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dagorde Gemeenteraad
van 16 oktober 2017 om 19:00
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Verslag van de gemeenteraad van 11 september 2017

Het verslag van de gemeenteraad van 11 september 2017 dient goedgekeurd te worden. 

OPENBARE VERGADERING
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Jaarrekening 2016 Kerkfabriek  St.Jan de Doper Thiewinkel 

Overeenkomstig artikel 55 § 2 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie 
en werking van de erediensten, zijn de rekeningen van de kerkfabrieken onderworpen aan het 
advies van de gemeenteraad.

Op 9 mei werden de jaarrekeningen 2016 van Meldert, Genenbos, Linkhout en Lummen-Centrum 
ingediend. Deze jaarrekeningen kregen een gunstig advies van de gemeenteraad van juni. 
Thiewinkel werd op dat ogenblik niet ingediend om wille van budgetoverschrijdingen.

Op 29 september werd de jaarrekening 2016 van St. Jan de Doper Thiewinkel zonder 
voorafgaandelijke budgetwijziging ingediend, samen met de coördinatietabel.

De budgetoverschrijdingen hebben wel geen invloed op de werkingstoelage van de gemeente en 
zijn maar mogelijk door het overschot van de jaarrekening 2015. Het exploitatietekort eigen 
dienstjaar stijgt met 3 000 euro.  

Het advies van de gemeenteraad moet gegeven worden vóór 18 november 2017 (een termijn van 
50 dagen na ontvangst). Ontstentenis van advies betekent gunstig.

Bij een ongunstig advies kunnen bovenstaande opmerkingen opgenomen worden. Een ongunstig 
advies van de gemeenteraad leidt niet per definitie tot een niet-goedkeuring door de gouverneur.

Er wordt gevraagd aan de gemeenteraad om ongunstig advies te verlenen.
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Wijziging rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel

Na goedkeuring van het rechtspositiebesluit op de gemeenteraad van februari 2017 mochten we 
van het toezicht een schrijven ontvangen met enkele opmerkingen die verwerkt moeten worden.

De aanpassingen aan het rechtspositiebesluit bevinden zich in de bijlage.

Het aangepaste rechstpositiebesluit werd ook bijgevoegd. 

Deze opmerkingen werden voorgelegd tijdens het vakbondsoverleg van 28 september jongstleden.
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Plaatsing en ingebruikname van twee  ANPR-camera's op het grondgebied van de gemeente 
Lummen ter hoogte van de 6 Septemberstraat 6 en het Lindekensveld 23

Ingevolge de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera’s, hierna bewakingscamerawet, moeten een aantal verplichtingen worden 
nageleefd wanneer men een bewakingscamera wil plaatsen en gebruiken met het oog op bewaking 
en toezicht.

Wanneer men een bewakingscamera in een niet-besloten plaats, dit wil zeggen in een plaats die 
niet door een omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek (bijvoorbeeld: straat, 
plein, park, …), wil plaatsen, kan de beslissing tot het plaatsen ervan slechts worden genomen door 
de verantwoordelijke voor de verwerking nadat:

• de gemeenteraad van de gemeente waar de plaats zich bevindt, een positief advies heeft 
gegeven én

• voorafgaandelijk de korpschef van de politiezone, waar die plaats zich bevindt, werd 
geraadpleegd.

Dit voorstel beoogt om twee ANPR’s-camera’s te plaatsen op het grondgebied van de gemeente 
Lummen, zijnde: 6 Septemberstraat 6 en Lindekensveld 23 te 3560 Lummen. Dit is ter hoogte van 
de opritten van de autosnelweg E314 richting Brussel en richting Genk. Heel veel daders van 
bedrijfs- en woninginbraken en andere misdrijven gebruiken de gewestelijke en gemeentelijke 
verbindingswegen om via de vlakbij gelegen verkeerswisselaar te vluchten.

De raad wordt gevraagd om hierover positief advies te verlenen.
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Collectieve hospitalisatieverzekering: goedkeuring prijsvraag en lijst aan te schrijven firma's

Het gemeentebestuur van Lummen biedt op dit moment aan haar personeelsleden een collectieve 
hospitalisatieverzekering aan van verzekeringsmaatschappij Ethias. Dit contract werd afgesloten via 
een raamovereenkomst, opgesteld door GSD-V, de sociale dienst en loopt eind 2017 af.

Het gemeentebestuur opteert om zelf een prijsvraag te organiseren.

Gunningswijze: aanvaarde factuur

Aan te schrijven firma's:

 Ethias verzekeringen, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt
 AG Insurance, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel
 Belfius Insurance, Galileelaan 5 te 1210 Brussel
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Opmaak masterplan ontwikkeling centrumgebied Thiewinkel: goedkeuring prijsvraag en lijst 
aan te schrijven firma's

Naar aanleiding van de leegstand van de pastorij van Thiewinkel werden gesprekken aangeknoopt 
met de kerkfabriek met het oog op een mogelijke verkoop. Dit gegeven dient als een opportuniteit 
aangegrepen te worden om het centrum van Thiewinkel op te waarderen.

Het opstellen van een masterplan voor de ontwikkeling van een kernversterkende visie waarbij alle 
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faciliteiten met een centrumfunctie maximale kansen krijgen is daarbij een belangrijke stap die past 
binnen de doelstellingen van het gemeentebestuur.

Gunningswijze: aanvaarde factuur

Aan te schrijven firma's:

 A2O architecten, Vissersstraat 2 te 3500 Hasselt
 Creosum bvba, Heufstraat 56 te 3350 Linter
 CleurenMerken, Biestertstraat 12 te 3740 Bilzen  
 Geotec bvba, Riemsterweg 117 te 3742 Martenslinde 
 UAU Collectiv, Kempische Kaai 7/5 te 3500 Hasselt
 Architectenbureau Bart Moors, Opworpstraat 29 te 3560 Lummen
 DSP2 architecten bvba, Belokenstraat 6 te 3560 Lummen
 Q-Bus architectenbureau, Klaverbladstraat 1a te 3560 Lummen
 Architectenbureau Geert Houtmeyers, Gyzevennestraat 36 te 3560 Lummen
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Charles Wellensplein - Dorpstraat: Aanleg riolering en herinrichting

De totale kostprijs wordt geraamd op 927 521,38 EUR inclusief BTW.

Voor de aanleg van de riolering  heeft de gemeenteraad op 20 februari een 
samenwerkingsovereenkomst met Infrax goedgekeurd.

-Aandeel riolering ten laste van Infrax: 459 908,00 EUR

-Aandeel sleufherstel ten laste van Infrax: 103990.24 EUR

-Aandeel wegenis en omgeving ten laste van de gemeente: 363 623,14 EUR 
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Samenwerkingsovereenkomst met Infrax voor het aanleggen van riolering in de Sint 
Lutgardisstraat, de Driesenbosstraat, de Ijzerstraat, de Helderstraat, de Rietstraat en de 
Hegstraat. 

Om de rioleringswerken te combineren met wegeniswerken dient er een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden met Infrax. Infrax wordt aangeduid als 
opdrachtgevend bestuur. 
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Samenwerkingsovereenkomst met Infrax voor de realisatie van een kleine netuitbreiding in 
de Meerlestraat.

Deze werken kunnen uitgevoerd worden volgens de investeringsregels waarbij de gemeente 75% 
van de kosten betaalt. Hiertoe heeft Infrax een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld. Infrax wordt aangesteld als aanbestedende overheid.
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Samenwerkingsovereenkomst met Infrax voor de realisatie van een kleine netuitbreiding in 
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de Wijngaardstraat.

Deze werken kunnen uitgevoerd worden volgens de investeringsregels waarbij de gemeente 75% 
van de kosten betaalt. Hiertoe heeft Infrax een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld. De gemeente wordt aangesteld als aanbestedende overheid.


