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Gemeenteraad 28 april 2020
Besluitenlijst

OPENBARE ZITTING
1. Algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 27 mei 2020: goedkeuring agenda
Artikel 1
De raad besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 27 mei 2020 met als agendapunten:
1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019.
3. Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2019.
4. Benoeming Commissaris-Revisor.
5. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen.
Artikel 2
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt van de gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend akkoord te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke
goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Algemene
Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt
worden aan de toezichthoudende overheid.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 27 mei 2020 (of iedere andere datum waarop deze
uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
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 tevens jaarvergadering van Fluvius Limburg op 26 juni 2020 - goedkeuring agenda
Artikel 1
De raad besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg d.d. 26 juni 2020:
1. Kennisneming verslagen Fluvius Limburg van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2019.
2. Goedkeuring van de jaarrekening Fluvius Limburg afgesloten op 31 december 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest (artikel 6:115 WVV).
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de
commissaris Fluvius Limburg met betrekking tot het boekjaar 2019.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Benoeming van een commissaris.

8. Statutaire mededelingen.
Artikel 2
In geval van schriftelijke algemene vergadering:
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt van de gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend akkoord te
worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke
goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Algemene
Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt
worden aan de toezichthoudende overheid.
Artikel 3
In geval van een fysieke algemene vergadering:
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg op 26 juni 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 artikel 1 en 2 van onderhavige beslissing.
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. Algemene vergadering van TMVS dv op 16 juni 2020
Artikel 1
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 16 juni 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de
agendapunten:
• Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer
• Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en
de overdracht van een deelnemer
• Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019
• Verslag van de commissaris
• Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019
• Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019
• Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
• Statutaire benoemingen - raad van bestuur
• Varia en mededelingen
Artikel 2
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens
het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld
op 16 juni 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. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
• hetzij per elektronische post, 20200616AVTMVS@farys.be,
gestuurd worden.
4. Informatieveiligheid: jaarverslag 2019
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag informatieveiligheid voor het jaar 2019.

5. Aanvraag toestemming voor het politioneel gebruik van camera's op het grondgebied van
Gingelom
Artikel 1
De gemeenteraad geeft een principiële toestemming voor het gebruik van vaste en mobiele ANPR-camera’s
op zichtbare wijze door de politiediensten op het grondgebied van de gemeente.
Artikel 2
De gemeenteraad geeft een principiële toestemming voor het gebruik van mobiele camera’s door de politiediensten op het grondgebied van de gemeente.
Artikel 3
Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de korpschef, die instaat voor het gebruik van de camera’s op zichtbare wijze door de politiediensten conform de overeenkomstige wettelijke bepalingen. Deze
toestemming wordt ter kennis gebracht aan de procureur des Konings.
Artikel 4
Deze toestemming wordt openbaar gemaakt voor wat betreft de opdrachten van bestuurlijke politie.
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
6. Kerkfabriek Sint Petrus Boekhout - meerjarenplan 2020-2025
Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Petrus Boekhout wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het is de verantwoordelijkheid van het centraal kerkbestuur om erop toe te zien dat de totale jaarlijkse
exploitatietoelage voor de kerkfabrieken in de periode 2020-2025 het jaarlijks bedrag van € 115.000 niet
overstijgt.
Artikel 3
Dit besluit wordt via religiopoint aan de verschillende instanties overgemaakt.
7. Kerkfabriek Sint Petrus Boekhout - budget 2020
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Petrus Boekhout.
Artikel 2
De gemeentelijke exploitatietoelage voor 2020 wordt vastgelegd op € 19.028,00.
Artikel 3
Huidig besluit zal, voor verder gevolg, overgemaakt worden aan de bevoegde instanties via religiopoint.
8. Kerkfabriek Sint Petrus Borlo - meerjarenplan 2020-2025
Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Petrus Borlo wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het is de verantwoordelijkheid van het centraal kerkbestuur om erop toe te zien dat de totale jaarlijkse
exploitatietoelage voor de kerkfabrieken in de periode 2020-2025 het jaarlijks bedrag van € 115.000 niet
overstijgt.
Artikel 3
Dit besluit wordt via religiopoint aan de verschillende instanties overgemaakt.
9. Kerkfabriek Sint Petrus Borlo - budget 2020
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Petrus Borlo.
Artikel 2
De gemeentelijke exploitatietoelage voor 2020 wordt vastgelegd op € 15.366,69 (afgerond € 15.367,00).
Artikel 3
Huidig besluit zal, voor verder gevolg, overgemaakt worden aan de bevoegde instanties via religiopoint.

10. Kerkfabriek Sint Trudo Buvingen - meerjarenplan 2020-2025
Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Trudo Buvingen wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het is de verantwoordelijkheid van het centraal kerkbestuur om erop toe te zien dat de totale jaarlijkse
exploitatietoelage voor de kerkfabrieken in de periode 2020-2025 het jaarlijks bedrag van € 115.000 niet
overstijgt.
Artikel 3
Dit besluit wordt via religiopoint aan de verschillende instanties overgemaakt.
11. Kerkfabriek Sint Trudo Buvingen - budget 2020
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Trudo Buvingen.
Artikel 2
De gemeentelijke exploitatietoelage voor 2020 wordt vastgelegd op € 3.501,51 (afgerond € 3.502,00).
Artikel 3
Huidig besluit zal, voor verder gevolg, overgemaakt worden aan de bevoegde instanties via religiopoint.
12. Kerkfabriek Sint Petrus Gingelom - meerjarenplan 2020-2025
Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Petrus Gingelom wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het is de verantwoordelijkheid van het centraal kerkbestuur om erop toe te zien dat de totale jaarlijkse
exploitatietoelage voor de kerkfabrieken in de periode 2020-2025 het jaarlijks bedrag van € 115.000 niet
overstijgt.
Artikel 3
Dit besluit wordt via religiopoint aan de verschillende instanties overgemaakt.
13. Kerkfabriek Sint Petrus Gingelom - budget 2020
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Petrus Gingelom.
Artikel 2
Er wordt geen gemeentelijke exploitatietoelage voor 2020 vastgelegd.
Artikel 3
Huidig besluit zal, voor verder gevolg, overgemaakt worden aan de bevoegde instanties via religiopoint.
14. Kerkfabriek Sint Joris Jeuk - meerjarenplan 2020-2025
Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Joris Jeuk wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het is de verantwoordelijkheid van het centraal kerkbestuur om erop toe te zien dat de totale jaarlijkse
exploitatietoelage voor de kerkfabrieken in de periode 2020-2025 het jaarlijks bedrag van € 115.000 niet
overstijgt.
Artikel 3
Dit besluit wordt via religiopoint aan de verschillende instanties overgemaakt.
15. Kerkfabriek Sint Joris Jeuk - budget 2020
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Joris Jeuk.
Artikel 2
De gemeentelijke exploitatietoelage voor 2020 wordt vastgelegd op € 33.337,29 (afgerond € 33.338,00).
Artikel 3
De gemeentelijke investeringstoelage voor 2020 wordt vastgelegd op € 5.000,00.
Artikel 4
Huidig besluit zal, voor verder gevolg, overgemaakt worden aan de bevoegde instanties via religiopoint.

16. Kerkfabriek Sint Saturninus Mielen - meerjarenplan 2020-2025
Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Saturninus Mielen wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het is de verantwoordelijkheid van het centraal kerkbestuur om erop toe te zien dat de totale jaarlijkse
exploitatietoelage voor de kerkfabrieken in de periode 2020-2025 het jaarlijks bedrag van € 115.000 niet
overstijgt.
Artikel 3
Dit besluit wordt via religiopoint aan de verschillende instanties overgemaakt.
17. Kerkfabriek Sint Saturninus Mielen - budget 2020
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Saturninus Mielen.
Artikel 2
De gemeentelijke exploitatietoelage voor 2020 wordt vastgelegd op € 14.475,91 (afgerond € 14.476,00).
Artikel 3
Huidig besluit zal, voor verder gevolg, overgemaakt worden aan de bevoegde instanties via religiopoint.
18. Kerkfabriek Sint Martinus Montenaken - meerjarenplan 2020-2025
Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Martinus Montenaken wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het is de verantwoordelijkheid van het centraal kerkbestuur om erop toe te zien dat de totale jaarlijkse
exploitatietoelage voor de kerkfabrieken in de periode 2020-2025 het jaarlijks bedrag van € 115.000 niet
overstijgt.
Artikel 3
Dit besluit wordt via religiopoint aan de verschillende instanties overgemaakt.
19. Kerkfabriek Sint Martinus Montenaken - budget 2020
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Martinus Montenaken.
Artikel 2
De gemeentelijke exploitatietoelage voor 2020 wordt vastgelegd op € 7.931,33 (afgerond € 7.932,00).
Artikel 3
Huidig besluit zal, voor verder gevolg, overgemaakt worden aan de bevoegde instanties via religiopoint.
20. Kerkfabriek Sint Sebastianus Niel - meerjarenplan 2020-2025 wijziging
Artikel 1
Het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Sebastianus Niel wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het is de verantwoordelijkheid van het centraal kerkbestuur om erop toe te zien dat de totale jaarlijkse
exploitatietoelage voor de kerkfabrieken in de periode 2020-2025 het jaarlijks bedrag van € 115.000 niet
overstijgt.
Artikel 3
Dit besluit wordt via religiopoint aan de verschillende instanties overgemaakt.
21. Kerkfabriek Sint Sebastianus Niel - budgetwijziging 2020
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek Sint Sebastianus Niel.
Artikel 2
De gemeentelijke exploitatietoelage voor 2020 wordt vastgelegd op € 11.300,14 (afgerond € 11.301,00).

Artikel 3
Huidig besluit zal, voor verder gevolg, overgemaakt worden aan de bevoegde instanties via religiopoint.
22. Kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen - meerjarenplan 2020-2025
Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Heilig Kruis Vorsen wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het is de verantwoordelijkheid van het centraal kerkbestuur om erop toe te zien dat de totale jaarlijkse
exploitatietoelage voor de kerkfabrieken in de periode 2020-2025 het jaarlijks bedrag van € 115.000 niet
overstijgt.
Artikel 3
Dit besluit wordt via religiopoint aan de verschillende instanties overgemaakt.
23. Kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen - budget 2020
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van de kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen.
Artikel 2
De gemeentelijke exploitatietoelage voor 2020 wordt vastgelegd op € 5.891,64 (afgerond € 5.892,00).
Artikel 3
Huidig besluit zal, voor verder gevolg, overgemaakt worden aan de bevoegde instanties via religiopoint.
24. Aanvraag omgevingsvergunning OMV/2019/130 ingediend door Aquafin nv aangaande infrastructuur en omgevingswerken: zaak der wegen
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag tot omgevingsvergunning OMV/2019/130 ingediend door
Aquafin nv, voor het bouwen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, op de percelen kadastraal gekend als
Gingelom afdeling 3, sectie A nr. 24B.
Artikel 2
De aanleg van het wegtracé wordt goedgekeurd, zoals voorgesteld op de plannen.
25. Aanvraag omgevingsvergunning OMV/2020/6 ingediend door Fluvius cvba aangaande infrastructuur en omgevingswerken: zaak der wegen
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag tot omgevingsvergunning OMV/2020/6 ingediend door Fluvius cvba, voor de aanleg gescheiden riolering en herinrichtingswerken van Sint- Rumoldusstraat, Duivenstraat, Groenplaats, Drie Tombenstraat en Kortijsstraat.
Artikel 2
De aanleg van het wegtracé wordt goedgekeurd, zoals voorgesteld op de plannen.
26. Erosiebestrijdingswerken Gingelom – Hekberg: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Artikel 1
Het bestek met nr. 2020-014 en de raming voor de opdracht “Erosiebestrijdingswerken Gingelom - Hekberg”, opgesteld door de ontwerper, Watering van Sint Truiden 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 € 15.130,40 excl. btw of € 18.307,78 incl. 21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Artikel 3
Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie Vlaamse Overheid Dep. Leefmilieu, Natuur en Energie Land en Bodembescherming, Koning Albert II-laan 20 te 1000 Brussel.
Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode RA000401.

27. Erosiebestrijdingswerken Gingelom – Hundelingenstraat: Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
Artikel 1
Het bestek met nr. 2020-013 en de raming voor de opdracht “Erosiebestrijdingswerken Gingelom – Hundelingenstraat”, 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 € 21.291,50 excl.
btw of € 25.762,72 incl. 21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Artikel 3
Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie ministerie van de Vlaamse gemeenschap,
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke
rijkdommen, Koning Albert II-laan 20 bus 20 te 1000 Brussel.
Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode RA000401.
28. Onderhoudswerken gemeentewegen in beton dienstjaar 2020: Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Artikel 1
Het bestek met nr. 2020-009 en de raming voor de opdracht “Onderhoudswerken gemeentewegen in b
ton dienstjaar 2020”, 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 € 101.855,00 excl. btw of € 123.244,55 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 AC000077 RA000302.
29. Jaarrekening en activiteitenverslag 2019 van de projectvereniging wijk-werken
Haspengouw
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de jaarrekening en het activiteitenverslag 2019 van de projectvereniging wijkwerken Haspengouw goed.
Artikel 2
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.
31.Verdeling tegoedbon aan inwoners
Artikel 1
Het voornoemd voorstel van Danny Goyens wordt niet goedgekeurd door de gemeenteraad.
32. Bedeling mondmaskers aan de inwoners
Artikel 1
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college d.d. 21 april 2020 m.b.t. de aankoop en verdeling
van mondmaskers aan de inwoners.

