot en met 2024”, 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 voor 4 jaar bedraagt € 28.099,17 excl. btw of € 34.000,00 incl.
21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Artikel 3
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking:
- De Wroeter Maatwerkbedrijf vzw, Sint-Rochusstraat 8 te 3720 Kortessem;
- IN-Z VZW, Schaapsdries 2 te 3600 Genk;
- AKSI VZW, Ulbeekstraat 21 te 3830 Wellen;
- Bpost nv, Muntplein 1 te 1000 Brussel;
- Promarket bvba, Ieperstraat 41, Bus A te 8610 Kortemark.
Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 19 januari 2021 om 10.00 uur.
Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2021, op raming RA000184 en in
het budget van de volgende jaren.
9. Riolerings- en wegeniswerken Heiseltstraat en Jean-Louis Vrankenstraat: goedkeuren
samenwerkingsovereenkomst Fluvius-gemeente Gingelom
Artikel 1
Er worden rioleringswerken in de Heiseltstraat en de Jean-Louis Vrankenstraat uitgevoerd, waarbij voor de
gemeente aanpassingswerken aan de wegen en stoepen noodzakelijk zijn.
Artikel 2
De samenwerkingsovereenkomst met Fluvius met betrekking tot de riolerings- en wegeniswerken in
Heiseltstraat en de Jean-Louis Vrankenstraat wordt ondertekend.
10. Opheffing buurtweg 70 in de Atlas van de Buurtwegen van Montenaken - definitieve
vaststelling
Artikel 1
De gemeenteraad besluit om de buurtweg 70 te Montenaken op te heffen zoals weergegeven op het
bijgevoegde plan met rode kleur.
Artikel 2
Het gemeentelijk grafisch plan, het uittreksel van de Atlas van de Buurtwegen en de topografische kaart
worden als integrerend deel gehecht aan dit besluit.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt aan het publiek op de volgende manieren:
- publicatie van het besluit op de gemeentelijke website gedurende 30 dagen
- aanplakking van het besluit bij het gemeentehuis en ter plaatse, minstens aan het begin- en eindpunt van
het betrokken wegdeel
- verzending van de bekendmaking ter kennisgeving met een beveiligde zending naar iedereen die in het
kader van het openbaar onderzoek een standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend
- verzending van het besluit en de bijhorende plannen met een beveiligde zending naar de deputatie van de
provincie en naar het departement MOW
Artikel 5
De gemeente publiceert het besluit van de gemeenteraad tot de definitieve vaststelling van het grafisch plan
tot de opheffing van de gemeenteweg in het Belgisch Staatsblad en op de gemeentelijke website:

- hetzij na het verlopen van de beroepstermijn, zonder dat er een beroepsprocedure werd opgestart
- hetzij na het verwerpen van het beroep door de Vlaamse Regering
Het besluit heeft uitwerking 14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
11. Opheffing buurtweg 68 in de Atlas van de Buurtwegen van Montenaken - definitieve
vaststelling
Artikel 1
De gemeenteraad besluit om de buurtweg 68 te Montenaken op te heffen zoals weergegeven op het
bijgevoegde plan met rode kleur.
Artikel 2
Het gemeentelijk grafisch plan, het uittreksel van de Atlas van de Buurtwegen en de topografische kaart
worden als integrerend deel gehecht aan dit besluit.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt aan het publiek op de volgende manieren :
- publicatie van het besluit op de gemeentelijke website gedurende 30 dagen
- aanplakking van het besluit bij het gemeentehuis en ter plaatse, minstens aan het begin- en eindpunt van
het betrokken wegdeel
- verzending van de bekendmaking ter kennisgeving met een beveiligde zending naar iedereen die in het
kader van het openbaar onderzoek een standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend
- verzending van het besluit en de bijhorende plannen met een beveiligde zending naar de deputatie van de
provincie en naar het departement MOW
Artikel 5
De gemeente publiceert het besluit van de gemeenteraad tot de definitieve vaststelling van het grafisch plan
tot de opheffing van de gemeenteweg in het Belgisch Staatsblad en op de gemeentelijke website :
- hetzij na het verlopen van de beroepstermijn, zonder dat er een beroepsprocedure werd opgestart
- hetzij na het verwerpen van het beroep door de Vlaamse Regering
Het besluit heeft uitwerking 14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
12. Subsidie 2020 sport-jeugd-cultuur
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord om de erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen voor het werkjaar
2020 (01/09/2019-31/08/2020) eenzelfde subsidie te verlenen gelijk aan hun subsidie voor het werkjaar
2019.
Artikel 2
Een afschrift voor uitvoering zal aan de financieel directeur overhandigd worden.
13. Statuten interlokale vereniging lokale preventiewerking en aanduiding
vertegenwoordigers
Artikel 1
De statuten van de interlokale vereniging lokale preventiewerking worden goedgekeurd.
Artikel 2
De engagementsverklaring opgesteld door de gemeente Wellen wordt goedgekeurd.
Artikel 3
Als vertegenwoordiger van de gemeente Gingelom in het beheerscomité wordt schepen Annick Princen
aangeduid en schepen Ingrid Scheepers als plaatsvervanger.
Artikel 4
Als vertegenwoordiger in de werkgroep wordt Marc Bovy, diensthoofd Welzijn, aangeduid.

