Gemeente Gingelom
Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom
T 011 88 10 31 info@gingelom.be
F 011 83 15 79 www.gingelom.be

Gemeenteraad 30 juni 2020
Besluitenlijst

OPENBARE ZITTING
1. Concessie cafetaria sporthal De Winning: vaststellen concessievoorwaarden - Aanpassing
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de gunningsprocedure en de concessievoorwaarden voor het uitbaten
van de cafetaria van sporthal De Winning, gevoegd als bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Aan het college wordt de opdracht gegeven deze voorwaarden openbaar bekend te maken en de gunningsprocedure overeenkomstig de in artikel 1 vastgestelde voorwaarden uit te voeren.
2. Sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale besturen
Artikel 1
De raad besluit om het sectoraal akkoord 2020 uit te voeren via:
• De verhoging van de maaltijdcheques met € 100/VTE volgens het SA vanaf 1 juli 2020.
• De koopkrachtverhoging van € 200/VTE eveneens toe te kennen d.m.v. een verhoging van de maaltijdcheques vanaf 1 juli 2020.
Vanaf 1 juli 2020 wordt de waarde van één maaltijdcheque bijgevolg vastgesteld op € 6,36. De personeelsleden die reeds verhoogde maaltijdcheques krijgen t.g.v. de eerdere VIA-toekenning verkrijgen hierdoor een
maaltijdcheque van het maximumbedrag, € 8.
Artikel 243 van de RPR wordt als volgt aangepast:
Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. De waarde van één maaltijdcheque bedraagt € 5. De
werkgeversbijdrage bedraagt € 3,90 (GR 20.12.2016).
Vanaf 1 juli 2020 wordt de waarde van één maaltijdcheque vastgesteld op € 6,36 (€ 5,27 werkgeversbijdrage en € 1,09 werknemersbijdrage).
Bij onvolledige prestaties of prestaties die niet geleverd zijn gedurende het werkjaar, wordt het
bedrag op jaarbasis, vermeld in het eerste lid, pro rata verminderd.
Artikel 2
De regularisatie van de eerste jaarhelft zal worden uitgevoerd d.m.v. het toekennen van een hogere werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques voor de tweede jaarhelft, zodat het sectoraal afgesproken bedrag gerespecteerd wordt.
Voor de personeelsleden die na de toepassing van het sectoraal akkoord de maximale maaltijdcheques bereikt hebben of die reeds uit dienst of op pensioen zijn, zal een eenmalige ecocheque voor het te regulariseren bedrag worden toegekend.
De regularisatie wordt toegekend voor de werkelijke arbeidsprestaties geleverd in de referteperiode (1 januari 2020 t.e.m. 30 juni 2020).
Bij onvolledige prestaties of prestaties die niet geleverd zijn gedurende het werkjaar, wordt het bedrag dat
wordt toegekend op jaarbasis pro rata verminderd.
3. Vaststelling van de jaarrekening voor het gedeelte van de gemeente
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2019 vast voor het gedeelte van de gemeente.

4. Vaststelling van de jaarrekening 2019
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de gehele jaarrekening 2019 definitief vast.
Artikel 2
De jaarrekening 2019 met de bijhorende documentatie zal op de gemeentelijke website worden gepubliceerd.
Artikel 3
Het afschrift van dit besluit zal samen met de digitale rapportering van de jaarrekening verzonden worden
aan het Agentschap Binnenlands Bestuur voor de uitoefening van het bestuurlijke toezicht.
5. Kerkfabriek Sint Saturninus Mielen - jaarrekening 2019
Artikel 1
De jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint Saturninus wordt gunstig geadviseerd mits aanpassing van het
exploitatieresultaat met € + 3,95 en het investeringsresultaat met € -3,95.
Artikel 2
Huidig besluit zal voor verder gevolg aan de provinciegouverneur overgemaakt worden via religiopoint.
6. Toetreding 'Telecomcontracten Vlaamse Overheid 2018'
Artikel 1
De gemeente doet beroep op de opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor afname van telecommunicatiediensten aangeboden via de raamovereenkomst gesloten voor de volgende percelen:
• Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie
• Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik
• Perceel 3: Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen ("Machine to Machine" en "Internet of Things")
• Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX)
Artikel 2
De bestelde diensten kunnen zowel door OCMW als gemeente Gingelom worden afgenomen.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering.
7. Aankoop van een nieuwe tractor: Goedkeuring lastvoorwaarden
Artikel 1
Het bestek met nr. 2020-023 van 15 juni 2020 en de raming voor de opdracht “Aankoop van een nieuwe
tractor”, opgesteld door de ontwerper 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 € 78.512,40 excl. btw of €
95.000,00 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 RA000365.
8. Verzoek tot opheffing buurtweg 68 in de Atlas van de Buurtwegen van Montenaken - standpunt m.b.t. opportuniteit
Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het verzoek tot opheffing van buurtweg 68 in de Atlas van de Buurtwegen
van Montenaken en de bijgebrachte bewijsstukken die aantonen dat er sterke vermoedens zijn van het dertigjarig niet-gebruik door publiek.
Artikel 2
Rekening houdend met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet houdende
de gemeentewegen dd.12/08/2019 oordeelt de gemeenteraad dat het wenselijk is om over te gaan tot de
opheffing van buurtweg 68 in de Atlas der Buurtwegen van Montenaken.
Artikel 3

Het college wordt verzocht om de nodige stappen te ondernemen zodat de eigenlijke ontheffingsprocedure
kan worden opgestart zoals beschreven in hoofdstuk 3, afdeling 3 van voormeld decreet.
9. Aanpassing 'Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van
huishoudelijke afvalstoffen’ (t.g.v. de verplichting tot het verpakt aanbrengen op het sorteerpark en optrekken gratis quotum asbest)
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het aangepaste reglement 'Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen
en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen' (dd. 18 oktober 2019) goed. In dit reglement werd het verpakt aanbrengen van asbest en het optrekken van het quotum gratis asbest op het sorteerpark opgenomen.
Artikel 2
De inwerkingtreding van dit reglement zal dan ook gebeuren na goedkeuring van het besluit door de gemeenteraad EN nadat de maatregelen i.k.v. corona terug de inzameling van asbest op het sorteerpark toestaan.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst Financiën en de dienst Milieu, Limburg.net.
10. Opstart huis-aan-huis inzameling asbest
Artikel 1
De gemeenteraad bekrachtigt het door de raad van bestuur van Limburg.net dd. 22/1/2020 goedgekeurde
tarievenreglement inzameling asbest aan huis.
Artikel 2
De inwerkingtreding van de huis-aan-hus inzameling asbest is in functie van de maatregelen i.k.v. corona en
wordt bepaald door Limburg.net.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Limburg.net.
11. PV-installaties – gunning
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel van Fluvius om het plaatsen van de PV-installaties op het
gemeentehuis, de bibliotheek, de sporthal en de werkplaats van de technische dienst te gunnen aan de firma
Green Solutions uit Bocholt.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan Fluvius.
12. Reglement - Lokale coronapremie voor Gingelomse ondernemingen
Artikel 1
De gemeente Gingelom wenst lokale ondernemers die getroffen worden door de Corona-crisis een lokale
premie toe te kennen.
Artikel 2
In dit reglement hebben onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:
• Lokale onderneming: elke onderneming met een ondernemingsnummer dat gevestigd is te Gingelom.
• Corona hinderpremie: de premie die door de Vlaamse overheid wordt toegekend overeenkomstig
het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht
moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf
12 maart 2020 inzake het coronavirus.
• Corona compensatiepremie: de premie die door de Vlaamse overheid wordt toegekend overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die een
omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.
Artikel 3
De lokale premie kan tot 18/09/2020 aangevraagd worden door iedere lokale onderneming met een ondernemingsnummer dat gevestigd is te Gingelom.
Artikel 4

§1. De gemeente Gingelom verleent een lokale premie van:
• 500 euro aan iedere lokale onderneming die een Corona hinderpremie van 4.000 euro van de
Vlaamse overheid heeft ontvangen.
• 250 euro aan iedere lokale onderneming die een Corona compensatiepremie van 3.000 euro van de
Vlaamse overheid heeft ontvangen.
§2. Een lokale ondernemer kan per ondernemingsnummer slechts 1 van de premies in §1 van dit
artikel aanvragen.
Artikel 5
§1 De aanvraag van de premie zal gebeuren door middel van een aanvraagformulier op de gemeentelijke
website. Een fysisch exemplaar zal ook te verkrijgen zijn op de dienst wonen en leven.
§2 De premie-aanvraag zal onderzocht worden naar ontvankelijkheid. Een aanvraag is ontvankelijk als deze
volledig is ingevuld en ondertekend en alle gevraagde documenten werden bijgevoegd. Aan de aanvraag
wordt een rekening uittreksel toegevoegd van de uitbetaling van de Vlaamse Overheid.
Artikel 6
Het college van burgemeester en schepenen beslist maandelijks over de premie-aanvragen die werden ontvangen. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen binnen een termijn van 14 dagen na deze beslissing.
Artikel 7
Het college van burgemeester en schepenen heeft steeds de mogelijkheid om de premie te weigeren of terug te vorderen indien blijkt dat de Vlaamse premie onrechtmatig werd verkregen en werd teruggevorderd.
Artikel 8
De uitbetaling van de premie gebeurt door overschrijving op de bankrekening van de aanvrager en dit binnen de 15 dagen na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9
In functie van de snelle uitvoering van dit reglement, wordt het college opgedragen om de nodige verschuivingen in het meerjarenplan door te voeren.
Artikel 10
Dit reglement treedt in werking op 1/07/2020 en eindigt op 31/12/2020.

13. Voorstel organisatie zomerklassen
Artikel 1
Het voornoemd voorstel van Marlies Boonen wordt afgekeurd.

