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dagorde Gemeenteraad
van 16 januari 2017 om 20:00

OPENBARE VERGADERING
 
1 2017_GR_00021

Kennisname van de gezamelijke akte van voordracht voor kandidaat-schepen Lars Van Rode

De heer Lars Van Rode werd via de voordrachtsakte de dato 7 december 2012 als schepen 
verkozen met ingang van 2 januari 2013. In de oorspronkelijke voordrachtsakte werd vermeld dat 
zijn mandaat zou vervallen op 31 december 2016. Vandaar dat er een nieuwe voordrachtsakte op 
de gemeenteraad wordt gebracht waarin Lars Van Rode wordt voorgedragen voor het ambt van 
schepen tot het einde van de huidige legislatuur.
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Verslag van de gemeenteraad van 19 december 2016

Het verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 19 december 2016 dient goedgekeurd te 
worden.
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Kennisname budget 2017 van het OCMW

Het budget 2017 werd goedgekeurd door de OCMW-raad van 30 november 2016.

Voorafgaand heeft het college van burgemeester en schepenen hierover een positief advies 
geformuleerd.

Als een budget past binnen het meerjarenplan, neemt de gemeenteraad er enkel kennis van. Het 
budget 2017 van het OCMW past binnen het meerjarenplan.
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Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW

Het aangepast meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd door de OCMW-raad op 30 november 
2016.

Voorafgaand heeft het college van burgemeester en schepenen hierover een positief advies 
geformuleerd.

Het meerjarenplan werd aangepast. Er werden geen nieuwe doelstellingen noch actieplannen of 
acties geformuleerd. De wijzigingen werden gemotiveerd in de strategische nota. Het resultaat op 
kasbasis is over alle jaren positief. De autofinancieringsmarge is positief in het laatste jaar en de 
som ervan over de verschillende jaren van het plan is tevens positief. Het meerjarenplan blijft 
binnen de marge van de geraamde gemeentelijke bijdrage.
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Wijziging van de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg voor 



2/6

het jaar 2017 

De gemeentelijke dotatie 2017 aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg werd door het besluit 
van de gemeenteraad van 17 oktober 2016 vastgelegd op 581.552 EUR volgens de verdeelsleutel.

Vermits er tussen de gemeentebesturen van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg geen 
formele overeenstemming blijkt over de verdeelsleutel en de daaruit voortvloeiende gemeentelijke 
dotatie voor het jaar 2017, stelt de heer Herman Reynders, in zijn ambt als provinciegouverneur, 
zelf het bedrag vast.

Dit betekent dat deze volgens de nieuwe berekening 585.720 EUR bedraagt.
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Gemeentelijke dotatie 2017 aan de politiezone Limburg Regio Hoofdstad 

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, wordt de gemeentelijke bijdrage voor de politiezone, voor wat betreft 
het gemeentebestuur van Lummen, vastgesteld op 1.436.933 EUR.
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Levering en installatie track and tracesysteem gemeentelijke voertuigen: goedkeuring 
bestek, vaststelling gunningswijze en lijst aan te schrijven firma's

Voor het uitrusten van de gemeentelijke voertuigen met een track and tracesysteem werd een 
bestek opgesteld. Het gaat om 34 voertuigen/machines van gemeente en OCMW.

Gunningswijze: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Aan te schrijven firma's:

 Geotracer, Gaverlandstraat 73 te 9031 Drongen
 Suivo, Prins Boudewijnlaan 41 te 2650 Edegem
 Fleetfinder, De Keyserlei 5/b58 te 2018 Antwerpen
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Renovatie gemeentelijk zwembad: goedkeuring bestek en vaststelling gunningswijze

Studiebureau Technum - Tractebel Engineering stelde een bestek op voor de aanstelling van een 
aannemer voor de renovatie van het zwembad. 

De aannemer zal instaan voor de renovatie van het zwembad, behalve voor het ESCO-gedeelte 
waarvoor Infrax een aannemer zal aanduiden. De eerstgenoemde aannemer zal instaan voor de 
coördinatie van beide opdrachten.

Gunningswijze: open aanbesteding (publicatie)
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Renovatie gemeentelijk zwembad: goedkeuring detailstudie ESCO-project

In zitting van 21 maart 2016 werd door de gemeenteraad aan Inter-Energa de opdracht gegeven 
om een detailstudie uit te voeren in het kader van het ESCO-project voor het gemeentelijk 
zwembad. Deze detailstudie werd intussen opgemaakt en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
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Voor dit gedeelte van de opdracht zal Inter-Energa optreden als aanbestedende overheid , wat 
impliceert dat Inter-Energa aan de hand van de opgemaakt detailstudie (opdrachtdocumenten) een 
aannemer aanduidt voor de uitvoering van de opdracht. 
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Omgevingsaanleg buitenschoolse kinderopvang Linkhout: kennisname technische 
bepalingen

In 2013 keurde de gemeenteraad een gemengde overeenkomst tussen gemeente Lummen en 
Vooruitzien goed in het kader van de bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie en sociale 
woongelegenheden te Linkhout.

Vooruitzien treedt binnen dit project op als aanbestedende overheid en bouwheer en stelde een 
aannemer aan. De omgevingsaanleg is echter niet inbegrepen in deze opdracht. Hiervoor stelde 
ontwerper Sam-architecten technische bepalingen en een meetstaat op. 

Bouwheer Vooruitzien dient aan de hand van deze opdrachtdocumenten een aannemer aan te 
stellen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om zich akkoord te verklaren met de werkwijze om 
Vooruitzien bijkomend de opdracht te geven de omgevingsaanleg te laten uitvoeren, in het kader 
van de gemengde overeenkomst die het gemeentebestuur reeds met Vooruitzien afsloot. 
Vooruitzien zal dus als aanbestedende overheid optreden.
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Personeelsbehoeftemeting en ondersteuning nieuwe geïntegreerde organisatiestructuur: 
goedkeuring bestek, vaststelling gunningswijze en lijst aan te schrijven firma's

Voor het uitvoeren van een personeelsbehoeftemeting en de ondersteuning bij de integratie van 
gemeente en OCMW dient een onderzoeksbureau aangesteld te worden. Hiervoor werd een bestek 
opgemaakt.

De opdracht zal verlopen in twee fases:

 fase 1: personeelsbehoeftemeting en productanalyse
 fase 2: ondersteuning bij integratie gemeente en OCMW

Volgende gunningscriteria zijn vooropgesteld:

 prijs: 30 punten
 plan van aanpak en methodiek: 70 punten

Gunningswijze: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Er wordt voorgesteld om volgende onderzoeksbureau aan te schrijven:

 BDO, Guldensporenpark 100 - blok K te 9820 Merelbeke
 CC Consult, Vliegvelddreef 9 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
 Probis Consulting, Acaciastraat 8 te 2440 Geel
 Möbius, Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel
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Maaien wegbermen: goedkeuring bestek en vaststelling gunningswijze 

Voor het maaien van wegbermen dient een nieuwe aannemer aangesteld te worden. 
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De opdracht werd opgedeeld in twee percelen:

 perceel 1: zone 1 (Meldert/Linkhout/Gestel)
 perceel 2: zone 2 (centrum/Thiewinkel/Genenbos)

De opdracht heeft een looptijd van drie jaar en zal aanvang nemen op 1 juni 2017.  

Gunningswijze: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking (publicatie).
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Akte minnelijke onteigening voor een deel van perceel 2D317/d en een deel van perceel 
2D316/e gelegen langs de Dikke Eikstraat met het oog op de aanleg van fietspaden. 

Na goedkeuring door de gemeenteraad zal de akte onder de drie partijen, AWV, de Gemeente 
Lummen en de Broeders van Liefde verleden worden door Vlaams Commissaris Stijn Menten. 
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Goedkeuring 'Marie Glavanystraat' als straatnaam voor de nieuwe wegenis binnen de 
verkavelingsaanvraag op naam van Joris Goen inv NV AVS-Invest

Een verkavelingsaanvraag met nieuwe wegenis en riolering werd ingediend door Joris Goen inv NV 
AVS-Invest, Massemsesteenweg 1 te 9230 Wetteren voor het verkavelen van de percelen afdeling 2 
sectie D nr 1120G en 1120K ter plaatse Populierenstraat. 

Het tracé van de ontworpen wegenis in de verkavelingsaanvraag werd door de gemeenteraad in 
zitting van 17 oktober 2016 goedgekeurd. 

Het college is in zitting van 27 december 2016 akkoord gegaan om 'Marie Glavanystraat' als 
straatnaam voor te dragen ter goedkeuring aan de raad. 
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Goedkeuring 'Burgemeester Vandenhovestraat' als straatnaam voor de nieuwe wegenis 
binnen de verkavelingsaanvraag op naam van AP&D te Linkhout

Een verkavelingsaanvraag met nieuwe wegenis en riolering werd ingediend door Manu Renard, 
Kerkstraat 38 te 1755 Oetingen Gooik inv All Projects Developments nv, Kerkstraat 38 te 1577 
Oetingen Gooik voor het verkavelen van de percelen afdeling 3 sectie B nr 525B, 526A, 527 en 528 
(deel) ter plaatse Hulshoekstraat. 

Het tracé van de ontworpen wegenis in de verkavelingsaanvraag werd door de gemeenteraad in 
zitting van 17 oktober 2016 goedgekeurd. De verkavelingsvergunning werd ondertussen afgeleverd.

Het college is in zitting van 27 december 2016 akkoord gegaan om 'Burgemeester 
Vandenhovestraat' als straatnaam voor te dragen ter goedkeuring aan de raad. 
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Huurcontract tussen de gemeente Lummen en Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw 
Tenhemelopneming woning Burggrachtstraat 12

Pastoor Innocent verhuist van de pastorij Thiewinkel naar de Burggrachtstraat 12, woning in 
eigendom van de kerkfabriek Lummen.
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De gemeente dient te voorzien in een woning voor de pastoor, en zal dus ook huur moeten betalen. 
Deze huurovereenkomst wordt afgesloten rechtstreeks tussen de gemeente en de kerkraad als 
vertegenwoordiger van kerkfabriek.

In bijlage de huurovereenkomst, reeds ondertekend door de verhuurder, zijnde de kerkraad.

De huurprijs per maand bedraagt 675 EUR, gekoppeld aan de gezondheidsindex, en dus jaarlijks 
aanpasbaar.
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Aanpassing addendum aan de politiecodex GAS politiezone Limburg Regio Hoofdstad, in 
verband met reglementering blauwe zone

De gemeenten Lummen, Halen en Herk-de-Stad hadden een specifieke regeling rond de naleving 
van de blauwe zones en de na te volgen richtlijnen aan het domein Schulensmeer, waarvoor tijdens 
de gemeenteraad van 12 september 2016  een addendum aan de politiecodex GAS Limburg Regio 
Hoofdstad goedgekeurd werd.

Om wille van het feit dat de gemeente Lummen een concessie zal afsluiten voor de openbare dienst 
inzake de exploitatie van het parkeren voor beperkte duur, zoals goedgekeurd tijdens de 
gemeenteraad van 21 november 2016, alsook de goedkeuring van het retributiereglement 
hieromtrent, dient het addendum aan de politiecodex GAS Limburg Regio Hoofdstad te worden 
aangepast voor wat betreft de weglating van het hoofdstuk in verband met de blauwe zone. 
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Reglement betreffende de inventarisatie van en de heffing op leegstaande woningen, 
gebouwen en/of kamers 

Wonen in West-Limburg stelt het herwerkte leegstandsreglement voor.

In bijlage het voorstel van het nieuwe reglement, en een document waarin alle aanpassingen ten 
opzichte van het oude reglement zichtbaar zijn.

Dit gaat voornamelijk over:

- Nieuwe vrijstelling voor personen met sloopvergunning.

- Duidelijkere schrappingsgronden

- Duidelijkere criteria voor opname op leegstandsregister

- Uitbreiding persoonsgebonden vrijstellingen naar gebouwgebonden vrijstellingen 
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Samenwerkingsovereenkomst Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen 2017

De gemeente Lummen heeft een overeenkomst met De Winning voor de Intergemeentelijke 
Natuur- en Landschapsploeg.
Op basis van een kostprijs van 16,81 EUR per uur, inclusief 6 % BTW, werkt deze ploeg rond 
natuur- en landschapsbeheer in de gemeente Lummen.  Jaarlijks wordt hiervoor een bedrag van 
25000 EUR voorzien.

De gemeente heeft ook het contract met het Vlaamse Gewest voor de toekenning van een 
compensatie voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers, ondertekend. 
 Hierdoor kon het bedrag voor de INL-ploeg met 10500 EUR verhoogd worden.  Met dit bedrag kan 
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de INL-ploeg extra taken uitvoeren, zoals het onderhoud van gemeentelijke bossen.
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Samenwerkingsovereenkomst lokale diensteneconomie 2017 tussen de lokale besturen van 
het kanton Herk-de-Stad en De winning, LDE vzw

Sinds 2010 neemt de gemeente Lummen deel aan de samenwerkingsovereenkomst Lokale 
Diensteneconomie tussen de lokale besturen van het kanton Herk-de-Stad en de Winning - vzw 
Werkkans.

Op basis van een kostprijs van 16,81 EUR per uur, voert deze ploeg in de gemeente specifieke 
taken uit rond het onderhoud van parken en plantsoenen.

Ook voor 2017 wordt in de begroting een bedrag van 40500 EUR voorzien.  Hiervoor kunnen 2409 
uren gepresteerd worden voor het reguliere onderhoud aan de sporthal en GCOC Oosterhof, het 
onderhoud van de parking aan KWS Linkhout, enz.


