Vergadering van 20 oktober 2016, 20:00 uur
Aanwezig: mevrouw M. Smolders, voorzitter van de gemeenteraad
de heer H. Dumont, burgemeester
de heren K. Pirard, S. Budo, mevrouw H. Pirlotte,
de heer C. Vanandroye, schepenen
de heren G. Kindermans, F. Dawans, J. Geuten, B. Schroyen,
mevrouw C. Henry, de heren R. Vandermeer, L. Schalenbourg,
mevrouw S. Houbar, de heer L. Matheï, mevrouw C. Volont,
mevrouw N. Smets, mevrouw B. Machiels, raadsleden
en mevrouw W. Cosemans, wnd. secretaris
Verontschuldigd: de heren Y. Rega en J. Missotten
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De VOORZITTER verklaart de zitting voor geopend.
De heer Somers van Limburg.net is nog niet aanwezig. De
VOORZITTER besluit te starten met het agendapunt
over de notulen vorige zitting.
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Notulen vorige zitting
Raadslid G. KINDERMANS vraagt het woord en leest onderstaande
brief voor:
“Mevrouw de voorzitter
Geachte gemeenteraadsleden
Betreft: ontwerp van notulen van de gemeenteraad van Heers
(raadszitting 29 september 2016)
Ik kreeg kennis van het ontwerp van de notulen
van de gemeenteraad van 29 september 2016.
Zoals u weet werden er heel wat onderwerpen aangesneden
in de vragenronde die na de geagendeerde punten wordt
gehouden. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de punten die ik zelf
ter sprake heb gebracht:
-

Graven van een gat op een terrein te Klein-Gelmen
Aanleg rond Chirolokaal in Vechmaal
Openingsplechtigheid Chirolokaal
Plaatsen en weer wegnemen van parkeerverbodsborden
in Klein-Gelmen
En andere vragen gesteld door andere raadsleden

Ik stel vast dat in de ontwerpnotulen met geen woord gerept
wordt over deze toegevoegde punten vanwege de oppositie.
Wij hebben intussen een mail gericht aan de waarnemend
gemeentesecretaris met de vraag deze notulen aan te passen.
Indien deze notulen niet hersteld worden zullen wij genoodzaakt
zijn voortaan telkens deze agendapunten, die wij nu in de
vragenronde agenderen officieel toe te voegen voor de
vergadering.
Wij kunnen ook eisen dat de notulen staande de zitting worden
opgesteld, indien telkens blijkt dat de notulen niet volledig
of te summier zouden zijn. Het kan niet de bedoeling zijn
dat enkel de beslissing wordt vermeld.
./..
./..
Ik wil erop wijzen dat volgens art. 33 van het Gemeentedecreet
het de verantwoordelijkheid is van de gemeentesecretaris om
deze notulen op een getrouwe wijze op te stellen.

Het kan niet de bedoeling zijn dat deze enkel melding maakt
van de agendapunten die door het college van burgemeester
en schepenen geagendeerd worden.
Ik ben van mening dat de gemeentesecretaris een verslag dient
uit te brengen van hetgeen de verschillende raadsleden hebben
gezegd, hetgeen thans nauwelijks het geval is.
Indien dit een probleem is kan er best een geluidsopname
gemaakt worden van de gemeenteraad, zodat de secretaris nadien
beter kan reconstrueren wie welk standpunt heeft ingenomen.
Het is de bedoeling dat aan de hand van de notulen iedereen
kan te weten komen wat er besproken is en wie welk standpunt
heeft ingenomen. De thans opgestelde notulen beantwoorden
daar helemaal niet aan.
Ik verwijs naar de tekst van art. 180 van het Gemeentedecreet:
§ 1. De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad
vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken
onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten
waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. Ze
maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de
stemmingen. Behalve bij geheime stemming, vermelden de
notulen hoe elk lid gestemd heeft. Van deze laatste verplichting
kan worden afgeweken voor beslissingen genomen met
unanimiteit.
Hierin staat duidelijk dat alle besproken onderwerpen moeten
behandeld worden, hetgeen nu niet het geval is, gezien alle door
de oppositie aangehaalde onderwerpen gewoon niet eens
vermeld worden.
Ik heb dan ook verzocht om een nieuw en volledig verslag
te maken van de vorige gemeenteraad en deze op voorhand
over te maken aan de raadsleden. Hierin dienen de verschillende
standpunten van de verschillende sprekers vermeld te worden.
De waarnemend secretaris antwoordde mij dat de mondelinge
vragen in het verleden nooit werden genotuleerd en dat zij
daarover nooit bemerkingen heeft gekregen.
Het is uiteraard niet omdat er in het verleden geen opmerkingen
werden gemaakt daarover dat wij daardoor voor de toekomst
niet zouden mogen vragen dat het Gemeentedecreet voortaan
correct wordt toegepast.

In art. 180 van het Gemeentedecreet staat zeer duidelijk
dat ‘alle besproken onderwerpen’ in de notulen moeten
behandeld worden. Dit laat geen ruimte voor interpretatie. De
rechtspraak stelt inderdaad dat de notulen geen woordelijke
of samengevatte weergave moeten zijn van hetgeen werd gezegd,
doch dit heb ik ook nooit beweerd. Een verslag opstellen
van een vergadering moet in grote lijnen weergeven wat er
besproken werd en moet inderdaad geen letterlijke weergave zijn.
Nu worden de door de oppositie aangehaalde onderwerpen
helemaal niet vermeld in het verslag, zelfs niet dat ze besproken
werden; Dit is absoluut tegen de letter en de geest van art. 180
van het Gemeentedecreet.
De bewoordigen ‘alle besproken onderwerpen’ staat helemaal
niet gelijk met ‘agendapunten’ (die door het college van
burgemeester en schepenen worden aangebracht).
./..
./..
De waarnemend secretaris geeft hier een erg minimalistische
interpretatie van art. 180 van het Gemeentedecreet weer,
hetgeen mij enigszins ontgoochelt, want het is haar taak een
objectief verslag uit te brengen van ‘alle besproken onderwerpen’,
ongeacht of deze worden aangebracht door de meerderheid of
door de oppositie, en ongeacht of deze schriftelijk of mondeling
op de agenda werden gebracht.
Ik verzoek u dan ook, hierin gesteud door de collega”s uit de
oppositie, om deze problematiek eventueel ter stemming
voor te leggen aan de raad.
De concrete vraag is dan: ‘Gaat de gemeenteraad akkoord
met de vraag om in de notulen van de gemeenteraad eveneens
het verslag te laten opnemen van de behandeling van de
agendapunten die mondeling aangebracht worden
door de raadsleden?’
Met dank en oprechte hoogachting
Gerald Kindermans
Gemeenteraadslid”
Vanuit de oppositie wordt dus de vraag gesteld om in de toekomst
akte te nemen van de mondeling gestelde vragen en antwoorden.

De BURGEMEESTER stelt voor om de zitting 10 minuten
te schorsen om na te denken over de vraag van de oppositie.
Intussen is Kris Somers van Limburg.net aanwezig.
De voorzitter M. SMOLDERS stelt voor om eerst Kris Somers
te laten starten met zijn uiteenzetting over de werking
van Limburg.net en daarna in schorsing te gaan.
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. De bespreking
van de notulen wordt onderbroken.
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Toelichting door de heer Kris Somers over de werking
van Limburg.net
De voorzitter M. SMOLDERS bedankt Kris Somers voor zijn
toelichting en schorst de vergadering voor 10 minuten.
SCHORSING om 21u10.
Na de schorsing gaat de voorzitter M. SMOLDERS verder
met de bespreking van punt 1 “Notulen vorige zitting”.
Burgemeester H. DUMONT vraagt het woord.
Hij stelt voor de vraag van de oppositie om in de toekomst
akte te nemen van mondeling gestelde vragen en antwoorden
te agenderen voor de volgende gemeenteraad. Zo kunnen
de nodige inlichtingen worden ingewonnen bij de hogere
overheid.
Er wordt gestemd over de notulen van de vorige zitting.
BESLUIT: met 12 stemmen voor:
H. Dumont, K. Pirard, S. Budo, H. Pirlotte, C. Vanandroye,
J. Geuten, B. Schroyen, S. Houbar, L. Matheï, C. Volont, N. Smets,
en M. Smolders
en 6 stemmen tegen:
G. Kindermans, F. Dawans, C. Henry, R. Vandermeer,
L. Schalenbourg en B. Machiels
Raadslid G. KINDERMANS vraagt om volgende stemverklaring
in de notulen op te nemen: hij stemt tegen omdat er niet werd
ingegaan op zijn vraag. Hij vraagt om zijn brief integraal
op te nemen in de notulen.

PERSONEEL
03

Personeel: Els Vanstapel: kennisneming ontslag
als stedenbouwkundig ambtenaar
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester
en schepenen van 28 december 2015, waarbij Els Vanstapel,
geboren op 4 januari 1980, wonende Leterweg 65B, 3740 Bilzen,
op proef benoemd werd als stedenbouwkundig ambtenaar
met ingang van 1 maart 2016;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 april 2014,
waarbij Els Vanstapel werd aangewezen als stedenbouwkundig
ambtenaar op basis van de Codex Ruimtelijke Ordening
met ingang van 1 maart 2016;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester
en schepenen van 26 september 2016, waarbij kennis
wordt genomen van de brief van 21 september 2016
van Els Vanstapel, waarin zij meedeelt dat zij met ingang
van 17 oktober 2016 haar tewerkstelling bij het gemeentebestuur
van Heers wenst te beëindigen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
BESLUIT:
Art. 1 De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing
van het college van burgemeester en schepenen
van 26 september 2016, betreffende het ontslag
van Els Vanstapel als stedenbouwkundig ambtenaar
met ingang van 17 oktober 2016.
Art. 2 Afschrift van deze beslissing wordt aan Els Vanstapel
overgemaakt.
Schepen K. PIRARD vraagt om in de notulen op te nemen
dat n.a.l.v. de discussie over dit agendapunt raadslid
G. KINDERMANS de BURGEMEESTER aanspreekt
als “Henri Trump”.
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Personeel: Katja Calsyn: aanwijzing als stedenbouwkundig
ambtenaar op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester
en schepenen van 3 oktober 2016, waarbij mevrouw Katja Calsyn,
geboren op 6 augustus 1971, wonende Terbiest 157,
3800 Sint-Truiden, op proef benoemd werd in de functie
van stedenbouwkundig ambtenaar;
Gelet op het feit dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
voorziet dat de gemeenteraad minimaal één stedenbouwkundig
ambtenaar dient aan te wijzen;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1 Mevrouw Katja Calsyn, geboren op 6 augustus 1971,
wonende Terbiest 157, 3800 Sint-Truiden, op proef benoemd
stedenbouwkundig ambtenaar vanaf 1 november 2016,
wordt conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
door de gemeenteraad aangewezen als stedenbouwkundig
ambtenaar met ingang van 1 november 2016.
Artikel 2 Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt
aan mevrouw Katja Calsyn en aan Ruimte Vlaanderen,
Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal, mevrouw Karin Gijsen,
Adj. v/d Directeur, Koningin Astridlaan 50 bus 1, 3500 Hasselt.

Raadslid G. KINDERMANS vraagt meer uitleg over de opleiding
en werkervaring van de nieuwe stedenbouwkundig ambtenaar.
Schepen K. PIRARD vraagt om in de notulen op te nemen
dat raadslid G. KINDERMANS deze info wenst te vernemen
omdat ze binnen de 6 maanden misschien weer weg is.

FINANCIEN
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OCMW: budgetwijziging 01/2016: kennisneming
De budgetwijziging 01/2016 van het OCMW wordt toegelicht
door schepen S. BUDO.
DE GEMEENTERAAD,
Neemt kennis van de budgetwijziging 01/2016 van het O.C.M.W.
van Heers, vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
op 28 september 2016.

Er worden geen opmerkingen geformuleerd.
Schepen S. BUDO legt uit dat de wedde van de secretaris
vanaf 1 januari 2017 door het OCMW zal doorgefactureerd
worden aan het gemeentebestuur conform de 60/30 verdeling;
zo ook voor de 10% toeslag.

SOCIALE ZAKEN
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Schenking AED-toestel door Dorpsraad d’Hollanders
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 43 van het gemeentedecreet;
Overwegende dat de vereniging ‘Dorpsraad d’ Hollanders’
een AED-toestel wenst te schenken aan de gemeente Heers
op voorwaarde dat dit toestel in de uitleendienst
van de gemeente terechtkomt;
Overwegende dat het opportuun is deze schenking te aanvaarden
omdat door het gebruik van dit toestel levens kunnen gered
worden;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad aanvaardt de schenking van een AEDtoestel gedaan door de vereniging ‘Dorpsraad d’ Hollanders’.
Artikel 2: Het toestel wordt ondergebracht bij de uitleendienst. Er
wordt een uitleenreglement opgesteld.

Hierop sluit de VOORZITTER de vergadering.

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

M. Smolders
voorzitter

