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Gemeenteraad 26 mei 2020
Besluitenlijst

OPENBARE ZITTING
1. Jaarverslag 2019 van de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken - Kennisneming
Artikel 1
De raadsleden nemen kennis van het jaarverslag van de lokale politie 2019.
2. Dienstverlenende vereniging CIPAL: algemene vergadering van 25 juni 2020 - Goedkeuring
Artikel 1
Op basis van de verkregen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de algemene
vergadering van Cipal van 25 juni 2020 goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal
van 25 juni 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.
3. cvba Nuhma: algemene vergadering van 2 juni 2020 – Goedkeuring
Artikel 1
De agenda van de algemene vergadering van de cvba Nuhma van 2 juni 2020 wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het
bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering van de cvba Nuhma vastgesteld op 2 juni 2020, te onderschrijven en haar/zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van
de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit over te maken aan de cvba Nuhma.
4. Opdrachthoudende vereniging Limburg.net: algemene vergadering van 24 juni 2020 –
Goedkeuring
Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering van woensdag 24 juni 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.

5. Algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten
in Limburg (IGL) op 25 juni 2020: goedkeuring agenda - Goedkeuring
Artikel 1
De agenda van de gewone vergadering d.d. 25 juni 2020 van de algemene vergadering van IGL wordt goedgekeurd. Ook de verplaatsing van deze vergadering naar 26 augustus 2020 wordt goedgekeurd.
De agenda blijft hetzelfde.
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.
6. Jaarrekening en jaarverslag 2019 Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw –
Goedkeuring
Artikel 1
De jaarrekening 2019 en het jaarverslag 2019 van de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw
worden goedgekeurd. Beide documenten worden als integrerende bijlage aan dit besluit gehecht.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving aan de deelnemende gemeenten en andere belanghebbenden bezorgd.
7. Samenwerking justitiehuis m.b.t. de uitvoering van werkstraffen voor meerderjarigen –
Goedkeuring
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met het justitiehuis goed voor de uitvoering van
werkstraffen voor meerderjarigen, zoals gevoegd in bijlage.
8. Lokale steunmaatregelen ingevolge de COVID-19 pandemie – Goedkeuring
Artikel 1
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de toekenning van een gemeentelijke premie van respectievelijk € 500 en € 250 aan de ondernemingen die een Vlaamse corona hinderpremie of compensatiepremie
ontvangen hebben. Hiervoor wordt een reglement uitgewerkt dat ter goedkeuring aan de gemeenteraad
van juni wordt voorgelegd.
Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord om de erkende verenigingen (sport, cultuur, jeugd en senioren) een éénmalige extra toelage toe te kennen, gelijk aan hun toelage voor het werkingsjaar 2019.
Artikel 3
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de uitgifte van een waardebon van € 10 aan elke inwoner
gedomicilieerd in Gingelom.
De waardebon kan gebruikt worden bij alle natuurlijke personen of rechtspersonen, die respectievelijk als
zelfstandige ondernemer of als onderneming ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
voor activiteiten die als voorwerp kleinhandel, horeca of dienstverlening en die een vestiging hebben op het
grondgebied van de gemeente Gingelom. De gemeenteraad geeft het mandaat aan het college om de modaliteiten voor de uitgifte van de
waardebonnen verder uit te werken.
Artikel 4
De gemeenteraad gaat principieel akkoord dat er binnen het OCMW een voorstel wordt uitgewerkt waarbij de nodige budgetten worden voorzien voor degenen die het zwaarst getroffen zijn. Dit zal volgende raad
opnieuw worden voorgelegd.
Artikel 5
Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website.

9. Aanvraag omgevingsvergunning OMV/2020/12 ingediend door Fluvius cvba aangaande infrastructuur en omgevingswerken: zaak der wegen – Goedkeuring
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag tot omgevingsvergunning OMV/2020/12 ingediend door
Fluvius cvba, voor de aanleg van gescheiden riolering en herinrichtingswerken van Mielenstraat, Muizenstraat en Gravelostraat.
Artikel 2
De aanleg van het wegtracé wordt goedgekeurd, zoals voorgesteld op de plannen.
10. Kerkfabriek Sint Joris Jeuk - jaarrekening 2019 – Goedkeuring
Artikel 1
De jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint Joris Jeuk wordt gunstig geadviseerd mits aanpassing van het
patrimonium.
Artikel 2
Huidig besluit zal voor verder gevolg aan de provinciegouverneur overgemaakt worden via religiopoint.
11. Kerkfabriek Sint Petrus Borlo - jaarrekening 2019 – Goedkeuring
Artikel 1
De jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint Petrus Borlo wordt gunstig geadviseerd.
Artikel 2
Huidig besluit zal voor verder gevolg aan de provinciegouverneur overgemaakt worden via religiopoint.
12. Kerkfabriek Sint Trudo Buvingen - jaarrekening 2019 – Goedkeuring
Artikel 1
De jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint Trudo Buvingen wordt gunstig geadviseerd.
Artikel 2
Huidig besluit zal voor verder gevolg aan de provinciegouverneur overgemaakt worden via religiopoint.
13. Kerkfabriek Sint Martinus Montenaken - jaarrekening 2019 – Goedkeuring
Artikel 1
De jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint Martinus Montenaken wordt gunstig geadviseerd mits aanpassing van het patrimonium.
Artikel 2
Huidig besluit zal voor verder gevolg aan de provinciegouverneur overgemaakt worden via religiopoint.
14. Kerkfabriek Sint Sebastianus Niel - jaarrekening 2019 – Goedkeuring
Artikel 1
De jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint Sebastianus te Niel wordt gunstig geadviseerd.
Artikel 2
Huidig besluit zal voor verder gevolg aan de provinciegouverneur overgemaakt worden via religiopoint.

