Verslag van de gemeenteraad van 27 september 2011
01.

Verlenging overeenkomst met betrekking tot de inrichting en exploitatie van 8
kampeerautoplaatsen aan de jachthaven
De gemeenteraad beslist omwille van de continuïteit van de uitbating van de 8 kampeerautoplaatsen
aan de jachthaven de desbetreffende overeenkomst te verlengen tot 31 augustus 2012 en dit aan
dezelfde voorwaarden.
02.
GRUP “De Hooge Steden”: Voorlopige aanvaarding
De gemeenteraad gaat akkoord met de voorlopige vaststelling van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan “De Hooge Steden” omvattende een bestaande feitelijke toestand, een bestaande
juridische toestand (met vermelding van bestaande rooilijnplan en verkavelingen), een grafisch plan ,
de stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingnota, zoals het werd opgemaakt door
studiebureau Arcadis. De gemeenteraad gaat akkoord met de opheffing van de verkavelingen gelegen
binnen het bestemmingsgebied. Het betreft de verkavelingen met ref. stad V0046, V00057, V0382,
V0663, V0663-01, V0770, V1325 en V1505.

03.
Goedkeuren aankoop 2 mobiele marktkasten Centrum
De gemeenteraad keurt de aankoop goed van 2 mobiele marktkasten Centrum voor het geraamde
bedrag van € 9.640,80. De werken dienen uitgevoerd te worden door afhouding van de
trekkingsrechten.
04.

Bekrachtigen prijsvraag VHC ontwerp en verwezenlijking verkavelingen
Molsekiezel/Hees/Enneven-Schoolstraat
De gemeenteraad gaat akkoord om prijs te vragen voor het aanstellen van een VHC ontwerp en
verwezenlijking voor de verkavelingen Molsekiezel -Hees en Enneven-Schoolstraat-Groenstraat voor
het geraamde bedrag van € 3.000 (exclusief BTW). De gunning gebeurt met bestelbon na prijsvraag.
Op de begroting van 2011, onder artikelnr. 930/73360, zijn de nodige kredieten gereserveerd.
05.
Bekrachtigen aankoop fietsenbeugels (plaatsing Centrum)
De gemeenteraad bekrachtigt de prijsvraag voor het aankopen van 375 fietsbeugels zonder sokkel en
50 fietsbeugels met sokkel voor diverse plaatsen waaronder Marktplein, Kerkstraat, Kerkplein
(Centrum). De aankoop van fietsbeugels bestaat uit 2 loten: aankoop fietsbeugels en instorten
fietsbeugels in betonnen voet. De gunning gebeurt via onderhandelingsprocedure. De levering werd
toegewezen aan de firma Kametal tegen een eenheidsprijs van € 90 (exclusief BTW) zonder sokkel en
€ 185 (exclusief BTW) met sokkel. Op de begroting van 2011, onder artikelnr. 425/74451, zijn de
nodige kredieten gereserveerd.
06.
Goedkeuren ontwerp verkaveling Einde/Zonnedauwstraat/Kruisboogstraat
De gemeenteraad keurt het ontwerp, de raming en plannen goed voor de verkaveling
Einde/Zonnedauwstraat/Kruisboogstraat voor het geraamde bedrag van € 265.956,73 (exclusief
BTW). De gunning gebeurt via openbare aanbesteding. Op de begroting van 2011, onder 877/73260,
zijn de nodige kredieten gereserveerd.
07.

Goedkeuren lastenboek aanstellen ontwerper voor aanpassingen fontein De
Vrijheit en aanliggend plein
De gemeenteraad gaat akkoord met het organiseren van een prijsvraag voor het aanstellen van een
ontwerper voor aanpassingen aan de fontein De Vrijheit en het aanliggend plein voor het geraamde
bedrag van € 150.000 (inclusief BTW); studiekosten: € 15.000 (inclusief BTW). De gunning gebeurt via
onderhandelingsprocedure. Op de begroting van 2011, onder artikelnr. 421/73360, zijn de nodige
kredieten gereserveerd.
08.

Goedkeuren toetreden tot Infrax-net: Intergemeentelijk samenwerkingsverband
Inter-media
De gemeenteraad gaat akkoord om toe te treden tot het Intergemeentelijk samenwerkingsverband
Intermedia; Infra-x-net, een dienstenplatform dat op IP technologie gebaseerd is en via het bestaande
kabelnetwerk bereikbaar is. De gelden worden afgehouden van de trekkingsrechten van Infrax.
Goedkeuren ontwerp fietspad Witte Dreef en aanstellen ontwerper-provincie
09.
De gemeenteraad keurt het ontwerp met raming voor de renovatie fietspad Witte Dreef goed:

De totale kostprijs der werken bedraagt € 237.822,50 (exclusief BTW) of € 287.765,23 inclusief
ontwerpkosten, beproevingskosten en BTW; toelage provincie: € 112.097,43 (40% + 25%); toelage
Vlaams Gewest: € 75.338,23 (40%); ten laste van de stad: € 103.503,48. De gunning gebeurt via
openbare aanbesteding. De gemeenteraad gaat akkoord met het aanstellen van de provincie als
ontwerper voor het geraamde bedrag van € 1.173,91. Op de begroting van 2011, via
begrotingswijzing, onder artikelnr. 421/73160, worden de nodige kredieten gereserveerd.
10.
Bekrachtigen herstellen beschadiging travertin gevel Huis van de Stad
De gemeenteraad bekrachtigt de herstelling van de beschadigde travertingevel van het Huis van de
Stad ten bedrage van € 2.340,70 (exclusief BTW). Deze herstelling werd reed uitgevoerd vanwege
hoogdringende reden voor het geraamde bedrag van € 2.340,7 (exclusief BTW). Deze kosten dienen
via Ethias van de tegenpartij gerecupereerd te worden. De goedkeuring hiervoor werd gegeven van
de tegenpartij. Op de begroting van 2011, via begrotingswijziging, onder artikelnr. 104/72460, worden
de nodige kredieten gereserveerd.
11.

Bekrachtigen herstellen buspaal Kerkplein ten gevolge van ongeval 8 februari
2011
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing om de beschadigde buspaal ter plaatse Kerkplein te
herstellen. Door de impact van de aanrijding van een auto is er een deuk in de afsluitpaal van inox en
is de kop met ledverlichting behoorlijk beschadigd voor het geraamde bedrag van € 3.446,5 (inclusief
BTW). De werken dienen uitgevoerd te worden door de leverancier van de inox afsluitpaal, de firma
Krautli uit Dilbeek. Op de begroting van 2011, via begrotingswijziging, onder artikelnr. 421/73560,
worden de nodige kredieten gereserveerd.

12.
Goedkeuren jaarverslag 2010 Interlokale vereniging Bosland
De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2010 van de Interlokale vereniging Bosland goed.
13.

Aanduiden vertegenwoordigers buitengewone algemene vergadering Inter-Media
d.d. 4 oktober 2011
Als vertegenwoordigers van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Media van 4 oktober worden benoemd:
- Rita Phlippo, gemeenteraadslid, Kerhovensesteenweg 453 te 3920 Lommel, met als plaatsvervanger
Suna Arslan, gemeenteraadslid, Geelgorsstraat 55 te 3920 Lommel;
- Eefje Beckers, gemeenteraadslid, Koning Leopoldlaan 134 te 3920 Lommel, met als plaatsvervanger
Fons Haagdoren, gemeenteraadslid, Stortstraat 16 te 3920 Lommel;
- Joke Loomans, gemeenteraadslid, Eviestraat 24 te 3920 Lommel, met als plaatsvervanger Jean
Kuyken, gemeenteraadslid, Beemdstraat 5 te 3920 Lommel.
Elke vertegenwoordiger beschikt respectievelijk over 1/3 van de stemmen.
Bovengenoemde vertegenwoordigers [of bij belet bovengenoemde plaatsvervangers] worden
gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Inter-Media van 4 oktober 2011 (of op elke andere algemene vergadering met
dezelfde agenda ingeval de eerste niet geldig zou kunnen beraadslagen) te handelen en te beslissen
conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Media
van 4 oktober 2011 en om verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda.
Het College wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en onder meer afschrift van
deze beslissing onverwijld te bezorgen aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Media,
Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt.
14.
Goedkeuren statutenwijziging Inter-media
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het ontwerp van statutenwijziging, zoals gevoegd als
bijlage bij de brief van 29 juni 2011. De afgevaardigden van de gemeente op de buitengewone
algemene vergadering van Inter-media van 4 oktober 2011, die bij afzonderlijke beraadslaging zijn
aangeduid, worden gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen. Het
College wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onder meer afschrift van
deze beslissing bezorgen aan het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-media,
Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt.
15.

Vaststellen mandaat vertegenwoordigers met betrekking tot agenda buitengewone
algemene vergadering Inter-media

Het agendapunt van de buitengewone algemene vergadering wordt goedgekeurd. De afgevaardigden
van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Interelectra van 4 oktober 2011, die
bij afzonderlijke beraadslaging zijn aangeduid, worden gemandateerd om overeenkomstig
onderhavige beslissing te stemmen. Het College wordt gelast met de uitvoering van onderhavige
beslissing en zal onder meer afschrift van deze beslissing bezorgen aan het intergemeentelijke
samenwerkingsverband Inter-Media, Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt.
16.
Goedkeuren ontwerp infrastructuurwerken verkaveling Enneven
De gemeenteraad keurt het ontwerp, de raming en plannen goed voor de infrastructuurwerken
verkaveling Enneven voor het geraamde bedrag van € 338.495,60 (exclusief BTW) (werken niet in
relatie voor rioleringswerken); € 240.462,45 (exclusief BTW) (werken in relatie voor rioleringswerken)
voor een totaalbedrag van € 578.958,05 (exclusief BTW). De gunning gebeurt via openbare
aanbesteding. Op de begroting van 2011, onder artikelnr. 877/73260, zijn de nodige kredieten
gereserveerd.
17.

Goedkeuren gemeentelijk subsidiereglement gevelrenovatie en renovatie van
leegstaande handelspanden
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het gemeentelijke subsidiereglement voor gevelrenovatie
en de renovatie van leegstaande handelspanden.
De beslissing wordt genomen met 26 stemmen vóór en er worden 4 onthoudingen genoteerd (N-VA,
Aktief).
18.

Goedkeuren ruiling gronden met opleg t/p Jan Davidlaan/Kempensestraat tussen
Stad Lommel en OCMW Lommel
De gemeenteraad keurt volgende ruiling goed waarbij:
de Stad Lommel het perceel Sectie C nr. 1390/C/5 met een oppervlakte van 3.916 m² (waarde van €
465.000,00 zijnde € 118,74 / m²), ruilt met het perceel Sectie C nr. 1401/L/2, eigendom van OCMW
Lommel, met een oppervlakte van 6.280 m² (waarde van € 745.687,20 zijnde € 118,74/ m²), mits een
opleg van € 280.687,20 door de Stad Lommel aan OCMW Lommel.
19.
Goedkeuring aanbesteding kerstmarkt 2011
De gemeenteraad gaat akkoord met het organiseren van een prijsvraag voor de aanbesteding van
een kerstmarkt 2011 zijnde kerstdorp en ijspiste, en keurt het lastenboek goed. De gunning gebeurt
via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Op de begroting van 2011, onder artikelnr.
763/123/16, zijn de nodige kredieten gereserveerd.
De CD&V-fractie onthoudt zich bij dit agendapunt; zij is voor initiatieven die de Lommelse
middenstand ondersteunen; zij is van oordeel dat het voorgestelde initiatief verenigingsonvriendelijk is
en concurrentie vormt voor de Lommelse horeca.
De beslissing wordt genomen met 21 stemmen vóór en er worden 9 onthoudingen genoteerd (CD&V,
Aktief).
20.

Goedkeuren grondverwervingen bij stedenbouwkundige vergunningen, opname
ervan in het openbaar domein en wijziging wegtracé

20.1.

Goedkeuren gratis grondafstand, opname ervan in het openbaar domein en
wijziging wegtracé Vredestraat
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de gratis grondafstand vanwege de heer en mevrouw
Pennemans-Pennemans van een gedeelte van perceel sectie C nr. 89/P/4 op 6 m uit de as van de
voorliggende weg Vredestraat, te aanvaarden en op te nemen in het openbaar domein van de stad
Lommel en de wijziging van het wegtracé van de Vredestraat dat hierdoor wordt veroorzaakt.
De gemeenteraad verleent eveneens goedkeuring aan de bijgevoegde voorwaarden voor
grondafstand.
De beslissing wordt genomen met 23 stemmen vóór en er worden 7 onthoudingen genoteerd (CD&V).
20.2.

Goedkeuren gratis grondafstand, opname ervan in het openbaar domein en
wijziging wegtracé Esstraat
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de gratis grondafstand vanwege de heer Jurgen Cremers
van een gedeelte van perceel sectie B nr. 567/M groot 30 m² voor voorliggende weg Esstraat, te
aanvaarden en op te nemen in het openbaar domein van de stad Lommel en de wijziging van het
wegtracé van de Esstraat dat hierdoor wordt veroorzaakt. De gemeenteraad verleent eveneens

goedkeuring aan het opmetingsplan dd. 10 augustus 2009 opgemaakt door landmeter Toon
Grevendonck en aan de bijgevoegde voorwaarden voor grondafstand.
De beslissing wordt genomen met 23 stemmen vóór en er worden 7 onthoudingen genoteerd (CD&V).
21.

Goedkeuren grondverwervingen in verkaveling/verkavelinswijzigingen, opname
ervan in het openbaar domein en wijziging wegtracé

21.1.

Goedkeuren gratis grondafstand in verkaveling Haverstraat, opname ervan in het
openbaar domein en wijziging wegtracé
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de gratis grondafstand vanwege de heer Wim
Vandeweyer van lot 1bis sectie E nr. 1062/X/2-deel groot 25 ca en lot 2bis nr. 1062/W/2-deel groot 23
ca af te staan voor voorliggende weg Haverstraat, te aanvaarden en op te nemen in het openbaar
domein van de stad Lommel en de wijziging van het wegtracé van de Haverstraat dat hierdoor wordt
veroorzaakt. Deze goedkeuringen worden verleend onder opschortende voorwaarde van afgifte van
de verkavelingsvergunning door de bevoegde overheid. De gemeenteraad verleent eveneens
goedkeuring aan het verkavelingsplan dd. 26 april 2011 opgemaakt door landmeter N. Smolders en
aan de bijgevoegde voorwaarden voor grondafstand in verkaveling.
De beslissing wordt genomen met 23 stemmen vóór en er worden 7 onthoudingen genoteerd (CD&V).
22.
Bekrachtigen aankoop computer containerpark
De gemeenteraad bekrachtigt de aankoop van een computer (vervanging van de oude) voor het
containerpark voor het geraamde bedrag van € 715,42 (exclusief BTW) voor hardware en € 1.873,94
(exclusief BTW) voor installatiekosten. De gunning gebeurt met bestelbon na prijsvraag. Op de
begroting van 2011, onder artikelnr. 104/74253, zijn de nodige kredieten gereserveerd.
Goedkeuren aankoop licentie Trikker stadswerken
23.
De gemeenteraad keurt de aankoop goed van een licentie Trikker voor de stadswerken, zodat
elektriciteitsschema’s aangemaakt kunnen worden die gekoppeld zijn aan het voorraad- en
aankoopbeheer voor het geraamde bedrag van € 500 (exclusief BTW). De gunning gebeurt met
bestelbon na prijsvraag. Op de begroting van 2011, onder artikelnr. 104/74253, zijn de nodige
kredieten gereserveerd.
24.
Goedkeuren vergoeden van onkosten school Mercurius, schilderen JOC
Punt zonder voorwerp
25.
Goedkeuren uitvoeren aanpassingen containerpark
De gemeenteraad gaat akkoord om de nodige materialen aan te kopen voor het plaatsen van een
achterwand aan de overdekte opslagplaats op het recyclagepark voor het geraamde bedrag van €
2.066,11 (exclusief BTW). De gunning gebeurt met bestelbon na prijsvraag. Op de begroting van
2011, onder artikelnr. 876/72460, zijn de nodige kredieten gereserveerd.
26.
Goedkeuren herstelling recorder camerabewaking Huis van de Stad
De gemeenteraad geeft toelating voor de herstelling van de recorder camerabewaking van het Huis
van de Stad voor het geraamde bedrag van € 955,95 (exclusief BTW). De gunning gebeurt met
bestelbon na prijsvraag. Op de begroting van 2011, onder artikelnr. 104/74253, worden de nodige
kredieten gereserveerd.
27.
Goedkeuren vervangen oude serre en tunnels dienst stadswerken
Punt zonder voorwerp
28.
Bekrachtigen afbraak woning Kloosterstraat 86
De gemeenteraad bekrachtigt de afbraak van de woning gelegen ter hoogte van de Kloosterstraat 86
voor het geraamde bedrag van € 7.500 (exclusief BTW). De gunning gebeurt via
onderhandelingsprocedure. Vanwege hoogdringende reden werd de prijsvraag reeds georganiseerd
en toegewezen aan de firma Geboers uit Lommel voor de prijs van € 8.500 (exclusief BTW). Op de
begroting van 2011, via begrotingswijziging, op artikelnr. 124/72160, worden de nodige kredieten
gereserveerd.
29.

Bekrachtigen houtverkoop handelaars 2011

De gemeenteraad bekrachtigt de jaarlijkse houtverkoop voor de handelaars (dunning-kaalkap
Corsicaanse den en grove den te Blekerheide, Struyvenbosch, Weyerkensebergen en werf) voor het
geraamde bedrag van € 21.073,93 voor € 9.792 stuks of 2.115,94m³. De verkoop werd toegewezen
aan houthandelaar Ras G en zonen uit Soerendonk voor een bedrag van € 78.480, exclusief 3%
onkosten en BTW.
Bekrachtigen lastenboek aanstellen bedrijfsrevisor AGB sport en recreatie
30.
De gemeenteraad gaat akkoord met het organiseren van een prijsvraag voor het aanstellen van een
bedrijfsrevisor voor het AGB sport en recreatie voor het geraamde bedrag van € 4.000 (exclusief
BTW) per jaar en voor een periode van 3 jaar. De gunning gebeurt via onderhandelingsprocedure. Op
de begroting van het AGB worden de nodige kredieten gereserveerd.
31.
Goedkeuren herstel werk Adriaan Rees
De gemeenteraad gaat akkoord met het aanmaken van een nieuw kunstwerk van Adriaan Rees naar
analogie met het vorige. De aanmaakkost voor het nieuwe werk bedraagt € 5.500 (exclusief BTW).
32.
Goedkeuren aankoop bijkomend meubilair bibliotheek
De gemeenteraad keurt de aankoop goed van divers meubilair voor de bibliotheek voor het geraamd
bedrag van € 15.000 (inclusief BTW) voor diverse aankopen. De gunning gebeurt met bestelbon na
prijsvraag. Op de begroting van 2011, onder artikelnr. 767/74198, zijn de nodige kredieten
gereserveerd.
33.

Goedkeuring vestigen recht van opstal op dak tussen Ravago Logistics Center en
Es Finance in functie van zonnepanelen
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan Ravago Logistics Center nv met maatschappelijke zetel ter
plaatse Moerenstraat 89, 2370 Arendonk om een recht van opstal te vestigen op het dak van het
bedrijfsgebouw ter plaatse Gerard Mercatorstraat 90, 3920 Lommel aan nv ES-Finance met
maatschappelijke zetel Gentstesteenweg 1440, 1082 Brussel in functie van het plaatsen van
photovoltaïsch systeem.

34.
Goedkeuren jaarrekening dd. 31 december 2010 AGB Lommel Patrimonium
Dit punt wordt uitgesteld naar een volgende zitting.
35.
Goedkeuren feestdagenkalender 2012
De gemeenteraad keurt de feestdagenkalender 2012 goed.
36.
Wijziging bijlage IV RPR
De gemeenteraad beslist om in bijlage IV van de RPR bij de functie van stedenbouwkundig
ambtenaar de diplomavoorwaarden cumulatief als volgt vast te stellen : 1. houder zijn van een
universitair diploma dat toegang geeft tot het niveau A; 2. houder zijn van het diploma vooropleiding
bachelor architectuur of een diploma dat recht geeft tot het uitoefenen van het beroep van architect en
3. houder zijn van een diploma van een opleiding ruimtelijke ordening zoals bepaald in MB van 4 juni
2009.
37.
Goedkeuren aanpassing gemeenteraadsbeslissing vrijstelling visum
De gemeenteraad beslist om de definitie van de vrijstelling van visum aan te passen en dit bedrag
vast te stellen op € 5.500,00 (exclusief BTW).
38.
Goedkeuren aanpassing gemeenteraadsbeslissing dagelijks bestuur
De gemeenteraad beslist om de definitie van dagelijks bestuur aan te passen.
39.
Goedkeuren zonale aankoop signalisatiemateriaal brandweer
De gemeenteraad verleent toestemming voor de aankoop van signalisatiemateriaal voor de
brandweer voor het geraamde bedrag van € 25.000 (inclusief BTW). De gunning gebeurt via
onderhandelingsprocedure. Op de begroting van 2011, onder artikelnr. 351/74451, zijn de nodige
kredieten gereserveerd.
40.

Goedkeuren aankopen 2 watermonitoren brandweer

De gemeenteraad keurt de aankoop goed van 2 watermonitoren voor de brandweer voor het
geraamde bedrag van € 7000 (inclusief BTW). De gunning gebeurt via onderhandelingsprocedure. Op
de begroting van 2011, onder artikelnr. 351/74451, zijn de nodige kredieten gereserveerd.
Goedkeuren diverse aankopen brandweer 2011
41.
De gemeenteraad keurt volgende aankopen voor de brandweer goed:
- 3 reddingskappen voor een geraamd bedrag van € 700, rechtstreekse gunning aan de firma Dräger
in toepassing van artikel 17 & 2,1 ° f; een redding szaag en doorslijpmachine voor een geraamd
bedrag van € 3400; 3 ladders voor een geraamd bedrag van € 5000; elektrische overdrukventilatoren
voor een geraamd bedrag van € 5000; gereedschapswagen en een gereedschapskoffer voor een
geraamd bedrag van € 1900; kleine vijzels en spreider voor een geraamd bedrag van € 1600;
hijstoestellen voor een geraamd bedrag van € 2000; 12 explosievrije lampen voor een geraamd
bedrag van € 2500; 4 reddingsboeien voor een geraamd bedrag van € 600; nevelkogel voor een
geraamd bedrag van € 1000; 3 fognaalden voor een geraamd bedrag van € 3800; 7 straalpijpen voor
een geraamd bedrag van € 6000. Alle aankopen gebeuren met bestelbon. Op de begroting van 2011,
onder artikelnr. 351/74451, zijn de nodige kredieten gereserveerd.
42.
Goedkeuren zonale aankoop 24 brandweerslangen brandweer
De gemeenteraad keurt de aankoop goed van 24 brandweerslangen voor het geraamde bedrag van €
6.500 (inclusief BTW). Op de begroting van 2011, onder artikelnr. 351/74451, zijn de nodige kredieten
gereserveerd.
43.
Goedkeuren zonale aankoop navigatiesystemen brandweer
De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop van een navigatiesysteem voor de brandweer voor
het geraamde bedrag van € 22.000 (inclusief BTW). De gunning gebeurt via
onderhandelingsprocedure. Op de begroting van 2011, onder artikelnr. 351/74451, zijn de nodige
kredieten gereserveerd.
44.
Goedkeuren zonale aankoop groot debiet overdrukventilatoren brandweer
De gemeenteraad geeft toelating voor de aankoop van een overdrukventilator voor de brandweer voor
het geraamde bedrag van € 25.000 (inclusief BTW). De gunning gebeurt via
onderhandelingsprocedure. Op de begroting van 2011, onder artikelnr. 351/74451, zijn de nodige
kredieten gereserveerd.
45.
Goedkeuren aankoop vliegenramen brandweer
De gemeenteraad keurt de aankoop goed van vliegenramen voor de brandweer voor een geraamd
bedrag van € 2.000 (inclusief BTW). De gunning gebeurt met bestelbon na prijsvraag. Op de begroting
van 2011, via begrotingswijzing, onder artikelnr. 351/72460, zijn de nodige kredieten gereserveerd.
46.
Goedkeuren aankopen zonnewering brandweer
De gemeenteraad geeft toelating voor de aankoop van een zonnewering voor de brandweer voor het
geraamde bedrag van € 8000 (inclusief BTW). De gunning gebeurt via onderhandelingsprocedure. Op
de begroting van 2011, via begrotingswijziging, onder artikelnr. 351/74451, worden de nodige
kredieten gereserveerd.
47.
Goedkeuren zonale aankoop lansen brandweer
De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop van nieuwe lansen voor de brandweer voor het
geraamde bedrag van € 13.500 (inclusief BTW). De gunning gebeurt via onderhandelingsprocedure.
Op de begroting van 2011, onder artikelnr. 351/74451, zijn de nodige kredieten gereserveerd.
48.
Bekrachtigen installatie interface omroepsysteem brandweer
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing om de interface van het omroepsysteem van de
brandweer te vervangen voor het geraamde bedrag van € 850 (exclusief BTW) en exclusief recupel
(inclusief verplaatsingskosten H/T ons bedrijf). De gunning gebeurt rechtstreeks aan de firma Prevost
in toepassing van artikel 17 §2 2,1° f (wanneer wer ken/leveringen/diensten omwille van hun
artistieke/technische specificiteit of omwille van bescherming van exclusieve rechten, slechts aan een
bepaalde aannemer/leverancier/dienstverlener kunnen worden gegund). Op de begroting van 2011,
onder artikelnr. 351/74298, zijn de nodige kredieten gereserveerd.
49.

Goedkeuren aankoop en plaatsen evacuatiehoorn halfzware autopomp brandweer

De gemeenteraad verleent toestemming voor de aankoop van een evacuatiehoorn voor de halfzware
autopomp van de brandweer voor het geraamde bedrag van € 1.584 (exclusief BTW). De gunning
gebeurt rechtstreeks aan de firma Vanassche Services uit Harelbeke in toepassing van artikel 17 §2
2,1° f (wanneer werken/leveringen/diensten omwille van hun artistieke/technische specificiteit of
omwille
van
bescherming
van
exclusieve
rechten,
slechts
aan
een
bepaalde
aannemer/leverancier/dienstverlener kunnen worden gegund). De firma Vanassche is leverancier van
de autopomp. Op de begroting van 2011, via begrotingswijziging op artikelnr. 351/74598, worden de
nodige kredieten gereserveerd.
50.
Bekrachtigen inrichten industriële autopomp brandweer
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing om de industriële autopomp van de brandweer,
gesubsidieerd door FOD, in te richten naar de wensen van de brandweer voor het geraamde bedrag
van € 29.661,89 (exclusief BTW). De gunning gebeurt rechtstreeks aan de firma Vanassche uit Hulste
in toepassing van artikel 17 §2 2,1° f (wanneer wer ken/leveringen/diensten omwille van hun
artistieke/technische specificiteit of omwille van bescherming van exclusieve rechten, slechts aan een
bepaalde aannemer/leverancier/dienstverlener kunnen worden gegund); De firma Vanassche is
leverancier van de autopomp. Op de begroting van 2011, onder artikelnr. 351/74398, zijn de nodige
kredieten gereserveerd.
51.
Goedkeuren aankoop duikmateriaal brandweer
De gemeenteraad keurt de aankoop goed van een duikuitrusting voor de brandweer voor volgende
geraamde bedragen: duikmateriaal communicatie en maskers: € 2.200 (inclusief BTW); duikmateriaal
droogpakken en ontspanners: € 4.400 (inclusief BTW); duikmateriaal toebehoren; € 1.100 (inclusief
BTW); duikmateriaal trimvesten: € 1.700 (inclusief BTW). De gunning gebeurt met bestelbon na
prijsvraag. Op de begroting van 2011, onder artikelnr. 351/74451, zijn de nodige kredieten
gereserveerd.
Bekrachtigen aankoop 4 sleutelkluizen voertuigen brandweer
52.
De gemeenteraad bekrachtigt de aankoop van 4 sleutelkluizen voor 4 voertuigen van de brandweer
voor het geraamde bedrag van € 2.022,75 (exclusief BTW) per sleutelkluis, voor een totaalbedrag van
€ 8.091 (exclusief BTW). De gunning gebeurt rechtstreeks aan de firma Haagen Fire Training uit
Baarle-Hertog in toepassing van artikel 17 §2 2,1° f (wanneer werken/leveringen/diensten omwille van
hun artistieke/technische specificiteit of omwille van bescherming van exclusieve rechten, slechts aan
een bepaalde aannemer/leverancier/dienstverlener kunnen worden gegund); sleutelkluizen werken
met een badgesysteem dat uniek is en niet door een andere firma geleverd kan worden (uniformiteit).
Op de begroting van 2011, via begrotingswijziging, onder artikelnr. 351/74451, zijn de nodige
kredieten gereserveerd.
53.
Bekrachtigen herstellen motor Mercedes ambulance brandweer
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing, om de beschadigde motor van de Mercedes ambulance
van de brandweer te herstellen, voor het geraamde bedrag van € 6.850 (exclusief BTW). De gunning
gebeurt via onderhandelingsprocedure in toepassing van artikel 17 § 2, 1° c wanneer het dringende
karakter voortvloeiend uit niet te voorziene gebeurtenissen niet toelaat de bij de andere procedures
gestelde termijnen na te leven. Op de begroting van 2011, via begrotingswijziging op artikelnr.
352/74552, zijn de nodige kredieten gereserveerd.
54.
Goedkeuren aankoop ambulance brandweer Lommel en andere korpsen
De gemeenteraad gaat akkoord met het organiseren van een prijsvraag voor de gezamenlijke
aankoop van 4 ziekenwagens voor de brandweer, korpsen Lommel, Leopoldsburg, Bree en Mol, voor
het geraamde bedrag van € 180.000 (inclusief BTW per ziekenwagen), voor een totaalbedrag van €
720.000 (inclusief BTW). De gunning gebeurt via algemene offerteaanvraag/Europese aanbesteding.
Gelden voorzien op de begroting van 2011, onder artikelnr. 352/74398.
55.
Goedkeuren aankoop afwasmachine politiekantoor
De gemeenteraad geeft toestemming om over te gaan tot de aankoop van een afwasmachine en keurt
het bestek POL11-27 goed voor het geraamde bedrag van € 550 (exclusief BTW), via
begrotingswijziging, onder artikelnummer 330/744-51, gunning via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking (bestelbon na prijsvraag).
56.

Vacantverklaringen: 3 inspecteurs en 1 hoofdinspecteur

De gemeenteraad beslist om volgende functies vacant te verklaren: 2 inspecteurs interventie; 1
inspecteur onthaal; 1 hoofdinspecteur interventie. Er wordt geen wervingsreserve aangelegd en de
voorgestelde selectieprocedure (schriftelijke proef en gesprek selectiecommissie) wordt goedgekeurd.
De gemeenteraad beslist om de selectiecommissies als volgt samen te stellen:
Inspecteur Interventie
Inspecteur onthaal
Hoofdinp. Interventie
Voorzitter
HCP Voordeckers Bart
HCP andere zone
HCP Verlackt Tony, PZ Tongeren
Bijzitter 2: eigen zone
Inp. Vanbrabant Sven Onthaal Inp. Vinken Hinp. Willekens Wim of
of indien belet Hinp. Petrus of indien belet
indien
belet
CP
Vossen Eddy
Hinp. Onthaal Daniel Operaties
Guido
Willekens
Schevernels
Secretaris
Adv. Anthonis Marie-Anne
Expertise
Indien niet belet: Cons. Maes Lindsey
57.
Plaatsvoorziening voor carnavalwagens (N-VA)
De heer Peter Luykx (N-VA) stelt de vraag of er inmiddels een oplossing is gevonden voor de
plaatsvoorziening voor carnavalwagens. Schepen Verduyckt heeft dit door de diensten laten
onderzoeken, maar hier is geen bruikbare oplossing uit voortgekomen. Alle suggesties blijven welkom
terzake.
58.
Druggebruik nabij het Adelbergpark en het Michiel Jansplein (N-VA)
De heer Peter Luykx (N-VA) vraagt nadere informatie omtrent dit gegeven. Burgemeester
Vanvelthoven brengt in herinnering dat reeds heel wat initiatieven werden genomen in het verleden
om de overlast ter plaatse te beperken. Hij verwijst eveneens naar de specifieke bepalingen die in de
GAS-codex werden opgenomen. De opvolging ter plaatse zal strikt blijven gehandhaafd.
GRUP-beleid van de Stad Lommel (N-VA)
59.
De heer Peter Luykx (N-VA) vraagt naar de huidige stand van zaken van een 2-tal projecten, gelet op
de juridische uitspraken die in deze beide projecten inmiddels hebben plaatsgevonden. Burgemeester
Vanvelthoven licht het juridisch luik van de beide procedures toe, en de actuele stand van zaken van
beide dossiers.
60.
Tekst en lay-out op afdekstenen columbarium (N-VA)
De heer Peter Luykx (N-VA) vraagt of naar aanleiding van meldingen van burgers de bestaande
voorschriften nog kunnen worden gewijzigd, rekening houdend met de uniformiteit. Schepen Ven licht
de ervaringen toe tot op heden en herhaalt dat de uniforme lay-out best behouden blijft, gezien de
vragen zeer individueel en divers zijn.
61.
Invoering elektronisch rijbewijs (N-VA)
De heer Peter Luykx (N-VA) vraagt naar de voorbereiding hiervan. Burgemeester Vanvelthoven deelt
de beschikbare informatie op heden mee; omtrent de prijs is nog geen beslissing genomen.
62.
Rechttrekken van de fietsentunnel thv Provil (CD&V)
De heer Jaak Theuws (CD&V) vraagt naar de stand van zaken. Schepen Verduyckt stelt dat dit
dossier inmiddels werd opgestart, en dat het stadsbestuur de aanbesteding zou voeren, in
gezamenlijk overleg met het provinciebestuur. Timing is om de werken gereed te hebben voor de start
van het schooljaar 2012.
63.
Herinrichting van het kruispunt Loberg/Septakkers
De heer Jaak Theuws (CD&V) vraagt naar de timing van deze herinrichting. Schepen Ven licht toe dat
dit onderdeel uitmaakt van het grotere wegenisdossier Einderloop, waarvan de procedure op dit
moment lopende is. Hier wordt een timing einde 2012 voorzien.
64.

Rol van de stad inzake de bouw van een nieuw multifunctioneel stadion voor
10000 toeschouwers op een nieuwe locatie in Lommel (CD&V)
De heer Jaak Theuws (CD&V) vraagt naar de stand van zaken en de betrokkenheid van het
stadsbestuur. Burgemeester Vanvelthoven deelt mee dat andere locaties ook kunnen overwogen
worden; de diensten van ruimtelijke ordening onderzoeken op dit moment welke locaties hiervoor
ruimtelijk geschikt zijn.

65.
Herinrichting van het plein ter hoogte van de Vryheyt (met fontein) (CD&V)
De heer Jaak Theuws (CD&V) en de burgemeester verwijzen naar punt 7, waarin dit onderwerp reeds
werd behandeld.
66.
Stedenbouwkundige verordening inzake grondafstand (CD&V)
De heer Jaak Theuws (CD&V) vraagt naar de stand van zaken. Burgemeester Vanvelthoven deelt
mee dat er inmiddels een voorstel van stratenlijst is opgesteld door de diensten met een voorstel van
straatbreedte; hij stelt voor om dit in een commissie met de geïnteresseerde raadsleden samen te
overlopen. Deze zal in oktober of november worden ingepland.
67.
Stadslaan: stand van zaken (Aktief)
De heer Staf Henderickx (Aktief) vraagt toelichting bij een aantal aandachtspunten inzake veiligheid,
wettelijkheid van de voorlopige fietspaden en de verkeersdensiteit op de stadslaan, met gevolgen van
fijn stof. Schepen Verduyckt antwoordt op de gestelde vragen aan de hand van de meest recente
informatie.
68.

Toekomstige organisatie van woon- en zorgcentrum Kapittelhof en serviceflats
Kapittelhof (CD&V)
Burgemeester Vanvelthoven vraagt aan secretaris Johan Claes om toelichting te geven bij het advies
dat bij de toezichthoudende overheid werd ingewonnen in verband met de bevoegdheidsverdeling
stad-OCMW-AGB. Hieruit blijkt dat de gemeenteraad dient te oordelen of een ingediend agendapunt
al dan niet tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort. In het advies wordt voorts ook duidelijk
gesteld dat de OCMW-raad onmiskenbaar bevoegd is om agendapunten ivm een rust- en
verzorgingscentrum te bespreken. Burgemeester Vanvelthoven stelt voor om dit advies te volgen en
de bespreking van dergelijke agendapunten door de OCMW-raad te laten plaatsvinden, waarbij de
OCMW-Voorzitter achteraf in de commissie toelichting verstrekt bij de genomen beslissingen.
De gemeenteraad keurt dit voorstel unaniem goed, met uitzondering van de fraktie Aktief, die zich
onthoudt.

69.
Preventieve maatregelen voor de orkaan “Dexia” (Aktief)
De heer Staf Henderickx (Aktief) vraagt welke maatregelen het stadsbestuur zal nemen gelet op de
ontwikkelingen op de financiële markten en ten aanzien van Dexia in het bijzonder. Schepen
Lavreysen maakt een duidelijk onderscheid tussen een aandelenportefeuille en een
beleggingsportefeuille en maakt het onderscheid tussen Dexia en de Gemeentelijke Holding; hij zal de
situatie verder blijven opvolgen.

