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2021_GR_00003

Goedkeuring - notulen van de gemeenteraad van 14
december 2020
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
Goedkeuring notulen van de vorige vergadering
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2021_GR_00004

Zittingsverslag van de vorige zitting - kennisname
KENNIS GENOMEN

Beknopte samenvatting:
Kennisname zittingsverslag vorige zitting
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2021_GR_00007

Raamovereenkomst “Aankoop van ICT Infrastructuur” Beslissing om beroep te doen op de dienstverlenende
vereniging Cipal (verder genoemd “Cipal dv”) als
opdrachtencentrale voor afname van ICT Infrastructuur –
Bestek nr. CSMRTINFRA19
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
 De opdracht van Cipal dv “ “Aankoop van ICT Infrastructuur” (Bestek nr. CSMRTINFRA19) is
een raamovereenkomst met één leverancier en Cipal dv treedt hierbij op als
opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2,6° en 47 van de wet van 17 juni 2016;
 De gemeente kan van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via de
opdrachtencentrale gebruik maken waardoor zij/het krachtens artikel 47, § 2 van de wet van
17 juni 2017 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren;
 Het is aangewezen dat de gemeente gebruik maakt van de opdrachtencentrale om volgende
redenen:
1. de in de opdrachtencentrale voorziene ICT-infrastructuur voldoen aan de behoefte
van het bestuur;
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2. het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en
geld betekent;
3. Cipal dv beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aankoop van ICTinfrastructuur door aanbestedende overheden;
 De gemeente is niet verplicht tot enige afname van de raamovereenkomst (geen
afnameverplichting);
 De nodige budgetten zijn beschikbaar.
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Samenwerkingsovereenkomst In het kader van het
besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020
tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen
om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de
COVID-19-pandemie te versterken – optie 1 afsprakenkader en protocol - beslissing
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
Gelet op de sterke stijging van het aantal indexpatiënten, nam de Vlaamse Regering op 16 oktober
2020 de beslissing om het contactonderzoek en de bronopsporing bijkomend te
ondersteunen door de mobilisering van de lokale besturen om complementair en aanvullend
aan het centrale contactcenter en de werking van de COVID-19-teams binnen de zorgraden,
engagementen op te nemen ter bestrijding van de coronapandemie.
Voor de invulling ervan kunnen de lokale besturen kiezen tussen 2 opties :
 Optie 1 : complementaire inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching, analyse van clusters en zorg voor kwetsbare personen of groepen;
 Optie 2 : alle voorgaande opdrachten, aangevuld met de aanvullende inzet in
contactonderzoek

Op 4 januari jl. opteert het college voor optie 1 en het afsluiten van de overeenkomst met het Vlaams
agentschap zorg en gezondheid hiertoe.
Daar er eveneens een protocol en een afsprakenkader dienen beslist te worden;
Er zijn ontwerpen van beide documenten door de ELZ
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2020_GR_00124

Patrimonium - vestiging erfpacht ten voordele van de
stad Halen op Dorpsstraat 25 - beslissing
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
Kerkfabriek Sint Lambertus Zelem wenst erfpacht te geven op percelen gelegen Dorpsstraat 25 te
3545 Halen, gekadastreerd Sectie B nummer 983m, 983n en 983p, volgens kadaster respectievelijk,
vijf are en veertig centiare (5a40ca) vier are en twintig centiare (4a20ca) en vier are en zeventig
centiare (4a70ca)' aan stad voor inrichten van een parking ten behoeve dan de nabijgelegen school.
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Voorkooprecht woning Rozenstraat 1 te Halen verzaking -beslissing
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
Aanbieding recht van voorkoop 'Rozenstraat 1' in het kader van verkoop woning opgenomen in de
Vlaams inventaris van ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid.
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Beknopte samenvatting:

Personeel - verhoging van de eindejaarstoelage voor
VIA6 personeelsleden - beslissing
GOEDGEKEURD

Op 24 november 2020 sloten de Vlaamse regering, de vakbonden en de werkgeversfederaties in de
publieke en private socialprofitsectoren een voorakkoord over een opwaardering van een aantal
sectoren waaronder de zorgvoorzieningen. Dit moeten leiden tot een betere verloning, meer mensen
op de werkvloer en meer werkbaar werk. De Vlaamse regering maakt hiervoor vanaf januari 2021 elk
jaar 577 miljoen euro vrij: 412 miljoen euro voor koopkracht en 165 miljoen euro voor kwaliteit. Het
voorakkoord biedt perspectief voor een blijvende opwaardering van maar liefst 180.000 mensen,
waarvan 40.000 in de publieke sector.
In uitvoering van dit voorakkoord sloten de sociale partners en de Vlaamse regering op 22 december
2020 een VIA6-akkoord met koopkrachtmaatregelen voor de publieke sector af. Hierover werd op 23
december 2020 onderhandeld in het comité C1 voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten,
onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap.
Een van de maatregelen in het akkoord is de verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2020,
voor de personeelsleden tewerkgesteld in de BKO..

VARIA EN MEDEDELINGEN
Varia en mededelingen
* Data volgende zittingen : 22/2, 29/3, 26/4, 31/5, 28/6, 6/9, 4/10, 8/11, 6/12 (onder voorbehoud
van onvoorziene wijzigingen)

VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vragen en antwoorden
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