30.01.2014
VERSLAG GEMEENTERAAD 30 JANUARI 2014
Aanwezig : Marc Penxten, burgemeester; Vanvinckenroye Filip, Ingrid Loix,
André Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Frank Vroonen, schepenen;
Igor Philtjens, Danny Hasevoets, Andrea Achten, Frank Deloffer, Marcel Daniëls,
Paul Dirickx, Pierrette Putzeys, Alex Dubois, Bart Jeuris, Peter Bollen, Niels
Jaenen, Peter Schroyen, Dimitri Driesen, Sabine Van de Sande, Marina Boussu,
raadsleden; Giesen Pascal, secretaris.
De voorzitter opent de zitting.
DAGORDE
1. Ontslag Herbert Debout - installatie opvolger
2. Mededeling indienen klacht door de politieraadsleden naar aanleiding van de
politieraad van december 2013.
3. Politiezone Borgloon (punt geagendeerd door raadsleden Alex Dubois en
Marcel Daniels)
4. Reglement toekennen van eretitels aan voorzitter van de gemeenteraad,
OCMW voorzitter, schepen, OCMW raadslid of gemeenteraadslid.
5. Drukwerk gemeentelijke administratie 2014-2015. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
6. Aankoop gestabiliseerd zand volgens behoeften in 2014 -2016.
Lastvoorwaarden en gunningswijze.
7. Aankoop cement volgens behoeften in 2014 -2016. Lastvoorwaarden en
gunningswijze.
8. Aankoop grijze kiezel 2014 - 2016. Lastvoorwaarden en gunningswijze.
9. Aankoop rode kiezel 2014 - 2016. Lastvoorwaarden en gunningswijze.
10. Gecoro: huishoudelijk reglement.
11. Naamgeving centrale plein voor RUP Langveld - Voorlopige vaststelling
12. ARCO: wijziging statuten.
13. De adviesraden en de verenigingen (punt toegevoegd door raadslid Frank
Deloffer)
14. Dodelijk ongeval Wolfstraat (punt toegevoegd door raadsleden Frank
Deloffer en Paul Dirickx)
Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.
1. Ontslag Herbert Debout - installatie opvolger
Gelet op het schrijven d.d. 19.12.2013 van de heer Herbert Debout waarbij hij
zijn ontslag als gemeenteraadslid van Alken indient;
Overwegende dat de vacante plaats van gemeenteraadslid zo snel mogelijk moet
opgevuld worden;
Overwegende dat het te vervangen raadslid, de heer Herbert Debout behoort tot
de lijst nr. 7 (Cd&v);
Aangezien mevrouw Marina Boussu, eerstvolgende opvolger op de lijst nr. 7
(Cd&v), geboren op 29.09.1964, en wonend in Alken, Leemkuilstraat 4, in
aanmerking komt voor de opvolging;
Gehoord het verslag van de voorzitter, Igor Philtjens, betreffende het onderzoek
van de geloofsbrieven van voornoemde opvolger waaruit blijkt dat deze nog
steeds voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid, en zich niet bevindt
in een geval van onverenigbaarheid, hetzij wegens uitoefening van een
bediening, hetzij wegens bloed- of aanverwantschap;
Aangezien het bewijs is geleverd dat de voornoemde opvolger thans Belg is en
de voorwaarden van leeftijd en woonst verenigt;
Gelet op artikel 84 van de gemeentekieswet;
Besluit
Artikel 1 : Mevrouw Marina Boussu wordt onmiddellijk ter zitting uitgenodigd en
verzocht in deze openbare vergadering en in handen van de voorzitter van de
gemeenteraad de voorgeschreven eed af te leggen waaraan zij voldoet als volgt
: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen “.
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Mevrouw Marina Boussu wordt tot gemeenteraadslid-titularis aangesteld; zij zal
het mandaat van de heer Herbert Debout, ontslagnemend, voleindigen.
Afschrift van dit besluit zal aan de heer gouverneur worden toegezonden.
2. Mededeling indienen klacht door de politieraadsleden naar aanleiding van de politieraad van
december 2013.
3. Politiezone Borgloon (punt geagendeerd door raadsleden Alex Dubois en Marcel Daniels)
De raad is akkoord om het toegevoegd punt van raadslid Alex Dubois en Marcel
Daniëls samen met deze mededeling van de burgemeester te behandelen. De
burgemeester licht de redenen van het gezamenlijk indienen van de klacht,
evenals de stand van zaken van de procedure toe en antwoordt op de gestelde
vragen van de raadsleden.
4. Reglement toekennen van eretitels aan voorzitter van de gemeenteraad, OCMW voorzitter,
schepen, OCMW raadslid of gemeenteraadslid.
Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet,
meer bepaald artikel 69 van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat het artikel 69 van het Gemeentedecreet de bevoegdheid tot
het
toekennen van eretitels aan schepenen toekent aan de gemeenteraad, terwijl
het toekennen van de eretitel van burgemeester de bevoegdheid blijft van de
Vlaamse overheid;
Overwegende dat het past de toekenning van de eretitel op objectieve basis te
laten
verlopen en dat het bijgevolg aangewezen is hiervoor een reglement goed te
keuren;
Overwegende dat de gemeenteraad de voorwaarden dient vast te stellen met
betrekking tot het toekennen van eretitels;
Gelet op de besprekingen met de fractieleiders van 28 oktober 2013 waarin de
criteria en het reglement voor het toekennen van de eretitels besproken werd;
Met 21 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen;
Besluit
Artikel1 - definitie:
De eretitel is een onderscheiding tot beloning van een langdurige en eervolle
loopbaan voor een voorzitter van de gemeenteraad, OCMW voorzitter, schepen,
OCMW raadslid of gemeenteraadslid.
Artikel 2
De eretitel kan postuum worden verleend.
Artikel3 - uitsluitingsgronden:
De eretitel mag niet gevoerd worden als de betrokkene nog enig politiek ambt
uitvoert in de gemeente aan wie de eretitel wordt gevraagd of het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn dat die gemeente bedient, noch wanneer
hij door die gemeente of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat
die gemeente bedient, bezoldigd wordt.
Artikel 4 - toekenningsvoorwaarden:
Om in aanmerking te komen voor een eretitel, dient de betrokkene te voldoen
aan volgende voorwaarden:
Mandaat
Voorzitter gemeenteraad

Schepen Voorzitter OCMW

Minimale vereiste anciënniteit
10 jaar voorzitter van de gemeenteraad
Of 12 jaar raadslid (gemeente of OCMW) waarvan 6
jaar voorzitter van de gemeenteraad
Of 6 jaar voorzitter van de gemeenteraad en 6 jaar
schepen of OCMW voorzitter (= 12 jaar)
10 jaar schepen
10 jaar voorzitter OCMW
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Of 12 jaar raadslid (gemeente of OCMW) waarvan 6
jaar als schepen of als voorzitter OCMW
Gemeenteraadslid
15 jaar raadslid (gemeente of OCMW)
OCMW raadslid
Artikel 5 – bijkomende voorwaarden:
 Voor de berekening van de termijnen in artikel 4 wordt rekening
gehouden met de periode waarin de deputatie de
gemeenteraadsverkiezingen heeft vernietigd of opgeschort en met de
periode waarin de Raad voor Verkiezingsbetwistingen of de
Controlecommissie voor Verkiezingsuitgaven de
gemeenteraadsverkiezingen heeft vernietigd, voor zover de Raad van
State deze beslissing heeft tenietgedaan, alsook met de periode waarin
de installatie niet kon plaatsvinden omwille van een ongegrond gebleken
klacht.
 De termijn die in aanmerking genomen wordt is deze vanaf de beslissing
tot verkiezing van de betrokkene
 OCMW- en gemeentemandaten kunnen gecumuleerd worden om een
eretitel toe te kennen
 Van onberispelijk gedrag zijn, gestaafd door een uittrekstel uit het
strafregister.
 Personen, die een mandaat bekleden bij de gemeente of bij het OCMW in
Alken, of die er actief personeelslid zijn, mogen deze eretitel niet voeren
zolang zij in deze hoedanigheid verkeren.
 Overtreding kan tot intrekking van de titel leiden; de eretitel kan slechts
gemotiveerd ingetrokken worden als blijkt dat betrokkene niet meer
voldoet aan hoger vermelde voorwaarden. Concreet zal bekeken worden
of er een zware tuchtrechtelijke veroordeling, een zware tuchtstraf of
andere erg onterende feitelijkheden werden uitgesproken tegen de
betrokkene. Een strafrechtelijke veroordeling van de betrokkene voor een
overtreding die op generlei wijze een goed en efficiënt bestuur of het
imago van de gemeente in het gedrang heeft gebracht, zal geen
aanleiding geven tot een weigering van de eretitel of tot de intrekking
ervan.
Artikel 6 - procedure:
 Het verzoek tot verlening van een eretitel wordt schriftelijk, met
toestemming van de betrokkene, gericht aan de voorzitter van de
gemeenteraad. Als de betrokkene overleden is, kan het verzoek worden
ingediend door de rechtsopvolgers van de betrokkene of door de eigen
fractie van de gemeenteraad, met instemming van de rechtsopvolgers.
 De voorzitter van de gemeenteraad onderzoekt de ontvankelijkheid van
de aanvraag en is gemachtigd alle inlichtingen te vragen en handelingen
te stellen teneinde een dossier samen te stellen dat de gemeenteraad
toelaat met kennis van zaken over de aanvraag te beslissen.
 De gemeenteraad beslist in openbare zitting en bij geheime stemming
over het al dan niet toekennen van de eretitel. De beslissing wordt
genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Artikel 7 -uitreiking:
Voorafgaand aan de gemeenteraadszitting volgend op de zitting waarop de
eretitel wordt toegekend, zal de formele akte worden overhandigd aan de
betrokkene of zijn rechtsopvolgers.
Artikel 8 - intrekking:
De gemeenteraad is gerechtigd de door haar verleende eretitel in te trekken
wanneer zou blijken dat de verkrijger ervan geen onberispelijk gedrag meer
vertoonde na het toekennen van de ambtstitel of om gemotiveerde redenen.
5. Drukwerk gemeentelijke administratie 2014-2015. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00
excl. btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 4;
Overwegende dat de overeenkomst voor het leveren van drukwerk voor de
gemeentelijke administratie afloopt in maart 2014;
Overwegende dat daarom een nieuwe overeenkomst dient afgesloten te worden;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Drukwerk gemeentelijke
administratie 2014-2015” een bijzonder bestek met nr. 2014/013 werd
opgesteld door de dienst overheidsopdrachten;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (briefomslagen), raming: € 1.500,00 excl. btw of € 1.815,00 incl.
btw
* Perceel 2 (briefpapier met logo), raming: € 1.500,00 excl. btw of € 1.815,00
incl. btw
* Perceel 3 (correspondentiekaartjes), raming: € 826,45 excl. btw of € 1.000,00
incl. btw
* Perceel 4 (naamkaartjes), raming: € 619,84 excl. btw of € 750,00 incl. btw
* Perceel 5 (dossiermappen), raming: € 826,45 excl. btw of € 1.000,00 incl.
btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op
€ 5.272,74 excl. btw of € 6.380,00 incl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor
deze opdracht niet beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
Overwegende dat de overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van één jaar
en maximaal één maal stilzwijgend kan verlengd worden voor een periode van
één jaar;
Overwegende dat binnen deze uitvoeringsperiode beide partijen het recht
hebben de overeenkomst of delen (percelen) ervan op te zeggen, mits
inachtname van een opzegperiode van minimaal 3 (drie) maanden;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2014
op registratiesleutel 001/013/001/001/0119/61410010;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na erover
beraadslaagd te hebben.
Met 21 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen;
Besluit
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr.
2014/013 en de raming voor de opdracht “Drukwerk gemeentelijke administratie
2014-2015”, opgesteld door de dienst overheidsopdrachten. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt € 5.272,74 excl. btw of € 6.380,00 incl. btw.
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Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3 : De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van één jaar. Deze
termijn kan onder dezelfde voorwaarden als vermeld in het bestek maximaal één
maal stilzwijgend verlengd worden voor een periode van één jaar. Binnen deze
uitvoeringsperiode hebben beide partijen het recht de overeenkomst of delen
(percelen) ervan op te zeggen, mits inachtname van een opzegperiode van
minimaal 3 (drie) maanden.
Artikel 4 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2014 op
registratiesleutel 001/013/001/001/0119/61410010.
Artikel 5 : Dit besluit wordt vermeld op de overzichtslijst die aan de Hogere
Overheid wordt overgemaakt.
6. Aankoop gestabiliseerd zand volgens behoeften in 2014 -2016. Lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00
excl. btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 4;
Overwegende dat de gemeentelijke technische dienst regelmatig gestabiliseerd
zand nodig heeft voor de uitvoering van allerlei werken in eigen regie;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop gestabiliseerd zand
volgens behoeften in 2014 - 2016” een bijzonder bestek met nr. 2014/005 werd
opgesteld door de technische dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 43,25/m³
incl. btw (21% btw);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor
deze opdracht niet beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
Overwegende dat daarom de vermoedelijke hoeveelheden vermeld in het
bijzonder bestek louter indicatief zijn, dat zij het bestuur op geen enkele wijze
binden, en dat de leverancier geen schadevergoeding kan eisen indien deze
vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt worden;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van
het desbetreffende dienstjaar onder verschillende registratiesleutels;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na erover
beraadslaagd te hebben;
Met 21 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen;
Besluit
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr.
2014/005 en de raming voor de opdracht “Aankoop gestabiliseerd zand volgens
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behoeften in 2014 - 2016”, opgesteld door de technische dienst. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
De raming bedraagt € 43,25/m³ incl. 21% btw.
Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van het
desbetreffende dienstjaar onder verschillende registratiesleutels.
Artikel 4 : Aan het college van burgemeester en schepenen wordt delegatie
verleend om voor de opdracht “Aankoop gestabiliseerd zand 2014-2016” de
eventueel noodzakelijke meerlevering goed te keuren en dit ten belope van
maximum 10% van het toewijzingsbedrag.
Artikel 5: De opdracht wordt afgesloten voor de periode van één jaar en gaat in
vanaf datum van toewijzing. Deze termijn kan onder dezelfde voorwaarden als
vermeld in onderhavig bestek maximal 2 maal stilzwijgend verlengd worden
telkens voor een periode van 1 jaar.
Binnen deze uitvoeringsperiode hebben beide partijen het recht om de
overeenkomst of delen (percelen) ervan op te zeggen, mits inachtname van een
opzegperiode van minimaal 3 maanden.
Artikel 6 : Dit besluit wordt vermeld op de overzichtslijst die aan de Hogere
Overheid wordt overgemaakt.
7. Aankoop cement volgens behoeften in 2014 -2016. Lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00
excl. btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 4;
Overwegende dat de technische dienst regelmatig cement nodig heeft voor de
uitvoering van allerlei werken in eigen regie;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop cement volgens
behoeften in 2014 - 2016” een bijzonder bestek met nr. 2014/006 werd
opgesteld door de technische dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op
€ 100,00/ton excl. btw of € 121,00/ton incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor
deze opdracht niet beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
Overwegende dat daarom de vermoedelijke hoeveelheden vermeld in het
bijzonder bestek louter indicatief zijn, dat zij het bestuur op geen enkele wijze
binden, en dat de leverancier geen schadevergoeding kan eisen indien deze
vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt worden;
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van
het desbetreffende dienstjaar onder verschillende artikelnummers van de
gewone en buitengewone dienst;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na erover
beraadslaagd te hebben;
Met 21 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen;
Besluit
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr.
2014/006 en de raming voor de opdracht “Aankoop cement volgens behoeften in
2014 - 2016”, opgesteld door de technische dienst. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
€ 100,00/ton excl. btw of € 121,00/ton incl. 21% btw.
Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van het
desbetreffende dienstjaar onder verschillende registratiesleutels.
Artikel 4 : Aan het college van burgemeester en schepenen wordt delegatie
verleend om voor de opdracht “Aankoop cement volgens behoeften in 20142016” de eventueel noodzakelijke meerlevering goed te keuren en dit ten belope
van maximum 10% van het toewijzingsbedrag.
Artikel 5: De opdracht wordt afgesloten voor de periode van één jaar en gaat in
vanaf datum van toewijzing. Deze termijn kan onder dezelfde voorwaarden als
vermeld in onderhavig bestek maximal 2 maal stilzwijgend verlengd worden
telkens voor een periode van 1 jaar.
Binnen deze uitvoeringsperiode hebben beide partijen het recht om de
overeenkomst of delen (percelen) ervan op te zeggen, mits inachtname van een
opzegperiode van minimaal 3 maanden.
Artikel 6 : Dit besluit wordt vermeld op de overzichtslijst die aan de Hogere
Overheid wordt overgemaakt.
8. Aankoop grijze kiezel 2014 - 2016. Lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00
excl. btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 4;
Overwegende dat de voorraad grijze kiezel, gebruikt voor allerlei doeleinden
door de gemeentelijke technisch dienst, aangevuld dient te worden;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop grijze kiezel 2014 2016.” een bijzonder bestek met nr. 2014/007 werd opgesteld door de
technische dienst;

30.01.2014
Overwegende dat de eenheidsprijs voor de opdracht “Aankoop grijze kiezel
2014-2016” wordt geraamd op € 22,00/ton excl. btw of € 26,62/ton incl. 21%
btw;
Overwegende dat de uitgave op jaarbasis wordt geraamd op € 1.100,00 excl btw
of € 1.331,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor
deze opdracht niet beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
Overwegende dat daarom de vermoedelijke hoeveelheden vermeld in het
bijzonder bestek louter indicatief zijn, dat zij het bestuur op geen enkele wijze
binden, en dat de leverancier geen schadevergoeding kan eisen indien deze
vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt worden;
Gelet op het krediet dat voorzien is in het budget van het desbetreffende
dienstjaar, op registratiesleutel 1419/001/013/001/001/0200/60105000;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na erover
beraadslaagd te hebben.
Met 21 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen;
Besluit
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr.
2014/007 en de raming voor de opdracht “Aankoop grijze kiezel 2014 - 2016.”,
opgesteld door de technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 22,00/ton
excl. btw of € 26,62/ton incl. 21% btw.
Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van het
desbetreffende dienstjaar, onder registratiesleutel
1419/001/013/001/001/0200/60105000.
Artikel 4 : Aan het college van burgemeester en schepenen wordt delegatie
verleend om voor de opdracht “Aankoop grijze kiezel 2014-2016” de eventueel
noodzakelijke meerlevering goed te keuren en dit ten belope van maximum 10%
van het toewijzingsbedrag.
Artikel 5 : De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 1 (één) jaar
en gaat in vanaf datum van toewijzing.
Deze termijn kan onder dezelfde voorwaarden als vermeld in onderhavig bestek,
maximaal 2 maal stilzwijgend verlengd worden telkens voor een periode van 1
(één) jaar.
Binnen deze uitvoeringsperiode hebben beide partijen het recht de
overeenkomst of delen (percelen) ervan op te zeggen, mits inachtname van een
opzegperiode van minimaal 3 (drie) maanden.
Artikel 6 : Dit besluit wordt vermeld op de overzichtslijst die aan de Hogere
Overheid wordt overgemaakt.
9. Aankoop rode kiezel 2014 - 2016. Lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00
excl. btw niet bereikt);
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 4;
Overwegende dat de voorraad rode kiezel, gebruikt voor allerlei doeleinden door
de gemeentelijke technisch dienst, aangevuld dient te worden;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop rode kiezel 2014 2016.” een bijzonder bestek met nr. 2014/008 werd opgesteld door de
technische dienst;
Overwegende dat de eenheidsprijs voor de opdracht “Aankoop rode kiezel 20142016” wordt geraamd op € 25,00/ton excl. btw of € 30,25/ton incl. 21% btw;
Overwegende dat de uitgave op jaarbasis wordt geraamd op € 750,00 excl btw
of € 907,50 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor
deze opdracht niet beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
Overwegende dat daarom de vermoedelijke hoeveelheden vermeld in het
bijzonder bestek louter indicatief zijn, dat zij het bestuur op geen enkele wijze
binden, en dat de leverancier geen schadevergoeding kan eisen indien deze
vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt worden;
Gelet op het krediet dat voorzien is in het budget van het desbetreffende
dienstjaar, op registratiesleutel 1419/001/013/001/001/0200/60105000;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na erover
beraadslaagd te hebben.
Met 21 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen;
Besluit
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr.
2014/007 en de raming voor de opdracht “Aankoop rode kiezel 2014 - 2016.”,
opgesteld door de technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 25,00/ton
excl. btw of € 30,25/ton incl. 21% btw.
Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van het
desbetreffende dienstjaar, onder registratiesleutel
1419/001/013/001/001/0200/60105000.
Artikel 4: Aan het college van burgemeester en schepenen wordt delegatie
verleend om voor de opdracht “Aankoop rode kiezel 2014-2016” de eventueel
noodzakelijke meerlevering goed te keuren en dit ten belope van maximum 10%
van het toewijzingsbedrag.
Artikel 5 : De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 1 (één) jaar
en gaat in vanaf datum van toewijzing.
Deze termijn kan onder dezelfde voorwaarden als vermeld in onderhavig bestek,
maximaal 2 maal stilzwijgend verlengd worden telkens voor een periode van 1
(één) jaar.
Binnen deze uitvoeringsperiode hebben beide partijen het recht de
overeenkomst of delen (percelen) ervan op te zeggen, mits inachtname van een
opzegperiode van minimaal 3 (drie) maanden.
Artikel 6 : Dit besluit wordt vermeld op de overzichtslijst die aan de Hogere
Overheid wordt overgemaakt.
10. Gecoro: huishoudelijk reglement.
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Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, in werking sinds 01 september
2009, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 1.3.3 §8 waarbij bepaald wordt
dat de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening een huishoudelijk
reglement dient op te stellen en dat dit reglement ter goedkeuring dient
voorgelegd aan de gemeenteraad;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 19.05.2000, en latere
wijzigingen, houdende nadere regels voor de samenstelling van de
Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening;
Gelet op het besluit van de deputatie Limburg van 25 september 2013 houdende
de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing tot oprichting en benoeming
van de leden van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening;
Gelet op het verslag van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening van
30 oktober 2013 waarbij het huishoudelijk reglement unaniem wordt
goedgekeurd;
Met 21 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen;
Besluit
Artikel 1 : Het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke commissie
ruimtelijke ordening wordt goedgekeurd.
11. Naamgeving centrale plein voor RUP Langveld - Voorlopige vaststelling
Gelet op de uitvoering van de werken tot realisatie van het project “RUP
Langveld”;
Overwegende dat dit project tevens de aanleg van riolering en wegenis omvat;
Overwegende dat er alleen voor het centraal gelegen plein een benaming dient
vastgesteld te worden omdat de straatnamen van de 2 nieuwe straten al
definitief vastgesteld zijn door de gemeenteraad op 31.01.1992;
Gelet op het plan zoals opgemaakt op 21.11.2006 door Eurosens Planning &
Engineering, Nerviërslaan 54 te Wemmel, met aanduiding van de nieuwe
wegenis;
Overwegende dat het hier handelt over een centraal plein gelegen tussen de
twee straten met als namen Irislaan en Begonialaan;
Gelet op het ingediende naamvoorstel door de cultuurraad d.d. 06.11.2013;
Gelet op de centrale ligging van het plein tussen de verschillende straatnamen
met een bloem;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om aan
het centraal gelegen plein de volgende naam toe te kennen, namelijk
‘Pioenplein’;
Gelet op het decreet d.d. 28.01.1977 tot bescherming van de namen van
openbare wegen en pleinen, gewijzigd door de decreten d.d. 01.07.1987,
04.02.1997 en 19.11.2002
Met 21 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen;
Besluit
Omwille van de betrokkenheid van de straatnamen waar overal een soort bloem
in voorkomt en de centrale ligging van het plein tussen deze straten en de
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 20.11.2013
beslist de gemeenteraad om de naam ‘Pioenplein’ voorlopig te aanvaarden.
12. ARCO: wijziging statuten.
Gelet op artikel 43, §2, 14° en artikel 200, § 1 uit het gemeentedecreet waarbij
de gemeenteraad kan overgaan tot de organisatie van raden en
overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische
wijze het gemeentebestuur te adviseren;
Gelet op artikel 200, § 4 uit het gemeentedecreet dat bepaalt dat
gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen
geen stemgerechtigd lid zijn van de adviesraden en overlegstructuren kunnen
zijn;
Gelet op artikel 33 van de goedgekeurde deontologische code voor de
raadsleden die bepaalt dat het voorzitterschap van een adviesraad, een
stuurgroep of een raad van bestuur die opgericht werd in de schoot van de
gemeenteraad niet verenigbaar is met de functie van raadslid;
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2013 betreffende de
wijziging van de statuten van ARCO;
Gelet op de verslagen van de vergaderingen van ARCO van 7 oktober 2013 en
25 november 2013;
Met 21 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen;
Besluit
Artikel 1: de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2013 betreffende de wijziging
van de statuten van ARCO wordt opgeheven.
Artikel 2: De gemeenteraad keurt de statuten van het Forum Lokale Economie
en de Alkense Raad voor Centrummanagement en Ondernemen als volgt goed:
Statuten Forum Lokale Economie en ARCO
Hoofdstuk 1: Forum Lokale Economie
Artikel 1.1: Doel
Het Forum Lokale Economie heeft tot doel:
- behartigen van belangen van de lokale economie in al haar aspecten, van
lokale middenstand tot bedrijfsleven, KMO’s.
- informatieuitwisseling over alle projecten binnen de gemeente die betrekking
hebben op lokale economie en handel.
- meedenken over ontwikkeling van lokale economie in Alken.
Artikel 1.2: Samenstelling
Het Forum Lokale Economie wordt samengesteld uit alle belanghebbenden uit de
lokale middenstand, belangengroepen, actoren lokale economie en andere
geïnteresseerden. Er wordt geen maximum aantal leden bepaald. De
vergaderingen zijn open voor iedereen. Er wordt een aantal vaste leden
aangeduid als vertegenwoordiging van de actoren lokale economie in Alken.
Het forum kiest onder haar vaste leden een voorzitter en een ondervoorzitter.
Artikel 1.3: Vertegenwoordiging
Elke actor of vereniging beslist over de aanduidingen, voorlopige of definitieve
vervangingen van zijn vertegenwoordigers en deelt deze beslissing schriftelijk
mee aan de gemeentelijke dienst Lokale Economie.
Artikel 1.4: Duur van het mandaat
Het mandaat van de vaste leden geldt voor een periode van zes jaar tot het
einde van een legislatuur, behoudens vervangingen ingevolge artikel 1.3.
Een nieuw mandaat vangt aan binnen de eerste zes maanden van het jaar
waarin de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd is.
Artikel 1.5: Vergaderingen
Het Forum Lokale Economie komt minimum één keer per jaar samen. Op deze
vergaderingen wordt er een informatiedoorstroming voorzien over projecten
binnen de gemeente, die betrekking of weerslag hebben op de lokale economie.
Hoofdstuk 2: Alkense Raad voor Centrummanagement en Ondernemen (ARCO)
Artikel 2.1: Doel
De Alkense Raad voor Centrummanagement en Ondernemen (ARCO) heeft tot
doel:
- Overleg tot stand brengen tussen de verenigingen die de belangen van de
lokale economie behartigen en het gemeentebestuur.
- Overleg tot stand brengen tussen voornoemde verenigingen onderling.
- Beleidsvoorbereidend en –ondersteunend werk verrichten.
- Op verzoek of op eigen initiatief advies verlenen aan het gemeentebestuur over
het beleid inzake lokale economie, handel, diensten, zonder afbreuk te doen aan
de bevoegdheden van andere adviesraden, opgericht bij wet of
gemeenteraadsbesluit. Indien bij de besluitvorming afgeweken wordt van het
advies zal dit uitdrukkelijk gemotiveerd worden.
- Eigen initiatieven voorstellen met betrekking tot de bevordering van de lokale
economie.
- Advies verlenen over het strategisch plan lokale economie.
Artikel 2.2: Samenstelling
De Alkense Raad voor Centrummanagement en Ondernemen wordt als volgt
samengesteld uit de vaste leden van het Forum Lokale Economie:
 Vertegenwoordigers van de handelskernen
- Centrum

30.01.2014
- Terkoest
- Sint-Joris
 De handelskernen vaardigen voor ARCO een vast lid af dat regelmatig de
vergaderingen bijwoont. Er wordt eveneens een plaatsvervangend lid
aangeduid.
 Vertegenwoordigers van de Bedrijvengroep Alken en de plaatselijke
KMO’s
 Vertegenwoordigers van de vrije beroepen
 UNIZO
 Voka
 Afgevaardigde Landbouwraad
 Externe deskundigen (max. 2, woonachtig te Alken)
 Schepen Lokale Economie
 Ambtenaar Lokale Economie
 Ambtenaar Evenementen (organisatiedeskundige)
 Coördinator Woon- en leefomgeving
 De Alkense Raad voor Centrummanagement en Ondernemen kiest onder
haar leden een voorzitter en een ondervoorzitter.
 De leden van de gemeenteraad worden opgenomen als raadgevende
leden. Ze zullen telkens de uitnodigingen en de verslagen ontvangen.
Artikel 2.3: Vertegenwoordiging
Elke actor of vereniging beslist over de aanduidingen, voorlopige of definitieve
vervangingen van zijn vertegenwoordigers en deelt deze beslissing schriftelijk
mee aan de gemeentelijke dienst Lokale Economie.
Artikel 2.4: Deskundigen
Eén of meerdere deskundigen kunnen steeds gehoord en geconsulteerd worden
op voorstel van de Alkense Raad voor Centrummanagement en Ondernemen.
Artikel 2.4: Duur van het mandaat
Het mandaat van de leden van de Alkense Raad voor Centrummanagement en
Ondernemen (ARCO) geldt voor een periode van zes jaar tot het einde van een
legislatuur, behoudens vervangingen ingevolge artikel 2.3.
Een nieuw mandaat vangt aan binnen de eerste zes maanden van het jaar
waarin de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd is.
Artikel 2.5: Vergaderingen
De Alkense Raad voor Centrummanagement en Ondernemen (ARCO) komt
minimum drie keer per jaar samen. Het secretariaat wordt waargenomen door
de ambtenaar lokale economie of medewerker dienst lokale economie.
De Alkense Raad voor Centrummanagement en Ondernemen zal bij de opmaak
van adviezen streven naar concensus. Indien er geen concensus bereikt wordt,
kan hij geldig adviseren ongeacht het aantal aanwezige leden bij twee derde
meerderheid.
De adviezen en/of voorstellen van de Alkense Raad voor Centrummanagement
en Ondernemen worden onder de vorm van een verslag, ondertekend door de
voorzitter en ondervoorzitter, meegedeeld aan het college van burgemeester en
schepenen.
Hoofdstuk 3: Slotbepalingen
Artikel 3.1: Onkosten
Alle werkings- en administratiekosten zijn ten laste van het gemeentebestuur.
Artikel 3.2: Huishoudelijk reglement
De adviesraad heeft de bevoegdheid voor het opstellen van een huishoudelijk
reglement. Het huishoudelijk reglement van de adviesraad zal minimum de
volgende elementen bevatten, nl. regels voor:
- het verkrijgen en het vervallen van het lidmaatschap
- de samenstelling
- de organisatie en de interne werking.
Artikel 3.3: Wijziging statuut
De adviesraad is gemachtigd wijzigingen aan deze statuten aan de
gemeenteraad voor te stellen.
13. De adviesraden en de verenigingen (punt toegevoegd door raadslid Frank Deloffer)
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Raadslid Marina Boussu licht het punt toe. De gemeenteraad is unaniem
akkoord om:
 de verslagen van de vergaderingen van de adviesraden, na goedkeuring,
op het extranet te plaatsen waar ze raadpleegbaar zijn voor de
raadsleden.
 alle vragen die door het raadslid Marina Boussu in haar toelichting gesteld
werden in de diverse adviesraden te bespreken en alle antwoorden in de
diverse verslagen van de adviesraden op te nemen.
Tevens vraagt de raad om op de gemeenteraad van 11 februari 2014 een korte
toelichting te geven i.v.m. de structuur en de werking van het extranet.
14. Dodelijk ongeval Wolfstraat (punt toegevoegd door raadsleden Frank Deloffer en Paul
Dirickx)
De voorzitter Igor Philtjens roept bij aanvang van de behandeling op om een
sereen debat te voeren. Raadslid Frank Deloffer licht het punt toe en stelt de
nodige vragen. Concreet verwijst raadslid Frank Deloffer ook naar een bestaand
politiereglement van het stadsbestuur van Beringen waar een gelijkaardige
problematiek zich voordeed. Burgemeester Marc Penxten geeft een overzicht van
de gevoerde besprekingen met de politie en de genomen beslissingen. Er
worden geen punten ter stemming voorgelegd maar de afspraak wordt unaniem
gemaakt dat de besproken punten (mogelijkheid tot inrichting parkeerplaatsen in
De Kolmen en de bijhorende verkeersverordeningen, de opmaak van een
politiereglement en het opvoeren van de controle) zullen besproken worden op
de eerstvolgende vergadering van de adviesraad voor mobiliteit en verkeer. De
bespreking in de adviesraad zal teruggekoppeld worden naar de gemeenteraad.
Raadslid Paul Dirickx haalde nog aan dat het geen louter Alkens fenomeen
betreft maar dat een bovenlokale aanpak, i.s.m. provincie Limburg en het
Agentschap voor Wegen en Verkeer, wenselijk is.
Daarna sluit de voorzitter de zitting.
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