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dagorde Gemeenteraad
van 19 november 2018 om 20:00

OPENBARE VERGADERING
 
1 2018_GR_00180

Verslag van de gemeenteraad van 22 oktober 2018 

Het verslag van de gemeenteraad van 22 oktober 2018 dient goedgekeurd te worden. 
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budgetwijziging 2018-1 OCMW - Kennisneming

Het gecumuleerd resultaat van de rekening 2017 werd verwerkt in dit budget.

Voor de actie " de bouw van een nieuw woonzorgcentrum aangepast aan de huidige en 
toekomstige regelgeving en behoeften op de site van het huidig woonzorgcentrum, met behoud van 
de bestaande 80 bedden en 3 bedden kortverblijf", werd het budget verhoogd met € 600.000. 

De investeringen worden gefinancierd met het resultaat van de rekening 2017 en hebben dus geen 
invloed op de gevraagde gemeentelijke bijdrage.
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Wijzigingen aan het reglement tweede pensioenpijler

Ingevolge de "Wet van 18 december 2015 tot waarborgen van de duurzaamheid en het sociale 
karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten 
opzichte van de rustpensioenen" dienden de bestaande aanvullende pensioentoezegging formeel 
aangepast te worden tegen uiterlijk 1 januari 2019. Bijgevoegde tekst werd ons bezorgd door 
Ethias.  Het betreft wijzigingen die voortvloeien uit de wet. De wijzigingen zijn van toepassing met 
terugwerkende kracht omwille van de ingangsdatum van de wet.  De wijzigingen betreffende 
diplomabonificaties werden doorgevoerd om een gelijkheid te krijgen van contractuelen en 
statutairen en dit ingevolge de "wet van 02 oktober 2017 tot harmonisering van het in aanmerking 
nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen" . 
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Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Lummen: wijziging meerjarenplan 2014-2019

Het meerjarenplan 2014-2019 wordt jaarlijks aangepast door de kerkfabriek naar aanleiding van de 
opmaak van het budget. De goedkeuring door de gemeenteraad dient te gebeuren binnen een 
termijn van 100 dagen na ontvangst van het advies van het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Rochus Genenbos: wijziging meerjarenplan 2014-2019

Het meerjarenplan 2014-2019 wordt jaarlijks aangepast door de kerkfabriek naar aanleiding van de 
opmaak van het budget. De goedkeuring door de gemeenteraad dient te gebeuren binnen een 
termijn van 100 dagen na ontvangst van het advies van het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Trudo Linkhout: wijziging meerjarenplan 2014-2019

Het meerjarenplan 2014-2019 wordt jaarlijks aangepast door de kerkfabriek naar aanleiding van de 
opmaak van het budget. De goedkeuring door de gemeenteraad dient te gebeuren binnen een 
termijn van 100 dagen na ontvangst van het advies van het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert: wijziging meerjarenplan 2014-2019

Het meerjarenplan 2014-2019 wordt jaarlijks aangepast door de kerkfabriek naar aanleiding van de 
opmaak van het budget. De goedkeuring door de gemeenteraad dient te gebeuren binnen een 
termijn van 100 dagen na ontvangst van het advies van het bisdom.
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Kerkfabriek Sint Jan de Doper Thiewinkel: wijziging meerjarenplan 2014-2019

Het meerjarenplan 2014-2019 wordt jaarlijks aangepast door de kerkfabriek naar aanleiding van de 
opmaak van het budget. De goedkeuring door de gemeenteraad dient te gebeuren binnen een 
termijn van 100 dagen na ontvangst van het advies van het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert: budgetwijziging 2018

De kerkfabriek St.Willibrordus Meldert heeft voor 2018 een budgetwijziging ingediend voor de 
aankoop van een orgel en de herstelling van het dak van het Schuurke. Deze uitgaven worden 
gedekt door eigen gelden.

Deze budgetwijziging wordt voorgelegd aan de gemeenteraad voor aktename.
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Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Lummen :  budget 2019

Van het budget dat past binnen het goedgekeurde meerjarenplan neemt de gemeenteraad akte 
binnen een termijn van 50 dagen. 

De werkingstoelage van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Lummen voor 2019 bedraagt 
46 132,44 euro.
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Kerkfabriek Sint-Rochus Genenbos :  budget 2019

Van het budget dat past binnen het goedgekeurde meerjarenplan neemt de gemeenteraad akte 
binnen een termijn van 50 dagen. 
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De werkingstoelage van de kerkfabriek Sint-Rochus Genenbos voor 2019 bedraagt 38  029,93 
euro. 
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Kerkfabriek Sint-Trudo Linkhout: budget 2019

Van het budget dat past binnen het goedgekeurde meerjarenplan neemt de gemeenteraad akte 
binnen een termijn van 50 dagen. 

De werkingstoelage 2019 van de kerkfabriek Sint-Trudo Linkhout bedraagt 16.504,30 euro.
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Kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert: budget 2019

De wijziging aan het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert, 
goedgekeurd door de gemeenteraad van heden.

De kerkfabriek Meldert: bouwen van een voetbalkantine, grote verbouwingswerken in de vroegere 
jeugdlokalen Papillon, renovatiewerken aan de kapellen en installatie van een toog in het Schuurke 
voor een toaal bedrag van 824 332 euro. Deze uitgaven, gefinancierd door verkoop van 
bouwgronden, waren reeds voorzien in 2018, maar werden niet uitgevoerd.

De werkingstoelage van de kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert voor 2019 bedraagt 20 447,39 
euro.
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Kerkfabriek Sint Jan de Doper Thiewinkel: budget 2019

Van het budget dat past binnen het goedgekeurde meerjarenplan neemt de gemeenteraad akte 
binnen een termijn van 50 dagen. 

De werkingstoelage van de kerkfabriek Sint Jan De Doper Thiewinkel voor 2019 bedraagt 0 euro.
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VK Gestel: borgstelling lening

VK Gestel wenst grond aan te kopen voor de aanleg van een derde voetbalterrein. Om dit te 
financieren, hebben zij een lening ten bedrage van 30 000 euro nodig met borgstelling van de 
gemeente. 

De club VK Gestel wenst hiervoor een lening bij Belfius aan te gaan met een looptijd van 10 jaar.  

De nodige documenten ter staving van een gezonde financiële toestand werden conform het 
borgstellingsreglement bezorgd en onderzocht.

In bijlage het meerjarenplan tot en met 2028 en de offertes van drie kredietinstellingen.: Belfius, 
AXA en ING.

Belfius biedt de laagste rentevoet aan van 2%. De aflossingstabel toont een mensualiteit van 
276,04 euro wat neerkomt op een jaarlijks bedrag van 3 312,48 euro.

Het jaarlijks overschot in het meerjarenplan wordt vanaf 2019 verhoogd door de opslag van de 
drankenprijs en de lidgelden. Het geraamde overschot bedraagt dan 7 500 euro tot en met 2020 en 
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8 500 euro vanaf 2021. Hierdoor is er ruimte om de jaarlijkse aflossingen en intresten van de lening 
te betalen.

Voor het jaar 2024 wordt de geplande bouw van de kleedkamers enkel uitgevoerd indien dit 
financieel haalbaar is.
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Bepaling van de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg voor 
het jaar 2019

Elke gemeente dient in haar begroting de gemeentelijke dotatie op te nemen aan de 
Hulpverleningszone Zuid-West Limburg. Voor de gemeente Lummen bedraagt de dotatie van 2019: 
610.704 EUR.

De tabel met de berekende gemeentelijke dotaties is in bijlage toegevoegd.

De verdeelsleutel is berekend op de verdeelsleutel zoals bepaald bij beslissing van de gouverneur 
de dato 7 december 2017², waarbij rekening gehouden wordt met volgende criteria:

 de residentiële en actieve bevolking
 de oppervlakte
 het kadastraal inkomen
 het belastbaar inkomen
 de risico's aanwezig op het grondgebied van de gemeente
 de gemiddelde interventietijd op het grondgebied van de gemeente
 de financiële draagkracht van de gemeente

In de mail van 12 oktober, hetgeen het eerste bericht is dat wij hieromtrent ontvingen, staat 
vermeld dat er een raadsbeslissing dient overgemaakt te worden voor 1 november 2018. Gezien dit 
niet mogelijk is, werd contact genomen met de verantwoordelijke, waarbij ons meegedeeld werd 
dat dit geen probleem stelt, en dat de beslissing dus mag overgemaakt worden na onze raad van 
19 november 2018.
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Aanvaarden en verwerken bermmaaisel: goedkeuring bestek en vaststelling gunningswijze

De huidige opdracht voor het aanvaarden en verwerken van bermmaaisel loopt af op 31 december 
2018. Er dient dus een nieuwe opdracht te worden uitgeschreven zodat de ophaling volgend jaar 
opnieuw gegarandeerd is. De nieuwe opdracht zal een maximale looptijd hebben van 4 jaar. 

Raming: 20 000 EUR excl. BTW per jaar of 80 000 EUR excl. BTW voor de volledige looptijd

Gunningswijze: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
(publicatie)

Gunningscriterium: prijs
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Samenwerkingsovereenkomst lokale diensteneconomie 2019 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.
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Op basis van een kostprijs van 17,72 EUR per uur, voert deze ploeg in de gemeente specifieke 
taken uit rond het onderhoud van parken en plantsoenen.

Ook voor 2019 wordt in de begroting een bedrag van 40.500 EUR voorzien.  Hiervoor kunnen 2285 
uren gepresteerd worden voor het reguliere onderhoud aan de sporthal en GCOC Oosterhof, het 
onderhoud van de parking aan KWS Linkhout, enz.
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Samenwerkingsovereenkomst Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen 2019

De gemeente Lummen heeft een overeenkomst met De Winning voor de Intergemeentelijke 
Natuur- en Landschapsploeg.
Op basis van een kostprijs van 17,71 EUR per uur, inclusief 6 % BTW, werkt deze ploeg rond 
natuur- en landschapsbeheer in de gemeente Lummen.  Jaarlijks wordt hiervoor een bedrag van 
25.000 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 10.500 EUR verhoogd worden.  Met dit bedrag kan 
de INL-ploeg extra taken uitvoeren, zoals het onderhoud van gemeentelijke bossen.

Voor het totale bedrag van 35.500 EUR presteert de INL-ploeg 2004 uren.
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Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL): vaststelling 
mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde en goedkeuring agenda voor de Algemene 
Vergadering op 7 december 2018 

De gemeenteraad dient één afgevaardigde en één plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene 
vergadering van IGL op vrijdag 7 december 2018 om 18:00u in de refter van IGL - Ter Heide, 
Klotstraat 125, te 3600 Genk.

Schepen M. Vrancken werd reeds eerder aangeduid als gemeentelijk afgevaardigde, en raadslid J. 
Mardullier als zijn plaatsvervanger.
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Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL): vaststelling 
mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde, goedkeuring agenda en goedkeuring wijziging 
van de statuten voor de Buitengewone Algemene Vergadering op 7 december 2018 

De gemeenteraad dient één afgevaardigde en één plaatsvervanger aan te duiden voor de 
buitengewone algemene vergadering van IGL op vrijdag 7 december 2018 om 18:00u in de refter 
van IGL - Ter Heide, Klotstraat 125, te 3600 Genk.

Schepen M. Vrancken werd reeds eerder aangeduid als gemeentelijk afgevaardigde, en raadslid J. 
Mardullier als zijn plaatsvervanger.
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Cipal:  buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018 : goedkeuring 
statutenwijziging 
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Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Cipal op 14 december 2018 dienen de 
wijzigingen aan de statuten goedgekeurd te worden.
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Cipal: Buitengewone Algemene vergadering 14 december 2018, vaststelling van het mandaat 
aan de gemeentelijke afgevaardigde

De dienstverlenende vereniging Cipal nodigt uit voor de buitengewone algemene vergadering van 
14 december 2018 om 10.30u in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal.

Overeenkomstig artikel 35 van de statuten van Cipal heeft ons bestuur het recht om zich op deze 
algemene vergadering te laten vertegenwoordigen door één stemgerechtigde vertegenwoordiger.

Hiernaast is het aanduiden van één of meer plaatsvervanger(s) aan te bevelen teneinde te kunnen 
inspelen op het onverwacht verhinderd zijn van de aangeduide effectieve vertegenwoordiger.

Raadslid J. Mardulier werd als vertegenwoordiger tijdens de gemeenteraad van 23 mei 2016 
aangeduid voor de ganse legislatuur. Als zijn eventuele plaatsvervanger werd schepen L. Van Rode 
aangeduid. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet wel nog steeds voor 
elke vergadering worden herhaald. 
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media:  Buitengewone Algemene 
Vergadering van 19 december 2018, goedkeuring agenda en voorstel van fusie, vaststelling 
mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde

Uitnodiging Buitengewone Algemene vergadering Inter-media op 19 december 2018  om 17.00u te 
3500 Hasselt, in de kantoren van Infrax aan de Gouverneur Verwilghensingel 32.

Schepen Lars Van Rode werd reeds eerder aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente voor 
de volledige duurtijd van de actuele legislatuur 2013-2018 en als plaatsvervanger werd schepen 
Mario Vrancken aangewezen.

Gezien schepen Van Rode belet is, zal zijn plaatsvervanger, Mario Vrancken deelnemen aan deze 
buitengewone algemene vergadering.
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua:  Buitengewone Algemene Vergadering 
van 18 december 2018: goedkeuring agenda, statutenwijziging, voorstel van fusie, en 
vaststelling mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde

Uitnodiging Buitengewone Algemene vergadering Inter-aqua op 18 december 2018  om 18.00u te 
3500 Hasselt, in de kantoren van Infrax aan de Gouverneur Verwilghensingel 32.

Schepen Lars Van Rode werd reeds eerder aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente voor 
de volledige duurtijd van de actuele legislatuur 2013-2018 en als plaatsvervanger werd schepen 
Mario Vrancken aangewezen.
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa:  Buitengewone Algemene 
Vergadering van 17 december 2018:  goedkeuring agenda, statutenwijziging, voorstel van 
fusie, en vaststelling mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde
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Uitnodiging Buitengewone Algemene vergadering Inter-energa op 17 december 2018 om 18.00u te 
3500 Hasselt, in de kantoren van Infrax aan de Gouverneur Verwilghensingel 32.

Raadslid Sander Hoogstijns werd reeds eerder aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 
voor de volledige duurtijd van de actuele legislatuur 2013-2018 en als plaatsvervanger werd 
raadslid Guy Vaes aangewezen.
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband Fluvius OV: goedkeuring agenda en vaststelling 
mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde voor de Buitengewone Algemene Vergadering 
van 17 december 2018

Uitnodiging Buitengewone Algemene vergadering Fluvius OV (vroegere Infrax Limburg) op 17 
december 2018 om 18.00u te 3500 Hasselt,  in de kantoren van Infrax aan de Gouverneur 
Verwilghensingel 32.

Schepen Dirk Snyers werd reeds eerder aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
volledige duurtijd van de actuele legislatuur 2013-2018 en als plaatsvervanger werd raadslid Sander 
Hoogstijns aangewezen.

De gemeenteraad moet nog een beslissing nemen omtrent het mandaat dat de gemeenteraad geeft 
met betrekking tot de punten vermeld in de agenda.


