Vergadering van 17 december 2015, 20:00 uur
Aanwezig: de heer Jan Leus, wnd. voorzitter
de heer Henri Dumont, burgemeester
de heer Kristof Pirard, mevrouw Sonia Houbar, schepenen
de heer Marcel Leenaers, voorzitter van het OCMW-schepen
de heren Gerald Kindermans, Freddy Dawans, Julien Geuten,
Benny Schroyen, mevrouw Christiane Henry,
de heren Romain Vandermeer, Luc Schalenbourg,
mevrouw Heidi Pirlotte, de heer Laurent Matheï,
mevrouw Carina Volont, mevrouw Mieke Smolders,
mevrouw Nadia Smets, mevrouw Brigitte Machiels, raadsleden
en mevrouw Wendy Cosemans, wnd. secretaris
Verontschuldigd: de heren Romain Rega en Charly Vanandroye
de heer Luc Schalenbourg tot en met punt 2
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De WND. VOORZITTER verklaart de zitting voor geopend.

01

Notulen vorige zitting
De notulen van de vorige zitting worden zonder opmerkingen
en eenparig goedgekeurd.

02

Ontslag van mevrouw Sonia Houbar als schepen: kennisneming
Burgemeester H. DUMONT vraagt het woord. Hij bedankt
Sonia Houbar voor de goede samenwerking. Tegelijkertijd maakt
hij van de gelegenheid gebruik om de uittredende OCMWvoorzitter en schepen van sociale zaken de heer Marcel Leenaers
te bedanken voor zijn geleverde inspanningen.
De raad neemt kennis van het feit dat, conform de gezamenlijke
voordrachtsakte van de kandidaat-schepenen, ingediend
op 21 december 2012, het mandaat van mevrouw S. HOUBAR
eindigt op 31 december 2015.

De heer L. SCHALENBOURG vervoegt de zitting.

03

Eedaflegging van mevrouw Heidi Pirlotte als schepen
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaatschepenen, ingediend op 21 december 2012;
Overwegende dat in deze akte mevrouw Sonia Houbar,
Bekstraat 32, 3870 Heers, werd voorgedragen als derde schepen,
met als einddatum van haar mandaat 31 december 2015;
Overwegende dat in deze akte als opvolger van mevrouw
Sonia Houbar werd voorgedragen mevrouw Heidi Pirlotte;
dat haar mandaat ingaat op 1 januari 2016;
Gelet op artikel 46 §1 van het Gemeentedecreet waarin is bepaald
dat de schepenen, voor ze hun mandaat aanvaarden,
de voorgeschreven eed afleggen in handen van de burgemeester;
Gelet op de uitnodiging van de heer Henri Dumont,
burgemeester, aan mevrouw Heidi Pirlotte tot het afleggen
van de voorgeschreven eed;

Mevrouw Heidi Pirlotte, geboren op 6 mei 1986,
Steenweg 181A bus7, 3870 Heers, legt volgende eed af
in handen van de burgemeester: “Ik zweer de verplichtingen
van mijn mandaat trouw na te komen”.
Door het afleggen van de in artikel 46 §1 van het Gemeentedecreet
voorgeschreven eed, zal mevrouw Heidi Pirlotte op 1 januari 2016
het mandaat van schepen opnemen.
Namens de raad feliciteert de WND.VOORZITTER
mevrouw H. PIRLOTTE en wenst haar een vruchtbaar mandaat toe.

SPORT
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Compensatie voor voetbalvereniging FC De Zwaluw Vechmaal
voor inname terrein door bouw jeugdlokalen
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het feit dat er op 10 augustus 1995 een
erfpachtovereenkomst werd afgesloten tussen het OCMW Heers
en de gemeente voor een periode van 99 jaar met aanvang
op 1 januari 1993 voor een perceel gelegen Heers, 10de afdeling
Vechmaal, sectie A nr. 296d, oppervlakte 1ha 99a 72ca;
Gelet op het feit dat er vervolgens een huurovereenkomst
werd afgesloten tussen de gemeente en de voetbalvereniging
vzw De Zwaluw Vechmaal met ingang van 1 januari 1993
tot en met 31 december 2019 voor dezelfde oppervlakte. De
huurprijs werd vastgesteld op 13.603fr. (337,21 Eur) gekoppeld
aan de index;
Gelet op het feit dat voor de jaren 1993-1995-1996 en 1997
een vermindering van 50% werd toegestaan omdat de terreinen
niet volledig konden gebruikt worden. Er werd geen vermindering
gevraagd voor 1994;
Gelet op het feit dat er vanaf 1998 geen vermindering meer
werd toegestaan omdat de gemeente de problemen
met de oefenterreinen had opgelost;
Gelet op het feit dat sinds 2004 Chiro Harlekijn Vechmaal gebruik
maakt van een deel van het perceel (tijdelijke vergunning
afgeleverd door Ruimte en Ergfoed op 5 maart 2004 voor de
plaatsing van Hob-units). De totale oppervlakte die door de Chiro
werd ingenomen bedraagt van 23a 96ca (gegevens kadaster).
Bijgevolg heeft de voetbalvereniging 1 ha 75a 76ca in gebruik;

Overwegende dat de Voetbalvereniging Zwaluw Vechmaal
al die jaren de volledige huurprijs betaalde en dat zij nooit
een compensatie of vermindering kregen voor de gedeeltelijke
inname van “hun” terrein;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen
van 26 oktober 2015 akkoord gaat om voor de jaren 2004-2015
een tegemoetkoming te voorzien aan de voetbalvereniging
van Vechmaal voor de teveel betaalde huur;
Overwegende dat het college beslist om deze vergoeding
uit te betalen via een éénmalige tussenkomst. Deze vergoeding
bedraagt dan een korting van 12% (23a96ca t.o.v. 1ha99a72ca =
12% ) gedurende de jaren 2004 tot 2015. Het totaal van de
vergoeding bedraagt dan 667,57 euro. Zie onderstaande tabel
voor de uitrekening per jaar;
jaar
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAAL

huurprijs
geïndexeerd
408,29
417,59
429,66
436,67
450,18
462,02
463,23
477,59
494,23
505,24
510,15
508,24

12%
48,99
50,11
51,56
52,40
54,02
55,44
55,59
57,31
59,31
60,63
61,22
60,99
667,57

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen
ook akkoord gaat om een vermindering van 12% toe te staan
voor de jaren 2016 tot en met 2019 door de bouw
van de chirolokalen op de betreffende terreinen;
Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd;

BESLUIT: eenparig
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord om voor de jaren 2004
tot en met 2015 een tegemoetkoming van in het totaal
667,57 euro te voorzien aan de voetbalvereniging F.C. Zwaluw
Vechmaal voor de teveel betaalde huur, door ingebruikname
van een deel van het terrein door Chiro Harlekijn Vechmaal. Dit
bedrag wordt uitbetaald via een creditnota 703000/03/0740
op rekening van F.C. Zwaluw Vechmaal BE13 7360 1488 7039.
Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord om voor de jaren 2016
tot en met 2019 een korting van 12% toe te staan op de huurprijs
omwille van de bouw van de Chirolokalen op het betreffende
terrein.
Artikel 3
Artikel 4 van de huurovereenkomst van 13 april 1994 tussen
de gemeente Heers en de voetbalvereniging vzw De Zwaluw
Vechmaal wordt aangepast en goedgekeurd door de
gemeenteraad.
Artikel 4
Afschrift van deze beslissing over te maken aan de financiële
dienst, de dienst ruimtelijke ordening en aan voetbalvereniging
F.C. Zwaluw Vechmaal, t.a.v. de heer Jos Vandevelde, secretaris,
Overhemsestraat 8, 3870 Heers.
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Huurovereenkomst tussen de gemeente Heers
en de voetbalvereniging FC De Zwaluw Vechmaal: wijziging
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het feit dat er op 10 augustus 1994 een
erfpachtovereenkomst werd afgesloten tussen het OCMW Heers
en de gemeente voor een periode van 99 jaar met aanvang
op 1 januari 1993 voor een perceel gelegen te Heers, 10de afdeling
Vechmaal; sectie A nr. 296d, oppervlakte 1ha 99a 72ca;
Gelet op het feit dat er op 13 april 1994 een huurovereenkomst
werd afgesloten tussen de gemeente en de voetbalvereniging
vzw De Zwaluw Vechmaal met ingang van 1 januari 1993
tot en met 31 december 2019 voor dezelfde oppervlakte. De
huurprijs werd vastgesteld op 13.603 fr. (337,21 euro) gekoppeld
aan de index;

Gelet op het feit dat Chiro Vechmaal door de bouw
van de nieuwe chirolokalen een oppervlakte inneemt
van 23a 96ca (gegevens kadaster) waardoor de voetbalvereniging
nog 1ha 75a 70ca in gebruik heeft;
Gelet op het feit van de gedeeltelijke inname van het terrein
van de voetbalvereniging door Chiro Vechmaal, heeft de
voetbalvereniging recht op een vermindering van de huurprijs
van 12% (23a96ca t.o.v. 1ha99a72ca = 12%);
Overwegende dat artikel 4 van de huurovereenkomst
van 13 april 1994 moet worden aangepast;
Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1:
Artikel 4 van de huurovereenkomst tussen de gemeente Heers
en de vzw De Zwaluw Vechmaal wordt als volgt aangepast:
De huur wordt gekoppeld aan het indexcijfer der kleinhandelsprijzen, maandelijks gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad,
volgens de formule:
huurprijs x nieuwe index – 12%
vroegere index
Artikel 2:
Afschrift van deze beslissing en van deze huurovereenkomst
over te maken aan de financiële dienst, de dienst ruimtelijke
ordening en de voetbalvereniging vzw De Zwaluw Vechmaal,
t.a.v. de heer Jos Vandevelde, secretaris, Overhemsestraat 8,
3870 Heers.
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Retributiereglement voor het gebruik van de bike-wash
Raadslid G. KINDERMANS deelt mee dat hij er principieel
geen probleem mee heeft maar wel als het bestuur ad hoc
investeringen gaat doen voor bepaalde sportverenigingen. Zeker
als er dan nog subsidies worden voorzien voor bepaalde
sportverenigingen om gebruik te maken van deze infrastructuur.
Wat als andere sportverenigingen “gunsten” gaan vragen? Het zou
beter geweest zijn als dit in het reglement van de sportraad
zou vermeld worden.
Schepen S. HOUBAR antwoordt dat de subsidie voor de
mountainbikeclub eerder bedoeld is voor de goede samenwerking
rond de mountainbiketour i.s.m. Gingelom.

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake;
Gelet op het feit dat de gemeente een fietsreinigingssysteem
(bike-wash)aan de sporthal geplaatst heeft;
Overwegende dat het gemeentebestuur een retributie
wenst te heffen op het gebruik van de bike-wash;
Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd.
BESLUIT: eenparig
Artikel 1:
Met ingang vanaf heden wordt een retributie geheven
op het gebruik van de bike-wash aan de sporthal.
Artikel 2:
De retributie voor het gebruik van de bike-wash wordt vastgesteld
op 0,50 euro per wasbeurt.
Artikel 3:
De retributie wordt ter plaatse betaald door 0,50 euro
in het toestel te steken waarbij het toestel onmiddellijk begint
te werken.
Artikel 4:
Afschrift van deze beslissing over te maken aan de financiële
dienst.

CULTUUR
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Samenstelling gezamenlijk beheersorgaan Plaatselijke Openbare
Bibliotheek en Gemeenschapscentrum: wijziging
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de Wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming
van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd
wordt en het decreet van 28 januari 1974 betreffende
het Cultuurpact;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal
Cultuurbeleid;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012
ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende
het Lokaal Cultuurbeleid;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere
wijzigingen;
Gelet op het organiek reglement van het gemeenschappelijk
beheersorgaan van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek
en het Gemeenschapscentrum dat goedgekeurd werd
door de gemeenteraad op 22 november 2010;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013
waarin het organiek reglement van het gemeenschappelijk
beheersorgaan van de Plaatselijke openbare bibliotheek
en het Gemeenschapscentrum werd goedgekeurd;
Gelet op art. 6 § 2 van het organiek reglement dat vermeldt
dat het beheersorgaan is samengesteld uit 6 afgevaardigden
van de politieke strekkingen van de gemeenteraad, waarbij
het beginsel van de evenredige vertegenwoordiging wordt
in acht genomen en max. 8 vertegenwoordigers van de gebruikers
en van het socio-culturele veld.
Gelet op de samenstelling van het gemeenschappelijk
beheersorgaan van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek
en het Gemeenschapscentrum die goedgekeurd werd
door de gemeenteraad op 30 mei 2013;
Gelet op het ontslag van Veronique Rosmarino als politiek
afgevaardigde van SP-A;
Gelet op de aanduiding van volgende vervanger die door
de politieke fractie van SP-A werd afgevaardigd: Erika Princen
Gelet op het gemeentedecreet zoals gewijzigd;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1:
De samenstelling van het gemeenschappelijk beheersorgaan
van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek en het
Gemeenschapscentrum in artikel 2 wordt goedgekeurd
en vervangt de samenstelling van dit beheersorgaan
die werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 mei 2013,
zoals gewijzigd.

Artikel 2:
Het gemeenschappelijk beheersorgaan van de Plaatselijke
Openbare Bibliotheek en het Gemeenschapscentrum wordt
samengesteld als volgt:
1. Vertegenwoordigers van de politieke strekkingen:
- Patrik Roppe (CD&V)
- Marina Bollen (Dumont)
- Carina Volont (Dumont)
- David Liebens (N-VA)
- Greta Bleus (Open VLD)
- Erika Princen (SP.A)
2. Vertegenwoordigers van de gebruikers en het socioculturele veld:
- Alberte Gijsen (De Bilter)
- Christa Robijns (Kers&Pit)
- Gilberte Smets (Gemeentelijke Kleuterschool Vechmaal)
- Honoré Vermote (privé-persoon)
- Filip Poismans (cultuurraad)
- Jean Robijns (cultuurraad)
- Erwin Van Eyck (cultuurraad)
- Evi Lennertz (jeugdraad)

FINANCIEN
De raad beslist eenparig een punt 7A aan de dagorde
toe te voegen.

07A

Subsidie voor onroerende investeringen uitgevoerd
door voetbalclub Kon. Heers VV
DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat voetbalclub vzw Kon. Heers VV een aanvraag
indiende voor het bekomen van een subsidie voor onroerende
investeringen die door de club in 2015 werden uitgevoerd;
Gelet op de ingediende bewijsstukken;
Overwegende dat het billijk is aan genoemde vereniging
een subsidie te verstrekken;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle
op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Aan voetbalclub Kon. Heers VV wordt een subsidie
van € 1.300,00 toegekend. Deze som is voorzien
in het budget 2015/649100/03/0740.
Artikel 2: Begunstigde wordt geheel vrijgesteld van de
verplichtingen voortvloeiend uit de wet, behalve van de
verplichtingen opgelegd in de artikelen 3 en 7, eerste lid, 1°.
Artikel 3: De begunstigde is, op straffe van gehele terugbetaling
van het toegekende bedrag, gehouden de subsidie aan te wenden
voor het realiseren van het doel van de vereniging.
Artikel 4: De begunstigde is ertoe gehouden voor 31 januari 2016
een werkingsverslag in te dienen bij het gemeentebestuur nopens
de activiteiten van het dienstjaar 2015.
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Gemeentelijke dotatie aan de politiezone kanton Borgloon
voor het jaar 2016: goedkeuring
Raadslid G. KINDERMANS wijst erop dat de jaarlijkse bijdrage
die het gemeentebestuur moet betalen nogal schommelt. Het zou
beter zijn om net zoals bij de brandweer een buffer aan te leggen
door reserves in te bouwen.
Schepen K. PIRARD antwoordt dat dit zo wordt toegepast
voor de volgende jaren.
Raadslid F. DAWANS stelt vast dat we in 2019 ongeveer
100.000 euro meer moeten bijdragen.
Schepen J. LEUS antwoordt dat dit o.a. te wijten is aan de
pensioenlast die moet betaald worden doordat deze
van het federale naar het lokale niveau werd verschoven.

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie
van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus, in het bijzonder artikel 40, derde en zesde lid
en artikel 71, eerste lid;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende
de nadere regels inzake de berekening en de verdeling
van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een
meergemeente politiezone;

Gelet op de prognose van de Politiezone Kanton Borgloon,
waarbij de gemeentelijke dotatie voor 2016 wordt vastgesteld
op € 491.607,48;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De bijdrage van de gemeente Heers voor het jaar 2016,
zoals gevraagd door de PZ Kanton Borgloon, zijnde € 491.607,48
goed te keuren en aan de politiezone toe te kennen.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- de gouverneur van de provincie Limburg
- PZ Kanton Borgloon, Opeinde 13 te 3720 Kortessem
- de financieel beheerder.
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Belasting op het afleveren van administratieve stukken
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad
van 19 december 2013 betreffende de belasting op het afleveren
van administratieve stukken, en zijn wijzigingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake;
Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve
stukken voor de gemeente zware lasten meebrengt en dat
het aangewezen is hiervoor een gematigde belasting in te
vorderen;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende
het rijbewijs, zoals gewijzigd;
Gelet op het Ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling
van de betalingswijze van de retributies;
Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende bevolkingsregisters
en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet
van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de
natuurlijke personen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreet
van 28 mei 2010, betreffende de vestiging, de invordering
en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op omzendbrief BB-2011/1 van 10 juni 2011
van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, tot coördinatie
van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de brief van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit
en Vervoer van 26 november 2013 tot aanpassing van de federale
retributie voor het afleveren van een internationaal rijbewijs;

BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De beslissing van de gemeenteraad
van 19 december 2013 betreffende de belasting op het afleveren
van administratieve stukken en zijn wijzigingen,
wordt ingetrokken.
Artikel 2: Met ingang van 1 januari 2016 en eindigend
op 31 december 2019 wordt volgende retributie geheven
op het afleveren door het gemeentebestuur van allerlei
administratieve stukken. De belasting is verschuldigd
door de natuurlijke of rechtspersonen aan wie het stuk
wordt afgeleverd.
Artikel 3: Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:
1° Voor de elektronische identiteitskaarten, afgeleverd
in uitvoering van de wet van 25 maart 2003 betreffende
de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en voor
de elektronische vreemdelingenkaarten, € 15,40 + € 3
gemeentebelasting = € 18,40, en voor de elektronische kaarten
en verblijfsdocumenten met biometrische kenmerken
voor vreemdelingen bedoeld in artikel 1, eerste lid, € 17,90 + € 3
gemeentebelasting = € 20,90.
a. Dringende procedure:
- bij verlies of diefstal: € 118,60 + € 5
gemeentebelasting = € 123,60
-

als betrokkene geen gevolg heeft gegeven
aan de oproeping door de gemeente of hij heeft
de elektronische identiteitskaart die klaarlag
op het gemeentehuis na drie aanmaningen
niet afgehaald zodat de kaart moest
geannuleerd worden: € 118,60 + € 50
gemeentebelasting = € 168,60

b. Zeer dringende procedure:
- bij verlies of diefstal: € 184,00 + € 5
gemeentebelasting = € 189,00
- als betrokkene geen gevolg heeft gegeven
aan de oproeping door de gemeente of hij heeft
de elektronische identiteitskaart die klaarlag
op het gemeentehuis na drie aanmaningen
niet afgehaald zodat de kaart moest
geannuleerd worden: € 184,00 + € 50
gemeentebelasting = € 234,00

2° Voor de elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen
onder de 12 jaar: € 6,20
a. Dringende procedure: € 111,50 + € 3
gemeentebelasting = € 114,50
b. Zeer dringende procedure: € 176,90 + € 3
gemeentebelasting = € 179,90
c. Voor zeer dringende of dringende kids ID’s die
gelijktijdig worden aangevraagd voor kinderen van
hetzelfde gezin en dus op hetzelfde adres ingeschreven,
zullen de transportkosten vanaf 1 januari 2015 slechts
één maal aangerekend worden : € 51,20 + € 3
gemeentebelasting = € 54,20
De vergoeding voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken is gekoppeld aan de schommelingen van de
gezondheidsindex.
De aangerekende kostprijs voor het afleveren van een
identiteitskaart wordt gehalveerd wanneer de aanvraag gebeurt
door personen die genieten van een leefloon van het OCMW
en door studenten voor wie een studiebeurs wordt bekomen. Een
attest van het OCMW dient te worden bijgebracht of een bewijs
van het bekomen van een studiebeurs. De halvering van de
kostprijs is niet van toepassing bij dringende en zeer dringende
procedures.
3° Voor de attesten van immatriculatie, afgeleverd in uitvoering
van het K.B. van 29 juli 1985: € 5
4° Voor de identiteitsbewijzen voor niet-Belgische kinderen
van minder dan twaalf jaar: € 1,24
5° Voor de huwelijksboekjes:
- € 13 voor het huwelijksboekje
- € 7,50 omvattende de belasting op het in het
trouwboekje voorkomend huwelijksgetuigschrift
6° Voor de paspoorten:
a. Gewone procedure: € 65 + € 12,50 gemeentebelasting
= € 77,50
b. Spoedprocedure +18 jaar: € 240 + € 12,50
gemeentebelasting = € 252,50
c. Spoedprocedure -18 jaar: € 210
d. Paspoort 64 blz. (alleen spoedprocedure): € 240
+ € 12,50 gemeentebelasting = € 252,50
e. Voor kinderen onder de achttien jaar: € 35

7° Voor de rijbewijzen in bankkaartmodel (Mercuriusproject):
€ 20 + € 5 gemeentebelasting
Voor de voorlopige rijbewijzen bankkaartmodel
(Mercuriusproject): € 20 + € 5 gemeentebelasting
Voor de internationale rijbewijzen: € 16 + € 4
gemeentebelasting
8° Voor de stedenbouwkundige vergunningen:
-

eenvoudige dossiersamenstelling: € 15
uitgebreide dossiersamenstelling: € 25
meldingsplicht: € 15

Voor de lijnrichtingen: € 25
Voor een stedenbouwkundig attest: € 15
9° Voor de verkavelingsvergunningen: € 20 per kavel
10° Voor verkavelingswijzigingen: € 25
11° Voor een stedenbouwkundige aanvraag waarvoor
een openbaar onderzoek dient georganiseerd te worden:
€ 7,5 per brief
12° Voor de natuurvergunning: € 62
Voor de natuurmelding: € 25
13° Voor alle andere documenten, getuigschriften, uittreksels,
wettigingen, voor eenvormig verklaarde afschriften,
vergunningen, enz. waarvoor geen speciaal tarief werd bepaald
en die van ambtswege of op verzoek worden afgeleverd;
-

€ 2 voor een enig exemplaar of voor het
eerste exemplaar
€ 1,50 voor het tweede exemplaar of ieder
ander exemplaar dat samen met het
eerste wordt afgeleverd

14° Voor het recht op toegang met betrekking tot de gegevens
die op de persoon die om inlichtingen verzoekt, betrekking
hebben en die door het bestuur in een verwerking zijn
opgenomen:
- € 2,50 per door de wet toegestane inzage.

15° Voor het opzoeken van informatie over onroerende goederen:
-

-

€ 62 vastgoedinformatie per perceel
(uitgezonderd de aangrenzende percelen
van dezelfde eigenaar)
€ 25 stedenbouwkundig uittreksel (plannenen vergunningenregister)

Artikel 4: De belasting wordt ingevorderd bij het afleveren
van het document. Het bewijs van betaling wordt vastgesteld
door het aanbrengen op het stuk van een plakzegel waarop
het geïnd bedrag vermeld staat of door overhandiging
aan de aanvrager van een kasticket of kwitantie.
De personen die onderworpen zijn aan de belasting zijn eveneens
verplicht er het bedrag van in bewaring te geven op het ogenblik
van de aanvraag, indien het document niet onmiddellijk
kan afgeleverd worden. Er wordt kosteloos een ontvangstbewijs
van de in bewaring gegeven sommen afgeleverd.
Artikel 5: Wanneer de gevraagde stukken met de post worden
verstuurd, worden de verzendingskosten aan de belasting
toegevoegd.
Die kosten dienen bij de aanvraag te worden betaald. Zij zijn
eveneens verschuldigd en vooruit betaalbaar wanneer artikel 5
van toepassing is.
Artikel 6: Worden van de belasting vrijgesteld:
a. de stukken die in uitvoering van een wet of van gelijk welk
reglement van de administratieve overheid door het
gemeentebestuur kosteloos moeten worden afgeleverd
b. de stukken die afgeleverd worden aan behoeftige
personen; die behoeftigheid wordt door ieder overtuigend
bewijsstuk gestaafd;
c. de machtigingen aangaande godsdienstige of politieke
manifestaties;
d. de machtigingen aangaande activiteiten die als dusdanig
reeds het voorwerp uitmaken van een belasting
of retributie ten voordele van de gemeente;
e. de stukken die afgeleverd worden aan de gerechtelijke
of administratieve overheden, alsook aan instellingen
van openbaar nut;
f. de mededeling van inlichtingen door de politie aan
verzekeringsmaatschappijen omtrent het gevolg
dat gegeven werd in verband met verkeersongevallen
op de openbare weg;
g. de getuigschriften van een goed zedelijk gedrag afgegeven
door de gemeentebesturen om gevoegd te worden
bij een aanvraag van een door de regering ingestelde
eervolle onderscheiding;

h. geldigverklaring van aanvraagformulieren voor
vermindering op biljetten van de N.M.B.S., de openbare
busdiensten;
i. afgifte van nationaliteitsbewijzen aan de kandidaten
bij gemeenteraadsverkiezingen;
Artikel 7: De belasting is niet toepasselijk op de afgifte
van stukken, welke krachtens een wet, een K.B. of een
overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht
ten behoeve van de gemeente onderworpen is. Uitzondering
wordt gemaakt voor de rechten welke de met het afgeven
van reispassen belaste gemeenten ambtshalve toekomen
krachtens artikel 13 van de wet van 4 juli 1956 en de K.B.’s
van 20 december 1972 en 12 november 1976.
Artikel 8: Wanneer de betaling niet in der minne kan geregeld
worden, kunnen de verschuldigde sommen ingekohierd worden.
Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn
worden de regels toegepast betreffende de nalatigheidsintresten
inzake de rijksbelastingen op de inkomsten.
Artikel 9: De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt
op het dienstjaar door het college van burgemeester
en schepenen. Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs
overgezonden aan de met de invordering belaste
ontvanger die onverwijld instaat voor de verzending van de
aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de
belastingplichtigen.
Het aanslagbiljet bevat de verzendingsdatum en de gegevens
vermeld in het kohier. Als bijlage wordt een beknopte
samenvatting toegevoegd van het onderhavig reglement.
Artikel 10: De belastingschuldige (of zijn vertegenwoordiger)
kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en schepenen binnen een termijn
van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend
op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante
inning.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn. Het bezwaarschrift mag
eveneens, tegen ontvangstbewijs, overhandigd worden aan het
college van burgemeester en schepenen of aan het orgaan
dat zij speciaal daarvoor aanwijst.
Het college van burgemeester en schepenen of het orgaan
dat zij speciaal daarvoor aanwijst, bericht schriftelijk ontvangst
binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het
bezwaarschrift.

De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen
van materiële missingen, zoals dubbele aanslag, rekenfouten, enz.,
zolang de gemeenterekening van het dienstjaar waarop de
belasting betrekking heeft niet goedgekeurd werd.
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Aanvullende belasting op de Personenbelasting
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2014
betreffende de aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting van de Staat;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente
de invoering vergt van alle rendabele belastingen;
Gelet op de artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
BESLUIT: met 11 stemmen voor:
H. Dumont, K. Pirard, S. Houbar, J. Geuten, B. Schroyen,
H. Pirlotte, L. Matheï, C. Volont, M. Smolders, N. Smets en J. Leus
en 6 onthoudingen:
G. Kindermans, F. Dawans, C. Henry, R. Vandermeer,
L. Schalenbourg en B. Machiels
Artikel 1: De gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2014
betreffende de aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting van de Staat wordt ingetrokken.
Artikel 2: Voor de aanslagjaren 2016 t.e.m. 2019 wordt een
aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners
die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het
aanslagjaar.
Artikel 3: De belasting wordt vastgesteld op 7,5% van de
overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde
aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het
inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het
aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.
Artikel 4: De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting
zullen door het toedoen van het bestuur der directe belastingen
geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen.

Artikel 5: Deze verordening wordt naar de toezichthoudende
overheid gezonden.
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Meerjarenplan 2014-2019: aanpassing en goedkeuring
Schepen J. LEUS licht het meerjarenplan 2014-2019 toe.
De leden van CD&V en SP.A maken een aantal opmerkingen
betreffende het niet aangaan van leningen en de dalende dotatie
voor het OCMW. Zij hekelen het feit dat er veel wordt uitgegeven
aan evenementen en het verfraaien/verharden van de stoepen.
Raadslid G. KINDERMANS stelt vast dat de inkomsten nog steeds
stijgen en dat de schuld per inw. inderdaad daalt. Maar hij vraagt
zich af of we er fier moeten op zijn dat er al enkele jaren geen
leningen meer zijn? Het kan ook getuigen van goed bestuur om
wel leningen aan te gaan gezien lenen nu goedkoop is. Natuurlijk
moet er niet geleend worden voor de dagelijkse werking van de
diensten maar wel voor duurzame investeringen. Men moet ook
durven nadenken op lange termijn.
Schepen J.LEUS maakt een kanttekening bij de bemerking
van raadslid G. KINDERMANS dat de inkomsten nog steeds stijgen.
Volgens schepen J. LEUS is dit niet juist, veel subsidies van de
hogere overheden zijn weggevallen of verminderd. Zo werden de
subsidies voor de GESCO’s, sport en cultuur met verschillende
procenten afgebouwd. Schepen J. LEUS merkt op dat er in het
algemeen minder subsidies worden uitgekeerd en steeds meer
taken worden toevertrouwd aan het lokale niveau.
Wat het aangaan van leningen betreft, wijst schepen J. LEUS erop
dat bijkomende leningen afsluiten geen optie is omdat er te
weinig cashflow voorhanden is. Vandaar dat de meerderheid bij
het begin van de nieuwe legislatuur heeft besloten geen
bijkomende leningen aan te gaan. Daarbij merkt schepen J. LEUS
op dat er wel duurzame investeringen worden gerealiseerd: BKO,
chirolokalen Vechmaal en o.a. de renovatie van de KSA-lokalen.
Raadslid F. DAWANS merkt op dat het huidige bestuur Heers aan
het leeg verkopen is.
Schepen J. LEUS antwoordt dat buurthuizen die niet werden
gebruikt inderdaad verkocht werden. De opbrengst werd
geïnvesteerd in andere buurthuizen die wel nog op regelmatige
basis gebruikt worden.

Raadslid G. KINDERMANS stelt vast dat er steeds minder geld
wordt voorzien voor het OCMW en dit tegen de achtergrond
van de huidige crisis. Er wordt niet ingezet op de problematiek
van armoede en kinderarmoede. Dit is een bewijs van een asociaal
bestuur.
Schepen K. PIRARD wijst erop dat de dienstverlening van het
OCMW nog steeds dezelfde is.
Raadslid L. SCHALENBOURG betwijfelt dit. Vroeger was er meer
contact met de doelgroep via familiehulp.
De WND. VOORZITTER stelt voor over te gaan tot de stemming.

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 146 van het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende
de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies
en de OCMW’s;
Overwegende dat het budget 2016 pas ter goedkeuring
kan voorgelegd worden aan de gemeenteraad, na vaststelling
van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
door de gemeenteraad;
BESLUIT: met 11 stemmen voor:
H. Dumont, K. Pirard, S. Houbar, J. Geuten, B. Schroyen,
H. Pirlotte, L. Matheï, C. Volont, M. Smolders, N. Smets en J. Leus
en 6 stemmen tegen:
G. Kindermans, F. Dawans, C. Henry, R. Vandermeer,
L. Schalenbourg en B. Machiels
Artikel 1: De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
wordt vastgesteld.
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Budget 2016: goedkeuring
Schepen J. LEUS licht het budget 2016 toe.
Raadslid L. SCHALENBOURG betreurt dat het geen transparant
document is. Men heeft geen zicht op de evolutie t.o.v.
het voorbije jaar.
Schepen J. LEUS antwoordt dat het BBC werd opgemaakt
door CIPAL en dat het bestuur hier moet toepassen
wat er voorhanden is.

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 148 van het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende
de beleids- en beheerscylcus van de gemeenten, de provincies
en de OCMW’s;
Gelet op de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019;
BESLUIT: met 11 stemmen voor:
H. Dumont, K. Pirard, S. Houbar, J. Geuten, B. Schroyen,
H. Pirlotte, L. Matheï, C. Volont, M. Smolders, N. Smets en J. Leus
en 6 stemmen tegen:
G. Kindermans, F. Dawans, C. Henry, R. Vandermeer,
L. Schalenbourg en B. Machiels
Artikel 1: Het budget 2016 wordt vastgesteld.

Op verzoek van raadslid F. DAWANS wordt volgend punt
aan de dagorde toegevoegd:
Lastenverlaging voor lokale besturen
Raadslid F. DAWANS licht zijn voorstel toe.
Raadslid G. KINDERMANS laat weten dat de CD&V-fractie
het voorstel zal steunen.
De WND. VOORZITTER zegt in naam van de meederheid akkoord
te kunnen gaan met het 1ste punt van het voorstel en is bereid
dit te steunen maar niet met het 2de punt.
Raadslid F. DAWANS besluit het 2de punt van zijn voorstel
af te voeren om alzo een krachtiger signaal te geven
aan de hogere overheid voor wat betreft het eerste punt
van zijn voorstel.

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op art. 22 en art. 23 van het gemeentedecreet;
Overwegende dat het agendapunt ontvankelijk is;

BESLUIT: eenparig
Art. 1 Het college van schepenen en burgemeester zal in naam
van de gemeenteraad aandringen bij de federale Minister
van Financiën de voorgestelde verlaging van de werkgeversbijdragen tot 25% in het kader van de taks shift ook toe te passen
op de contractuelen tewerkgesteld in de lokale besturen
en op die manier als volwaardige werkgever aanzien te worden.

Hierop sluit de WND. VOORZITTER de vergadering.

Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Namens de gemeenteraad,
bij bevel,
W. Cosemans
wnd. secretaris

J. Leus
wnd. voorzitter

