RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON
verslag van 26 januari 2012 om 20.30 uur
Aanwezig
Voorzitter: Jo Dardenne
Raadsleden: Rudi Vandermeeren, mevrouw Daniëlle Sente, Patrick Carnotensis, mevrouw Maria
Vrancken, Jean – Pierre Claes, Joël Schoofs, Kim Mommen, mevrouw Greet Baldewijns
Secretaris: Jean – Bernard Croux
Verontschuldigd
Eric Awouters, burgemeester
Aanvang van de zitting: 20.30 uur – einde van de zitting: 22.05 uur
Alle beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
Raadslid Patrick Carnotensis en Kim Mommen betreden de vergadering tijdens de behandeling van
agendapunt 12.01 en hebben de toevoeging van agendapunt 12.17 “ parkings OCMW” niet mee
behandeld en goedgekeurd.
OPENBARE ZITTING
Toevoegen van agendapunt 12.17 “ Parkings OCMW”
Beleid en beheer
12.1 Goedkeuring van de notulen van de openbare raadszitting van 22 december 2011
De notulen worden eenparig goedgekeurd.
12.2 Aanvullende financiële steun in perspectief
Toelichting wordt gegeven over een bevraging 2008 – 2010 door VVSG bij 98 OCMW in Vlaanderen
over de toekenning van aanvullende financiële steun met eigen middelen en de positie van Borgloon
t.o.v. andere gelijkwaardige OCMW ( via cluster V9 – kleine agrarische gemeenten)).
De opzet van deze bevraging was tweeledig. Enerzijds wilden men een beter beeld krijgen van de
aanvullende steun die de Vlaamse OCMW’s, gefinancierd met eigen middelen, uitkeren aan cliënten.
Daarnaast wilden men met de resultaten alle deelnemende OCMW’s de mogelijkheid bieden zich te
vergelijken met andere, gelijkaardige OCMW’s.
Opvallend in deze cijfers is dat Borgloon onder het gemiddelde van de cluster zit voor de
hoofdrubrieken basiskost huisvesting – totaliteit medische kosten – tussenkomsten in woonzorgcentra
– personenalarmsystemen – poetsdienst aan huis.
Borgloon ligt dan wel boven het gemiddelde voor de hoofdrubrieken aantal leefloners - tussenkomsten
bij uit huiszettingen – tussenkomsten voor huurwaarborgen – trajectbegeleiding SINE – toekennen
van voorschotten – levering van maaltijden aan huis.
De resultaten van deze bevraging worden via mail overgemaakt aan alle raadsleden.
Overheidsopdrachten
12.3 Toewijzing van de opdracht: linnengoed
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en op de Koninklijke
besluiten van 8 januari 1996 (zoals gewijzigd bij KB van 25 maart 1999) en 26 september 1996 (zoals
gewijzigd bij KB van 29 april 1999);
Gelet op de bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976;
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende openbaarheid van bestuur in de provincies en de
gemeenten;
Gelet op artikel 51 van het KB van 8 januari 1996, zoals gewijzigd bij KB van 25 maart 1999;
Gelet op het proces-verbaal van opening van de inschrijvingen voor de levering van linnengoed;
Gelet op ons besluit van de raad van 27 oktober 2011 houdende goedkeuring van het lastenboek en de
keuze van onderhandelingsprocedure inzake de opdracht voor de levering van linnengoed;
Gelet op het administratieve verslag waarin de resultaten van de onderhandelingsprocedure werden
geanalyseerd;
Overwegende dat uit het administratieve verslag blijkt dat de meest voordelige inschrijving werd
gedaan door St.- Joris nv - Emile Beauduinstraat 11 – 3890 Gingelom - Jeuk;
Overwegende dat de gepaste kredieten zijn voorzien in het exploitatiebudget 2012;
Met algemeenheid van stemmen;
Beslissing:
De opdracht betreffende het onderhoud en de levering van linnengoed wordt gegund aan St.-Joris nv Emile Beauduinstraat 11 – 3890 Gingelom - Jeuk conform de offerte voor een globale prijs van
79.007,86 euro incl. BTW.(Geraamd bedrag: € 80.882,44 inclusief BTW).
12.4 Toewijzing van de opdracht: stookolie
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en op de Koninklijke
besluiten van 8 januari 1996 (zoals gewijzigd bij KB van 25 maart 1999) en 26 september 1996 (zoals
gewijzigd bij KB van 29 april 1999);
Gelet op de bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende openbaarheid van bestuur in de provincies
en de gemeenten;
Gelet op artikel 51 van het KB van 8 januari 1996, zoals gewijzigd bij KB van 25 maart 1999;
Gelet op het proces-verbaal van opening van de inschrijvingen voor de levering van stookolie;
Gelet op ons besluit van de raad van 27 oktober 2011 houdende goedkeuring van het lastenboek en de
keuze van onderhandelingsprocedure inzake de opdracht voor de levering van stookolie;
Gelet op het administratieve verslag waarin de resultaten van de onderhandelingsprocedure werden
geanalyseerd;
Overwegende dat uit het administratieve verslag blijkt dat de meest voordelige inschrijving werd
gedaan door de firma Keupers Bodal Oils - Pleinstraat 17 - 3570 Alken;
Overwegende dat de gepaste kredieten zijn voorzien in het exploitatiebudget 2012;
Met algemeenheid van stemmen;
Beslissing:
De opdracht betreffende de levering van stookolie wordt gegund aan Keupers Bodal Oils - Pleinstraat
17 - 3570 Alken conform de offerte met een vaste korting van € 0,0529 inclusief BTW per liter op de
officiële prijs van de dag van bestelling. Dit betekent een vaste korting van € 3.050,58 inclusief 21
%BTW op 57.667 liter (= het geraamde aantal liter per jaar).
12.5 Toewijzing van de opdracht: voedingswaren
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en op de Koninklijke
besluiten van 8 januari 1996 (zoals gewijzigd bij KB van 25 maart 1999) en 26 september 1996 (zoals
gewijzigd bij KB van 29 april 1999);
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Gelet op de bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende openbaarheid van bestuur in de provincies en de
gemeenten;
Gelet op artikel 51 van het KB van 8 januari 1996, zoals gewijzigd bij KB van 25 maart 1999;
Gelet op het proces-verbaal van opening van de inschrijvingen voor de levering van voedingswaren;
Gelet op ons besluit van de raad van 27 oktober 2011 houdende goedkeuring van het lastenboek en de
keuze van onderhandelingsprocedure inzake de opdracht voor de levering van voedingswaren;
Gelet op het administratieve verslag waarin de resultaten van de onderhandelingsprocedure werden
geanalyseerd;
Overwegende dat uit het administratieve verslag blijkt dat de meest voordelige inschrijving werd
gedaan door de firma’s:
Java bvba - Wingepark 10 - 3110 Rotselaar (Perceel 1 t/m 8: conserven, soepen en sauzen,
diversen, desserts, deegwaren en rijst, broodbeleg, kruiden – bloem - suiker, koekjes en gebak)
Revogan nv - Landegemstraat 1 - 9031 Drongen (perceel 9: dieetproducten)
Overwegende dat de gepaste kredieten zijn voorzien in het exploitatiebudget 2012;
Met algemeenheid van stemmen;
Beslissing:
De opdracht inzake de levering van voedingswaren wordt gegund aan de firma
Java bvba - Wingepark 10 - 3110 Rotselaar (Perceel 1 t/m 8: conserven, soepen en sauzen,
diversen, desserts, deegwaren en rijst, broodbeleg, kruiden – bloem - suiker, koekjes en gebak)
conform de offerte voor een globale prijs van 28.845,24 incl. BTW.
Revogan nv - Landegemstraat 1 - 9031 Drongen Gent (perceel 9: dieetproducten) conform de
offerte voor een globale prijs van 8.764,21 incl. BTW.
Totaal toegewezen bedrag: 37.609,45 euro inclusief BTW.
(Geraamd bedrag: € 37.160,31 inclusief BTW).
12.6 Toewijzing van de opdracht: vers vlees
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en op de Koninklijke
besluiten van 8 januari 1996 (zoals gewijzigd bij KB van 25 maart 1999) en 26 september 1996 (zoals
gewijzigd bij KB van 29 april 1999);
Gelet op de bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende openbaarheid van bestuur in de provincies
en de gemeenten;
Gelet op artikel 51 van het KB van 8 januari 1996, zoals gewijzigd bij KB van 25 maart 1999;
Gelet op het proces-verbaal van opening van de inschrijvingen voor de levering van vers vlees 1° kwaliteit;
Gelet op ons besluit van de raad van 27 oktober 2011 houdende goedkeuring van het lastenboek en de
keuze van onderhandelingsprocedure inzake de opdracht voor de levering van vers vlees
1° kwaliteit;
Gelet op het administratieve verslag waarin de resultaten van de onderhandelingsprocedure werden
geanalyseerd;
Overwegende dat uit het administratieve verslag blijkt dat de meest voordelige inschrijving werd
gedaan door de firma Viangros nv - Verwelkomingsstraat 10 – 1070 Brussel;
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Overwegende dat de gepaste kredieten zijn voorzien in het exploitatiebudget 2012;
Met algemeenheid van stemmen;
Beslissing:
De opdracht betreffende de levering van vers vlees 1° kwaliteit wordt gegund aan Viangros nv Verwelkomingsstraat 10 – 1070 Brussel conform de offerte voor een globale prijs van 30.013,69 incl.
BTW.(Geraamd bedrag: € 29.556,94 inclusief BTW).
12.7 Toewijzing van de opdracht: brood en gebak
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en op de Koninklijke
besluiten van 8 januari 1996 (zoals gewijzigd bij KB van 25 maart 1999) en 26 september 1996 (zoals
gewijzigd bij KB van 29 april 1999);
Gelet op de bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende openbaarheid van bestuur in de provincies
en de gemeenten;
Gelet op artikel 51 van het KB van 8 januari 1996, zoals gewijzigd bij KB van 25 maart 1999;
Gelet op het proces-verbaal van opening van de inschrijvingen voor de levering van brood & gebak;
Gelet op ons besluit van de raad van 27 oktober 2011 houdende goedkeuring van het lastenboek en de
keuze van onderhandelingsprocedure inzake de opdracht voor de levering van
brood & gebak;
Gelet op het administratieve verslag waarin de resultaten van de onderhandelingsprocedure werden
geanalyseerd;
Overwegende dat uit het administratieve verslag blijkt dat de meest voordelige inschrijving werd
gedaan door Vanleeuw & C° nv – Grote Steenweg 69 a – 3440 Zoutleeuw;
Overwegende dat de gepaste kredieten zijn voorzien in het exploitatiebudget 2012;
Met algemeenheid van stemmen;
Beslissing:
De opdracht betreffende de levering van brood & gebak wordt gegund aan Vanleeuw & C° nv – Grote
Steenweg 69 a – 3440 Zoutleeuw conform de offerte voor een globale prijs van € 14.179,05 inclusief
BTW (Geraamd bedrag: € 15.440,61 inclusief BTW).
12.8 Toewijzing van de opdracht: groenten en fruit
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en op de Koninklijke
besluiten van 8 januari 1996 (zoals gewijzigd bij KB van 25 maart 1999) en 26 september 1996 (zoals
gewijzigd bij KB van 29 april 1999);
Gelet op de bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende openbaarheid van bestuur in de provincies
en de gemeenten;
Gelet op artikel 51 van het KB van 8 januari 1996, zoals gewijzigd bij KB van 25 maart 1999;
Gelet op het proces-verbaal van opening van de inschrijvingen voor de levering van groenten & fruit;
Gelet op ons besluit van de raad van 27 oktober 2011 houdende goedkeuring van het lastenboek en de
keuze van onderhandelingsprocedure inzake de opdracht voor de levering van groenten & fruit;
Gelet op het administratieve verslag waarin de resultaten van de onderhandelingsprocedure werden
geanalyseerd;
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Overwegende dat uit het administratieve verslag blijkt dat de meest voordelige inschrijving werd
gedaan door Uw Echte Groenteboer bvba (Pascy) – Grote Steenweg 251 – 3454 Rummen;
Overwegende dat de gepaste kredieten zijn voorzien in het exploitatiebudget 2012;
Met algemeenheid van stemmen;
Beslissing:
De opdracht betreffende de levering van groenten en fruit wordt gegund aan Uw Echte Groenteboer
bvba (Pascy) – Grote Steenweg 251 – 3454 Rummen conform de offerte voor een globale prijs van
8.641,04 euro inclusief BTW.
12.9 Toewijzing van de opdracht: vis – en diepvriesproducten
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en op de Koninklijke
besluiten van 8 januari 1996 (zoals gewijzigd bij KB van 25 maart 1999) en 26 september 1996 (zoals
gewijzigd bij KB van 29 april 1999);
Gelet op de bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende openbaarheid van bestuur in de provincies
en de gemeenten;
Gelet op artikel 51 van het KB van 8 januari 1996, zoals gewijzigd bij KB van 25 maart 1999;
Gelet op het proces-verbaal van opening van de inschrijvingen voor de levering van
diepvriesproducten;
Gelet op ons besluit van de raad van 27 oktober 2011 houdende goedkeuring van het lastenboek
en de keuze van onderhandelingsprocedure inzake de opdracht voor de levering van
diepvriesproducten;
Gelet op het administratieve verslag waarin de resultaten van de onderhandelingsprocedure werden
geanalyseerd;
Overwegende dat uit het administratieve verslag blijkt dat de meest voordelige inschrijvingen werden
gedaan door de firma's:
Java bvba - Wingepark 10 - 3110 Rotselaar (perceel 5: aardappelproducten + diverse)
Verhoeven nv – Walenstraat 88 – 3500 Hasselt (perceel 1: vis, perceel 2: groenten, perceel 3:
gevogelte en perceel 4: ijs)
Overwegende dat de gepaste kredieten zijn voorzien in het exploitatiebudget 2012;
Met algemeenheid van stemmen;
Beslissing:
De opdracht betreffende de levering van diepvriesproducten wordt gegund aan:
Java bvba - Wingepark 10 - 3110 Rotselaar (perceel 5: aardappelproducten + diverse) conform de
offerte voor een globale prijs van 1.969,93 euro incl. BTW.
Verhoeven nv – Walenstraat 88 – 3500 Hasselt (perceel 1: vis, perceel 2: groenten, perceel 3:
gevogelte en perceel 4: ijs) conform de offerte voor een globale prijs van 19.168,90 euro incl.
BTW
Totaal toegewezen bedrag: 21.138,83 euro inclusief BTW. (Geraamd bedrag: € 22.933,87 BTW).
12.10 Toewijzing van de opdracht: melk – en kaasproducten
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en op de Koninklijke
besluiten van 8 januari 1996 (zoals gewijzigd bij KB van 25 maart 1999) en 26 september 1996 (zoals
gewijzigd bij KB van 29 april 1999);
Gelet op de bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976;
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende openbaarheid van bestuur in de provincies
en de gemeenten;
Gelet op artikel 51 van het KB van 8 januari 1996, zoals gewijzigd bij KB van 25 maart 1999;
Gelet op het proces-verbaal van opening van de inschrijvingen voor de levering van melk- en
kaasproducten;
Gelet op ons besluit van de raad van 27 oktober 2011 houdende goedkeuring van het lastenboek en de
keuze van onderhandelingsprocedure inzake de opdracht voor de levering van melk- en
kaasproducten;
Gelet op het administratieve verslag waarin de resultaten van de onderhandelingsprocedure
werden geanalyseerd;
Overwegende dat uit het administratieve verslag blijkt dat de meest voordelige inschrijvingen
werden gedaan door de firma's
Java bvba - Wingepark 10 - 3110 Rotselaar (perceel 1: Melk- en roomproducten + perceel 2:
kaasproducten )
Clerinx -Adons nv - Tongersestraat 10 - 3840 Borgloon (perceel 3: boter en eieren)
Overwegende dat de gepaste kredieten zijn voorzien in het exploitatiebudget 2012;
Met algemeenheid van stemmen;
Beslissing:
De opdracht betreffende de levering van melk- en kaasproducten wordt gegund aan:
Java - Wingepark 10 - 3110 Rotselaar (perceel 1: melk- en roomproducten + perceel 2:
kaasproducten) conform de offerte voor een globale prijs van 23.316,21 euro incl. BTW
Clerinx- Adons nv - Tongersestraat 10 - 3840 Borgloon (perceel 3: boter en eieren) conform de
offerte voor een globale prijs van 3.476,59 euro incl. BTW
Het totaal toegewezen bedrag: 26.792,80 incl. BTW.
12.11 Toewijzing van de opdracht: verpleging – en verzorgingsartikelen
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en op de Koninklijke
besluiten van 8 januari 1996 (zoals gewijzigd bij KB van 25 maart 1999) en 26 september 1996 (zoals
gewijzigd bij KB van 29 april 1999);
Gelet op de bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende openbaarheid van bestuur in de provincies
en de gemeenten;
Gelet op artikel 51 van het KB van 8 januari 1996, zoals gewijzigd bij KB van 25 maart 1999;
Gelet op het proces-verbaal van opening van de inschrijvingen voor de levering van verpleging- en
verzorgingsmateriaal
Gelet op ons besluit van de raad van 27 oktober 2011 houdende goedkeuring van het lastenboek
en de keuze van onderhandelingsprocedure inzake de opdracht voor de levering van verpleging- en
verzorgingsmateriaal
Gelet op het administratieve verslag waarin de resultaten van de onderhandelingsprocedure
werden geanalyseerd;
Overwegende dat uit het administratieve verslag blijkt dat de meest voordelige inschrijving
werd gedaan door de firma’s:
Arseus Medical nv – Textielstraat 24 – 8790 Waregem (perceel 1: spuiten & naalden, perceel 3:
klein materaal en steriel materiaal, perceel 4: hygiëne en reiniging);
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Hartmann nv – Paul Hartmannlaan 1 – 1480 Sint-Renelde (perceel 2: incontinentiemateriaal);
Overwegende dat de gepaste kredieten zijn voorzien in het exploitatiebudget 2012;
Met algemeenheid van stemmen;
Beslissing:
De opdracht betreffende de levering van verpleging- en verzorgingsmateriaal wordt gegund aan de
firma’s:
Arseus Medical – Textielstraat 24 – 8790 Waregem (perceel 1: spuiten & naalden, perceel 3:
klein materaal en steriel materiaal, perceel 4: hygiëne en reiniging) conform de offerte voor een
globale prijs van 13.148,23 euro excl. BTW.
Hartmann nv- Paul Hartmannlaan 1 – 1480 Sint-Renelde (perceel 2: incontinentiemateriaal)
conform de offerte voor een globale prijs van 18.578,25 euro excl. BTW.
Totaal toegewezen bedrag: 31.726,48 exclusief BTW. (Geraamd bedrag: € 32.357,89 exclusief BTW).
Financiën
12.12 Goedkeuring eindrekening Emmanuel Vandeputte dd. 28/02/2009
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en
de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministeriële besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden
betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op de raadsbeslissing van 29 september 2011 houdende eindrekening van de heer Emmanuel
Vandeputte op 28/02/2009;
Gelet op het besluit van de provinciegouverneur van 3 januari 2012 houdende goedkeuring van deze
eindrekening;
Gelet op artikel 89 §2 en §4 van de OCMW – wet van 8 juli 1976
Gelet op de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen van 29 juli 1991;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van het
OCMW;
Gelet op de uitslag van de hoofdelijke stemming;
Beslissing
De heer Emmanuel Vandeputte, aftredend gewestelijk ontvanger OCMW, wordt kwijting verleend
over de afgelegde eindrekening 28/02/2009 zoals goedgekeurd door de gouverneur.
Dit besluit wordt samen aan de gouverneur, het schepencollege en de gewezen gewestelijk
ontvanger, Emmanuel Vandeputte, verzonden.
Patrimonium
12.13 Openbare verkoop van alle percelen gelegen in de ruilverkaveling Jesseren
Het gaat om 9 ha 69 a 42ca gronden gelegen in de afbakening van de ruilverkaveling Jesseren.
De raad beslist om voor deze percelen de procedure van openbare verkoop op te starten.
Ligging
Opp. in m² Naamlijst van huurders en pachters
BOMMERSHOVEN - 6° Afd. Borgloon
B-61A.
12a 40ca
ARKENS – JANSEN J.& E.
B-60A
12a 70ca
ARKENS-JANSEN J.
25 a10 ca
Tussentotaal
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BORGLOON - 1° Afd. Borgloon
C-414A/d
17a 05ca
REWEGHS E.
C-63B.
40a 30ca
CROUGHS R.
C-63A.
56a 00ca
CROUGHS R.
C-438D.
28a 00ca
FRESON N-C.
C-412C/d
12a 76ca
ARKENS - JANSEN J. & E.
C-412C/d
12a 76ca
MISSOTTEN Charlie
C-271A
18a 20ca
ARKENS - JANSEN J. & E.
C-245K
08a 10ca
ARKENS - JANSEN J. & E.
C-651G/d
08a 71ca
VERSTAPPEN E. (Pachtopzeg vanaf 30/11/2012)
C-651B
08a 74ca
RASKIN S.
C-651D/d
26a 15ca
VERSTAPPEN E. (Pachtopzeg vanaf 30/11/2012)
C-651K
09a 58ca
VERSTAPPEN E. (Pachtopzeg vanaf 30/11/2012)
C-651D/d
22a 88ca
VERSTAPPEN E. (Pachtopzeg vanaf 30/11/2012)
C-651G/d
08a 72ca
VERSTAPPEN E. (Pachtopzeg vanaf 30/11/2012)
C-438B.
12a 10ca
FRESON N-C.
2 ha 90 a 5 ca Tussentotaal
JESSEREN 5° Afd. BORGLOON
B-356/d
18a 15ca
L.V. AWOUTERS-RAMAEKERS
A-433D
26a 74ca
L.V. AWOUTERS- RAMAEKERS.
B-385A
15a 50ca
L.V. AWOUTERS-RAMAEKERS (Ploegruil)
B-415
15a 90ca
SOUVEREYNS M-A-G.
B-479/d
61a 04ca
L.V. AWOUTERS-RAMAEKERS
B-479/d
18a 00ca
L.V. AWOUTERS-RAMAEKERS
B-542
12a 20ca
SOUVEREYNS J-A-M-G
B-531
27a 25ca
L.V. AWOUTERS-RAMAEKERS
A-299
20a 45ca
SOUVEREYNS J.
B-546
16a 70ca
SOUVEREYNS J.
A-229B
19a 45ca
HOEVE DE BEK BVBA (Zaakvoerder Cuvelier Hugo)
B-385B
18a 53ca
L.V. AWOUTERS-RAMAEKERS (Ploegruil)
02ha 69a 91ca Tussentotaal
KERNIEL - 3° Afd. BORGLOON
A-493A/02
28a 00ca
SWERTS D.
B-223A
79a 80ca
STEUKERS-SWERTS
B-223B
27a 60ca
STEUKERS-SWERTS
A-490D
29a 60ca
SWERTS D.
B-96A
24a 31ca
LENAERS - RUBENS
B-522A
49a 70ca
SCHOELS W.
A-493A
42a 00ca
SWERTS D.
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A-490E
B-96B
A-490C

19a 00ca
26a 35ca
58a 00ca
3ha 84a 36ca

SWERTS D.
LENAERS-RUBENS
SWERTS D.
Tussentotaal

12.14 Openbare verkoop van alle percelen uit andere ruilverkavelingen.
Het gaat om 15 ha 34 a 75ca gronden gelegen in de afbakening van andere ruilverkavelingen die al
gebeurd zijn.
De raad beslist om voor deze percelen de procedure van openbare verkoop op te starten.
Ligging
B-394A
B-399A
B-562B
B-562C

D-97A
D-105A
A-229B

A-62A

A-176A

E-111C
E-112B
E-141A
E-172G

B-7B

B-36A

Opp. in m²

Naamlijst van huurders en pachters
BOMMERSHOVEN - 6° Afd. Borgloon
82a 88ca
MISSOTTEN C-R-E-J.
2ha55a40ca MISSOTTEN C-R-E-J.
24a 81ca
MISSOTTEN C.
18a 78ca
MISSOTTEN C.
3ha 81a 87ca Tussentotaal
BORGLOON - 1° Afd. Borgloon
2ha03a98ca RAMAEKERS E.
91a 09ca
JAMART F.
35a 80ca
ROBIJNS M.
3ha 30a 87ca Tussentotaal
BROEKOM - 8° Afd. BORGLOON
08a 40ca
ALBERT J. - pachtopzegging vanaf 30/11/2011
08a 40ca
Tussentotaal :
HENDRIEKEN - 9° Afd. BORGLOON
1ha15a63ca GOFFIN R.
1ha 15a 63ca Tussentotaal
HOEPERTINGEN - 12° Afd. BORGLOON
40a 45ca
RAMAEKERS - KELLERS J.P.
27a 72ca
ROMSEE E.
09a 40ca
RAMAEKERS - KELLERS J.P.
25a 44ca
RAMAEKERS - KELLERS J.P.
1ha 03a 1ca
Tussentotaal
VOORT - 10° Afd. BORGLOON
40a 69ca
GOFFIN R.
40a 69ca
Tussentotaal
METTEKOVEN - 6° Afd. HEERS
39a 97ca
WOUTERS P.
39a 97ca
Tussentotaal
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VECHMAAL -10° Afd. HEERS
C-727A
92a 90ca
ARKENS-JANSEN J.
92a 90ca
Tussentotaal
VEULEN - 4° Afd. HEERS
B-75A 4ha 21a 41ca VANOIRBEEK H.
4ha 21a 41ca Tussentotaal
12.15 Openbare verkoop van alle percelen waarvoor de pachter geen interesse heeft tot
onderhandse aankoop.
Het gaat om 12 ha 5 a 28ca gronden verspreid over de gemeente en andere gemeenten.
De raad beslist om voor deze percelen de procedure van openbare verkoop op te starten.
Ligging

Opp. in m²

B-61/02
A-42

02a 94ca
08a 85ca
11 a79 ca

A145B/d
A145B/d
A-186A
A-68.

D-122A
B-519/1
A-108/d
A-156/d
C-330
B-251/d
C-8/d
C-8/d
C-8/d
C-8/d
B-644/B
A-294D

A-9A
A-83A

Naamlijst van huurders en pachters
BOMMERSHOVEN - 6° Afd. Borgloon
WOESTE GROND
Tussentotaal:
BORGLOON - 1° Afd. Borgloon

93a 48ca

HOUBRECHTS J.

30a 52ca
44a 60ca
18a 30ca
1ha 86a 90ca

HOUBRECHTS J.
HOUBRECHTS J.

Tussentotaal:
HOEPERTINGEN - 12° Afd. BORGLOON
54a 20ca
MARTENS CI. - G.
20a 34ca
NEVEN K.
22a 85ca
RAMAEKERS J-P
22a 45ca
RAMAEKERS J-P
41a 10ca
L.V. BARET
17a 80ca
SCHURMANS E.
22a 25ca
FAGARD W.
46a 22ca
GOFFINGS Fr.
39a 67ca
FAGARD W.
41a 86ca
FAGARD W.
23a 27ca
SWINNEN R.
10a 61ca
SWINNEN R.
03ha 62a 62ca Tussentotaal
KUTTEKOVEN - 2° Afd. BORGLOON
52a 10ca
MASSONET J.
43a 40ca
MASSONET J.
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A-38A/d

1ha 00a 45ca
1ha 95a 95ca

A-72/d
A-72/d
A-72B

2ha 41a 46ca
1ha 50a 96ca
55a 60ca
4ha 48a 2ca

HOUBRECHTS J.
Tussentotaal
RIJKEL 13° Afd. BORGLOON
ENGELBOSCH I.
ENGELBOSCH I.
ENGELBOSCH I.
Tussentotaal

12.16 Restant percelen = mededeling
Het gaat om 5 ha 89 a 7ca gronden verspreid over de gemeente en andere gemeenten, eigen
patrimonium, verhuurde voetbalvelden of percelen waar mogelijk windturbines zouden kunnen
geplaatst worden.
Met betrekking tot de verhuurde voetbalvelden zal naar een oplossing gezocht worden in
samenwerking met de stad.
Ligging
Opp. in m² Naamlijst van huurders en pachters
BOMMERSHOVEN - 6° Afd. Borgloon
B-133C
40a 82ca
Voetbalvereniging HABO SK
40a 82ca
Tussentotaal
BORGLOON - 1° Afd. Borgloon
E-8.
05a 45ca
WZC BLOESEMHOF
E-7.
05a 73ca
WZC BLOESEMHOF
E-7.
00a 17ca
WZC BLOESEMHOF
E-25H/D.
39a 30ca
RUSTOORD
E-211
70a 50ca
WZC BLOESEMHOF
E-21K.
04a 40ca
KAPEL EREDIENST
E-22 I
01a 70ca
GASTHUISKAPEL
1ha 27a 25ca Tussentotaal
GORS-OPLEEUW - 4° Afd. BORGLOON
A-586D
01a 68ca
Voetbalvereniging GORS-OPLEEUW
A-586E
85a 77ca
Voetbalvereniging GORS-OPLEEUW
A-586F
16a 94ca
Voetbalvereniging GORS-OPLEEUW
A-586C/d
15a 43ca
DOORVAART
1ha 19a 82ca Tussentotaal
HOEPERTINGEN - 12° Afd. BORGLOON
A-154
29a 10ca
SCHUTTERSGILDE RIJKEL
29a 10ca
Tussentotaal:
BERLINGEN - 3° Afd. WELLEN
A-101C
02a 85ca
OCMW eigen bezit - kapel Oetersloven
2a 85ca
Tussentotaal
KONINKSEM - 2° Afd. TONGEREN
A-423A 2ha 30a 52ca POISMANS F. vanaf 01/09/2011
A-424A
38a 80ca
DEPLOIGE A.
2a 69a 32ca
Tussentotaal
11

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON
verslag van 26 januari 2012 om 20.30 uur

12.17 Parkings OCMW
De raad gaat akkoord om de definitieve parking vooraan toe te wijzen aan bouwbedrijf Dethier Alken
voor de som van € 22.937,40 exclusief BTW, uiteraard op voorwaarde dat de bouwvergunning
verleend wordt door RWO – ruimtelijke ordening Limburg.
GEHEIME ZITTING
Dossiers 12.18 tot en met 12.24

Namens het OCMW

Jean – Bernard Croux
secretaris OCMW

Jo Dardenne
voorzitter OCMW
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