GEMEENTERAAD VAN 27 februari 2014
Dagorde
Onderhandse aankoop van grond in de uitbreiding van de kmo-zone te Meeuwen. Goedkeuring
002 Openbare aankoop van de woning Dorpsstraat 34, deelgemeente Meeuwen, op 24.01.2014.
Goedkeuring.
003 GRUP “Torenstraat - partiële herziening BPA centrum V Meeuwen”. Voorlopige vaststelling.
004 GRUP “gedeeltelijke herziening BPA centrum V Meeuwen”. Definitieve vaststelling.
005 Onderhandse verkoop aan kooplieden van hout in het speelbos van verkaveling Venhoven
tussen de Turfstraat en de Zonnedauwstraat. Goedkeuring.
006 Ruil met opleg samengaand met de afschaffing en onttrekking van een gemeenteweg te
Ellikom. Goedkeuring.
007 Erfpachtovereenkomst met de vzw Sporting Nevok Gruitrode. Goedkeuring.
008 Erfpacht van gronden aan de vzw Kon. Harmonie “ONDER ONS” uit Gruitrode. Goedkeuring.
009 Buitengewone toelage aan Koninklijke Harmonie Onder Ons Grutirode voor het bouwen van
een harmoniezaal, Groenstraat Gruitrode. Goedkeuring.
010 Bouwen van een harmoniezaal Groenstraat Gruitrode : ruwbouw en rioleringswerken.
Goedkeuring.
011 Bouwen van een harmoniezaal Groenstraat Gruitrode : struktuur. Goedkeuring.
012 Bouwen van een harmoniezaal Groenstraat Gruitrode : dak-timmerwerken. Goedkeuring.
013 Bouwen van een harmoniezaal Groenstraat Gruitrode : plat dak inclusief isolatie. Goedkeuring.
014 Bouwen van een harmoniezaal Groenstraat Gruitrode : buitenschrijnwerk. Goedkeuring.
015 Bouwen van een harmoniezaal Groenstraat Gruitrode : leveren van elektriciteitsmaterialen.
Goedkeuring.
016 Bouwen van een harmoniezaal Groenstraat Gruitrode : leveren van materialen voor sanitaire
installatie. Goedkeuring.
017
Bouwen van een harmoniezaal Groenstraat Gruitrode : leveren van ventilatiesysteem.
Goedkeuring.
Toegevoegde punten op verzoek van de fractie MG
018 Prestaties consultant Febe Claeys.
019 Instellen wireless internet toegang in en rond openbare gebouwen.
020 Ontginning van grondstoffen.
Toegevoegde punten op verzoek van de fractie N-VA
021 Verslag schepencollege: schrijven dd. 03/02/2014 - vredegerecht Bree inzake Boesestraat.
022 Toewijzing opdracht ‘leveren meubilair en inrichting gemeentehuis en sociaal huis.
023 Verzekeringspolissen gemeente Meeuwen-Gruitrode.
001

Openbare Vergadering
Aanwezig: Ceyssens Lode – voorzitter
Bongaerts Johan, Plessers Kurt, Van Hoef Meg, Goossens Marco, Geusens Koen - schepenen
Schepers Ludo, Koolen Helena, Leyssen René, Haex Leo, Thys Rik, Vankevelaer Erik vanaf punt 002,
Schouteden Rob, Beelen Bart, Schuermans Jochen, Feyen Kurt, Schrooten Hanne, Schonkeren Jan,
Nijs Ellen, Haex Rob, Doumen Gert, Breemans Sigrid, Creemers Patrick – raadsleden
Berben Jos - secretaris
Verontschuldigd:Jacobs Lydia - OCMW-voorzitster
Zitting van 20.00 uur tot 21.05 uur. De voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. Er zijn enkele
opmerkingen bij punten 12, 13 en 15 van de vorige zitting.
001.
ONDERHANDSE AANKOOP VAN GROND IN DE UITBREIDING VAN DE KMO-ZONE TE
MEEUWEN.

De raad gaat akkoord met de onderhandse aankoop van grond gelegen in de uitbreiding van de kmozone, deelgemeente Meeuwen, met een oppervlakte van 81a 60ca, eigendom van Brebels-Ruyloft
Michiel, wonende Fabriekstraat 15 te 3670 Meeuwen-Gruitrode.
Deze grond wordt verworven voor de som van 39 331,20 euro, plus 4 080,00 euro pachtvergoeding.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 2GR14001
Vervoegt de zitting : Erik Vankevelaer - raadslid
002.
OPENBARE AANKOOP VAN DE WONING DORPSSTRAAT 34, DEELGEMEENTE
MEEUWEN, OP 24.01.2014.
De raad gaat akkoord met de openbare aankoop van 24.01.2014 van de woning Dorpsstraat 34, te
Meeuwen. De aankoop gebeurt voor 150 00,00 EUR. Op de vraag van fractie N-VA naar de reden van
deze aankoop antwoordt de burgemeester dat dit kadert in de projectvisie voor de Dorpsstraat,
waar de sociale bouwmaatschappijen de gemeente een voorkooprecht hebben. Het OCMW heeft
trouwens in dezelfde filosofie ook met LOI gelden een strategische aankoop gedaan in de
Dorpsstraat. De woning op Dorpsstraat 34 wordt voorlopig verhuurd aan het SVK en om het
hiervoor geschikt te maken worden de kosten geraamd op 7000 euro. Er staat geen termijn op de
realisatie van deze projectzone, maar deze woning ligt strategisch hierin en maakt verdere
ontwikkelingen mogelijk.
Goedkeuring met 15 stemmen voor van de fractie CD&V, 4 stemmen voor van de fractie MG en 4
onthoudingen van de fractie N-VA..
BESLUIT 2GR14002
003.
GRUP “TORENSTRAAT - PARTIËLE HERZIENING BPA CENTRUM V MEEUWEN”.
VOORLOPIGE VASTSTELLING.
De gemeente Meeuwen-Gruitrode wenst een RUP op te maken voor het herzien van een gedeelte
van het BPA centrum V (4 maart 2004) gelegen langs de Torenstraat. Dit BPA geeft invulling aan de
potentiële ontwikkelingen rond de Dorpsstraat ten noorden van de kerk, in het centrum van
Meeuwen. Er werd een masterplan ontwikkeld voor de zone gelegen tussen de Torenstraat en de
Weg op Bree. Voor de site werd binnen het masterplan een gedifferentieerd woonproject
ontwikkeld. De visie die werd opgemaakt past niet binnen de voorschriften van het huidige BPA.
Om de nieuwe woonontwikkeling te kunnen realiseren dient het BPA dan ook gedeeltelijk te
worden herzien. Het RUP is gericht op de realisatie van 10 appartementen op een strategische
locatie in het centrum van Meeuwen. Op de vraag van fractie N-VA of de parkeerplaatsen van
Delhaize wegvallen antwoordt de burgemeester dat deze parking gehuurd wordt door Delhaize, en
dat de parking in het GRUP behouden wordt.
Goedkeuring met 15 stemmen voor van de fractie CD&V, 4 stemmen voor van de fractie MG en 4
onthoudingen van de fractie N-VA.
BESLUIT 2GR14003
004.
GRUP “GEDEELTELIJKE HERZIENING BPA CENTRUM V MEEUWEN”. DEFINITIEVE
VASTSTELLING.
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “gedeeltelijke herziening BPA centrum V Meeuwen”
werd op 26 september 2013 door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek
liep van 21 oktober 2013 tot en met 20 december 2013. Er werden 3 bezwaren en twee adviezen
ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De gemeenteraad stelt het GRUP “gedeeltelijke
herziening BPA centrum V Meeuwen” definitief vast.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 2GR14004
005.
ONDERHANDSE VERKOOP AAN KOOPLIEDEN VAN HOUT IN HET SPEELBOS VAN
VERKAVELING VENHOVEN TUSSEN DE TURFSTRAAT EN DE ZONNEDAUWSTRAAT.
Onderhandse verkoop aan kooplieden van hout in het speelbos van verkaveling Venhoven tussen de
Turfstraat en de Zonnedauwstraat. In totaal betreft het 155 stuks met een geraamd volume van
79m³, omvattende 76m³ grove den en 3m³ zomereik. Aan fractie N-VA wordt toegelicht dat deze

bomen tussen de huizen liggen en dus professioneel moeten gekapt worden. Vandaar dat men
ondanks het lagere bod niet overgegaan is tot verkoop aan particulieren.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 2GR14005
006.
RUIL MET OPLEG SAMENGAAND MET DE AFSCHAFFING EN ONTTREKKING VAN
EEN GEMEENTEWEG TE ELLIKOM.
Ruil met opleg van grond gelegen achter de woning Grote Baan 7 tot en met 15, samengaand met de
afschaffing en onttrekking aan het openbaar domein van een onbenoemde gemeenteweg,
deelgemeente Ellikom.
De opleg voor de gemeente bedraagt 5 020,00EUR
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 2GR14006
007.
ERFPACHTOVEREENKOMST MET DE VZW SPORTING NEVOK GRUITRODE.
De erfpacht dd. 02.10.1997 wordt beëindigd. De raad gaat over tot het goedkeuren van een nieuwe
erfpacht met de vzw “Sporting Nevok” Gruitrode. De erfpacht van grond in de Groenstraat loopt
over een periode van 99 jaar. Het is dan ook logisch dat, indien een lopende erfpacht op haar einde
loopt, deze verlengd wordt voor een periode van 99 jaar.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 2GR14007
008.
ERFPACHT VAN GRONDEN AAN DE VZW KON. HARMONIE “ONDER ONS” UIT
GRUITRODE.
De raad gaat over tot het goedkeuren van de erfpacht met de vzw Kon. Harmonie “ONDER ONS” uit
Gruitrode. De erfpacht van grond in de Groenstraat loopt over een periode van 99 jaar.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 2GR14008
009.
BUITENGEWONE TOELAGE AAN KONINKLIJKE HARMONIE ONDER ONS GRUTIRODE
VOOR HET BOUWEN VAN EEN HARMONIEZAAL, GROENSTRAAT GRUITRODE.
De raad verleent een buitengewone toelage aan de Koninklijke Harmonie Onder Ons Gruitrode als
gemeentelijke financiële tussenkomst voor het bouwen van een harmoniezaal, Groenstraat
Gruitrode. De toelage wordt bepaald op 201 815,90 euro, zijnde 1/3 van de totale raming, exclusief
btw. Fractie N-VA vraagt waarom er nog offertes moeten zijn vermits de vereniging zelf alle werken
doet. Schepen Van Hoef antwoordt dat het gemeentebestuur 1/3e betoelaagt van de raming. De
club krijgt in dit geval 200 000 euro op basis van facturen die voorgelegd worden, na een procedure
van overheidsopdrachten. Naast deze toelage doet de club zelf nog een financiële inspanning, naast
haar eigen werk. Op de vraag of de harmonie gestimuleerd wordt om dit lokaal door andere
verenigingen te laten gebruiken, antwoordt de schepen dat dit de bevoegdheid van de vereniging is,
maar dat het gemeentebestuur wel overleg hier met de club voert.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 2GR14009
010.
BOUWEN VAN EEN HARMONIEZAAL GROENSTRAAT GRUITRODE : RUWBOUW EN
RIOLERINGSWERKEN.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/05 en de raming voor de
opdracht “Bouwen van een harmoniezaal Groenstraat Gruitrode : ruwbouw en rioleringswerken”,
opgesteld door de Technische dienst. De raming bedraagt € 51.007,45 excl. btw of € 61.719,01 incl.
21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van de Koninklijke Harmonie
Onder Ons Gruitrode en de buitengewone toelage toegekend door de gemeente.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 2GR14010
011.
BOUWEN VAN EEN HARMONIEZAAL GROENSTRAAT GRUITRODE : STRUKTUUR.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/06 en de raming voor de
opdracht “Bouwen van een harmoniezaal Groenstraat Gruitrode : struktuur”, opgesteld door de

Technische dienst. De raming bedraagt € 82.221,03 excl. btw of € 99.487,45 incl. 21% btw. De
opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De
uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van de Koninklijke Harmonie Onder Ons
Gruitrode en de buitengewone toelage toegekend door de gemeente.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 2GR14011
012.
BOUWEN VAN EEN HARMONIEZAAL GROENSTRAAT GRUITRODE : DAK-TIMMERWERKEN.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/07 en de raming voor de
opdracht “Bouwen van een harmoniezaal Groenstraat Gruitrode : dak-timmerwerken”, opgesteld
door de Technische dienst. De raming bedraagt € 22.713,32 excl. btw of € 27.483,12 incl. 21% btw.
De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De
uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van de Koninklijke Harmonie Onder Ons
Gruitrode en de buitengewone toelage toekekend door de gemeente.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 2GR14012
013.
BOUWEN VAN EEN HARMONIEZAAL GROENSTRAAT GRUITRODE : PLAT DAK INCLUSIEF ISOLATIE.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/08 en de raming voor de
opdracht “Bouwen van een harmoniezaal Groenstraat Gruitrode : plat dak inclusief isolatie”, opgesteld door de Technische dienst. De raming bedraagt € 24.857,69 excl. btw of € 30.077,80 incl. 21%
btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van de Koninklijke Harmonie Onder Ons
Gruitrode en de buitengewone toelage toegekend door de gemeente.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 2GR14013
014.
BOUWEN VAN EEN HARMONIEZAAL GROENSTRAAT GRUITRODE : BUITENSCHRIJNWERK.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/09 en de raming voor de
opdracht “Bouwen van een harmoniezaal Groenstraat Gruitrode : buitenschrijnwerk”, opgesteld
door de Technische dienst. De raming bedraagt € 33.816,23 excl. btw of € 40.917,64 incl. 21% btw.
De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De
uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van de Koninklijke Harmonie Onder Ons
Gruitrode en de buitengewone toelage toegekend door de gemeente.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 2GR14014
015.
BOUWEN VAN EEN HARMONIEZAAL GROENSTRAAT GRUITRODE : LEVEREN VAN
ELEKTRICITEITSMATERIALEN.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/14 en de raming voor de
opdracht “Bouwen van een harmoniezaal Groenstraat Gruitrode : leveren van elektriciteitsmaterialen ”, opgesteld door de Technische dienst. De raming bedraagt € 14.248,00 excl. btw of
€ 17.240,08 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van de Koninklijke
Harmonie Onder Ons Gruitrode en de buitengewone toelage toegekend door de gemeente.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 2GR14015
016.
BOUWEN VAN EEN HARMONIEZAAL GROENSTRAAT GRUITRODE : LEVEREN VAN
MATERIALEN VOOR SANITAIRE INSTALLATIE.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/16 en de raming voor de
opdracht “Bouwen van een harmoniezaal Groenstraat Gruitrode : leveren van materialen voor sanitaire installatie ”, opgesteld door de Technische dienst. De raming bedraagt € 17.525,00 excl. btw of
€ 21.205,25 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure

zonder bekendmaking. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van de Koninklijke
Harmonie Onder Ons Gruitrode en de buitengewone toelage toegekend door de gemeente.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 2GR14016
017.
BOUWEN VAN EEN HARMONIEZAAL GROENSTRAAT GRUITRODE : LEVEREN VAN
VENTILATIESYSTEEM.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/18 en de raming voor de
opdracht “Bouwen van een harmoniezaal Groenstraat Gruitrode : leveren van ventilatie-systeem ”,
opgesteld door de Technische dienst. De raming bedraagt € 38.776,00 excl. btw of € 46.918,96 incl.
21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van de Koninklijke Harmonie
Onder Ons Gruitrode en de buitengewone toelage toegekend door de gemeente.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 2GR14017
Toegevoegde punten op verzoek van de fractie MG
018.
PRESTATIES CONSULTANT FEBE CLAEYS.
Consultant Febe Claeys werd op het college van 3 februari 2014 aangesteld voor de ondersteuning
bij de implementatie van het actieplan nav de doorlichting van de technische buitendienst door de
firma Trifinance. De offerte bedraagt 8500 euro exclusief BTW. Dit is een erg hoog bedrag, wat
gebeurt hiermee? Wat moet ze concreet doen? Is de doorlichting ter inzage? Scehpen Goossens
antwoordt dat Febe Claeys destijds als freelance consulente werkte voor Trifinance, maar nu
zelfstandig opdrachten uitvoert. De uitgevoerde audit resulteerde in een actieplan inzake
kernprocessen en ondersteunde processen. In de offerte van mevrouw Claeys staat beschreven
welke item uit het actieplan ze zal ondersteunen en de daaraan gekoppelde tijdsbesteding. Zowel
de analyse van de audit als de offerte voor de ondersteuning bij de implementatie van het actieplan
zijn ter inzage van de raadsleden. Er wordt wel gevraagd om hier discreet mee om te gaan, vermits
het rechtstreeks het personeel van de technische dienst aanbelangt.
019.
INSTELLEN WIRELESS INTERNET TOEGANG IN EN ROND OPENBARE GEBOUWEN.
Een vooruitstrevende gemeente dient in te spelen op de steeds snellere communicatie, vooral via
internet. Zeker rond openbare gebouwen dient er vrije toegang tot het internet te zijn omdat dit
plaatsen zijn waar een groot deel van het socio-culturele leven zich afspeelt. De vraag is dan ook of
er in de gemeente hot-spots kunnen geplaatst worden. Schepen Van Hoef antwoordt dat er al enige
tijd geleden gestart werd met het voorzien van internettoegangen in de verschillende openbare
gebouwen. In de culturele gebouwen werd niet gekozen voor draadloos internet omdat de structuur
van deze gebouwen dit niet toelaat. Er is wel een internetstopcontact in diverse lokalen waar je met
een kabel op kan aansluiten, zonder code. Hierdoor kan elke gebruiker die geen 3G netwerk heeft
toegang krijgen tot het internet. Het is trouwens zo dat tegenwoordig bijna elke telefoon of PC
uitgerust is met 3G en in de toekomst met 4G waardoor hotspots en wifi bijna overbodig zijn.
In de sporthal kan men een code aanvragen waarmee je op het netwerk van het cafetaria kan
aansluiten. Momenteel wordt ook onderzocht hoe we draadloos internet kunnen installeren op het
gemeentehuis. Concrete voorstellen worden verwacht van de ICT consultant.
020.
ONTGINNING VAN GRONDSTOFFEN.
In het Algemeen beleidsprogramma staat vermeld dat de zandontginning op de Donderslagheide
moet onderzocht worden, waarbij de nabestemming dient te kaderen in de uitbouw van het
toeristische-recreatieve aanbod. Dergelijk project kan een belangrijke financiêle en toeristische
meerwaarde betekenen. Op de visie welke de huidige visie terzake is, geeft de burgemeester een
overzicht van de diverse stappen sinds 2005. Deze hebben ertoe geleid dat op 19 juli 2013 de
Vlaamse regering ontginningsrechten heeft toegewezen aan Dragrasem. Weldra zal de Vlaamse
Regering de agenderingsnota inzake zandontginning op Donderslagheide bespreken, waarna een
MER en Gewestelijk RUP kunnen opgemaakt worden.
Toegevoegde punten op verzoek van de fractie N-VA
021.
VERSLAG SCHEPENCOLLEGE: SCHRIJVEN DD. 03/02/2014 - VREDEGERECHT BREE

INZAKE BOESESTRAAT.
In één van de voorbije verslagen van het college van schepenen en burgermeester wordt verwezen
naar het schrijven van het vredegerecht van Bree, inzake de Boesestraat. In dat schrijven werd
verzocht aanwezig te zijn tijdens de zitting van 13/02/2014 om tot een minnelijke schikking te
komen. De N-VA fractie wil graag enige verduidelijking.
De burgemeester licht toe dat een bewoner eerst een blokkade geplaatst heeft op de weg en daarna
het asfalt heeft opgebroken. De boesestraat bevindt zich op privé gronden, maar is al zolang in
gebruik en voorzien van alle nutsvoorzieningen dat mag gesteld worden dat het hier openbaar
domein betreft. De buren hebben een oproeping tot verzoening ingesteld bij het vredegerecht en
het college heeft zich hierbij aangesloten. Doel is om de weg terug open te zetten en de schade te
vergoeden. Verder zal de procedure gevoerd worden inzake verkrijgende verjaring zodat de
Boesestraat definitief openbare wegenis kan worden. Op de zitting van 13 februari werd echter de
niet-verzoening geacteerd. Bijgevolg is er nu een dagvaarding ingesteld om de zaak ten gronde te
behandelen.
022.
TOEWIJZING OPDRACHT ‘LEVEREN MEUBILAIR EN INRICHTING GEMEENTEHUIS EN
SOCIAAL HUIS.
In het verslag van het schepencollege van 7 oktober 2013 wordt aangegeven dat de opdracht
“Leveren meubilair en inrichting gemeentehuis en sociaal huis Meeuwen-Gruitrode” werd
toegewezen aan Convents Products uit Koersel voor een bedrag van 339.772,85 € (incl. BTW). Het
bestek met nr. 2013/40, opgemaakt door de technische dienst, gaf aan dat de raming voor deze
opdracht 338.479,35 € (incl. BTW) bedroeg. Toch werden er ook offertes ontvangen van andere
aanbieders waar de totale bedragen significant lager waren, bv. Pami Office Furniture, voor een
bedrag van 232.618,19 € (incl. BTW) of bv. Kinnarps nv, voor 210.298,70 € (incl. BTW).
De N-VA fractie vraagt verduidelijking aan het gemeentebestuur waarom deze 2 laatste aanbieders
niet weerhouden konden worden en op die manier er een meerkost is van +/- 107.000 €.
Er wordt toegelicht dat het bestek, dat eenparig goedgekeurd werd door de raad, een omstandige
omschrijving geeft van de gunningswijze en de lastvoorwaarden. Alle offertes werden door de
beoordelingscommissie getoetst aan de bestekvoorwaarden en hiervan is een omstandig verslag
opgesteld met een rangorde. Op basis hiervan heeft het college gegund.
023.
VERZEKERINGSPOLISSEN GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE.
Uit een recente schriftelijke vraag van de N-VA fractie aan het gemeentebestuur blijkt dat de
gemeente een aanzienlijk aantal verzekeringspolissen heeft afgesloten bij verzekeraar Ethias. De
jaarlijkse kost voor de verzekeringspremies bedraagt +/- 100.000 €. Aangezien het hier om een niet
onbelangrijke jaarlijks bedrag gaat, lijkt het voor de N-VA logisch dat deze polissen regelmatig
geëvalueerd worden, en er initiatieven worden genomen om deze kosten te drukken. Daarom
volgende vragen van de N-VA fractie:
1) Welke is de evolutie van de gezamenlijke kosten van de verzekeringspolissen van zowel
gemeente, OCMW, als AGB van de periode 2010 t/m 2014 ?
2) Wanneer is de laatste aanbesteding geweest door het gemeentebestuur om het totaal van de
aangegane verzekeringspolissen te herzien?
3) Welke verzekeringsmaatschapppijen werden hierbij aangeschreven? Wanneer ?
4) Is het gemeentebestuur bereid om samen met omliggende gemeenten te bestuderen of door
“gezamenlijke verzekeringspolissen” tot beter tarieven kan gekomen worden met het doel de kost
voor Meeuwen-Gruitrode te minimaliseren? Indien ja, wanneer plant u een initiatief daaromtrent op
te starten? Indien neen, waarom niet?
5) Welke andere concrete acties plant u om de verzekeringskost voor de gemeente te beperken?
Schepen Bongaerts antwoordt dat de hospitalisatieverzekering werd afgesloten bij DVV, na
consultatie van alle verzekeringsmaatschappijen en dat de andere verzekeringen bij Ethias zijn,
traditioneel de verzekeraar van de openbare besturen. De bijdragen schommelen afhankelijk van
jaar tot jaar tussen de 92000 en 101000 euro. Er is jaarlijks een evaluatie met Ethias wat er bvb. in
2013 toe geleid heeft dat de premies met 8500 euro gedaald zijn o.a. in Arbeidsongevallen en
brandverzekering. Het bestuur is bereid om onderhandelingen te voeren gelijk met omliggende

gemeenten, om lagere premies te bekomen maar hiervoor is wel externe begeleiding nodig en dat
kost ook geld. Best zou dus een hogere overheid hierin het initiatief nemen zoals de provincie dat
gedaan heeft voor de politiezones en dan wil onze gemeente zich daar wel bij aansluiten.
Namens de gemeenteraad
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voorzitter

