Vergadering van 21 april 2016, 20:00 uur
Aanwezig: mevrouw Heidi Pirlotte, wnd. voorzitter
de heer Henri Dumont, burgemeester
de heren Kristof Pirard, Stefan Budo, Charly Vanandroye,
schepenen
de heer Yves Rega, voorzitter van het OCMW-schepen
de heren Freddy Dawans, Julien Geuten, Benny Schroyen,
mevrouw Christiane Henry, de heren Romain Vandermeer,
Luc Schalenbourg, mevrouw Sonia Houbar,
de heer Laurent Matheï, mevrouw Carina Volont,
mevrouw Nadia Smets, mevrouw Brigitte Machiels, raadsleden
en mevrouw Wendy Cosemans, wnd. secretaris
Verontschuldigd: de heer Gerald Kindermans en mevrouw
Mieke Smolders
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Verkavelingsdossier Benaets-Santermans voor een perceel
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De WND. VOORZITTER verklaart de zitting voor geopend.
De burgemeester vraagt om 1 minuut stilte in acht te nemen
ter nagedachtenis aan Romain Rega die na een slepende ziekte
is overleden op 13 april 2016.

01

Kennisneming van de afwezigheid van de voorzitter van de
gemeenteraad Romain Rega wegens gezondheidsredenen
De gemeenteraad neemt kennis van de afwezigheid van de
voorzitter. Schepen J. LEUS werd door hem aangeduid als zijn
plaatsvervanger.

02

Kennisneming van de verhindering van schepen Jan Leus wegens
medische redenen en aanduiding van schepen Heidi Pirlotte als
waarnemend voorzitter van de gemeenteraad
De gemeenteraad neemt kennis van de verhindering om medische
redenen van schepen J. LEUS.
Mevrouw H. PIRLOTTE werd door J. LEUS aangeduid als
waarnemend voorzitter van de gemeenteraad.

03

Onderzoek van de geloofsbrieven/eedaflegging en installatie
van de heer Stefan Budo als gemeenteraadslid
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het proces-verbaal betreffende de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;
Gelet op het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen
van 13 december 2012 waardoor deze verkiezingen geldig
werd verklaard;
Gelet op de installatievergadering van 2 januari 2013;
Gelet op de aanstelling en de eedaflegging van Jan Leus
tijdens de installatievergadering van 2 januari 2013;
Gelet op artikel 14 van het gemeentedecreet met name
verhindering van een gemeenteraadslid;

Gelet op de brief van 7 april 2016 van de heer Jan Leus
houdende mededeling van zijn verhindering als gemeenteraadslid
naar aanleiding van medische redenen van 24 maart 2016
tot en met 30 juni 2016 (zie bijgevoegd medisch attest);
Gelet op het proces-verbaal van de verkiezingen
van 14 oktober 2012 waarbij de heer Stefan Budo
als tweede opvolger voor de lijst N-VA werd aangeduid;
Overwegende dat de heer Stefan Budo een recent uittreksel
uit het bevolkings- of rijksregister, een recent uittreksel
uit het strafregister model 1 en een verklaring op eer
dat men zich niet bevindt in één van de gevallen van
onverenigbaarheid voorzien in artikel 11, Gemeentedecreet,
heeft voorgelegd;
Na onderzoek van de geloofsbrieven;
Overwegende dat de heer Stefan Budo tot beëdiging toegelaten
wordt;
BESLUIT:
Artikel 1: De heer Stefan Budo, geboren te Sint-Truiden
op 3 februari 1966, wonende te 3870 Heers,
Baron de Stockemlaan 22, wordt aangesteld als gemeenteraadslid.
Artikel 2: De heer Stefan Budo wordt uitgenodigd om de
in artikel 7 §3 van het gemeentedecreet voorziene eed in handen
van de wnd. voorzitter van de gemeenteraad af te leggen als volgt:
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw
na te komen”.

04

Eedaflegging van de heer Stefan Budo als tweede schepen
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet, de artikelen 46, §1, 48, 3°
en 50, §1;
Gelet op het proces-verbaal betreffende de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;

Gelet op het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen
van 13 december 2012 waardoor deze verkiezingen geldig
werd verklaard;

Gelet op de aanstelling en de eedaflegging van Jan Leus
tijdens de installatievergadering van 2 januari 2013;
Gelet op de brief van 7 april 2016 van de heer Jan Leus houdende
mededeling van zijn verhindering als gemeenteraadslid/schepen
naar aanleiding van medische redenen van 24 maart 2016
tot en met 30 juni 2016 (zie bijgevoegd medisch attest)
zoals bedoeld in artikel 48, 3° van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat er overeenkomstig artikel 50, §1
van het Gemeentedecreet een gezamenlijke akte van voordracht
van de kandidaat-schepen werd ingediend op 12 april 2016;
Overwegende dat in deze akte de heer Stefan Budo,
Baron de Stockemlaan 22, 3870 Heers, wordt voorgedragen
als tweede schepen, in vervanging van schepen Jan Leus
die omwille van medische redenen verhinderd is
tot en met 30 juni 2016;
Overwegende dat, gelet op artikel 46 §1 van het
Gemeentedecreet, 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 de heer Stefan Budo tot het afleggen van de voorgeschreven
eed;
Overwegende dat de heer Stefan Budo, geboren
op 3 februari 1966, Baron de Stockemlaan 22, 3870 Heers,
volgende eed aflegt 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 de heer Stefan Budo met onmiddellijke
ingang het mandaat van schepen opnemen tot en met 30 juni 2016.

05

Toelichting door de heer Bert Swijsen over de werking
van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg

06

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

SECRETARIAAT
07

Afwezigheid of verhindering van de gemeentesecretaris:
aanstelling waarnemend secretaris: wijziging van de beslissing
van de gemeenteraad van 23 november 2009
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad
van 23 november 2009 waarbij de gemeenteraad een lijst
heeft vastgesteld van personen die de gemeentesecretaris,
bij diens afwezigheid of verhindering, kunnen vervangen;
Gelet op de wijziging van de beslissingen van de gemeenteraad
van 28 mei 2015 en 25 juni 2015;
Overwegende dat deze beslissing moet aangepast worden;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
BESLUIT: met 11 stemmen voor:
H. Dumont, K. Pirard, S. Budo, C. Vanandroye, J. Geuten,
B. Schroyen, S. Houbar, L. Matheï, C. Volont, N. Smets
en H. Pirlotte
en 5 onthoudingen:
F. Dawans, C. Henry, R. Vandermeer, L. Schalenbourg
en B. Machiels
Artikel 1: Bij afwezigheid of verhindering van de gemeentesecretaris nemen volgende personen, in onderstaande volgorde,
het ambt van waarnemend gemeentesecretaris op:
1. mevrouw Wendy Cosemans, bibliothecaris
2. mevrouw Els Vanstapel, stedenbouwkundig ambtenaar
3. mevrouw Michele Houbraken, hoofd dienst cultuur/
toerisme/informatie
4. mevrouw Linda Quenis, stafmedewerker personeel
5. mevrouw Sonja Doomen, hoofd dienst sociale zaken
6. mevrouw Kathleen Houben, hoofd dienst sport/jeugd
7. de heer Peter Vanelderen, hoofd dienst werken
8. mevrouw Patricia Knaepen, dienst milieu/duurzaamheid
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken
aan betrokkenen.
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media:
vaststelling mandaat afgevaardigden van de gemeente
in de algemene vergadering van 3 mei 2016
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende
de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002
betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking en de
Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het
intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-media;
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende
de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald
voor elke algemene vergadering;
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-media;
Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 21 maart 2016
met de agenda van de algemene vergadering van het
intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-media
van 3 mei 2016 die volgende agendapunten bevat:
1. Benoeming bestuurder(s)
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene
vergadering
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Balans en resultatenrekening boekjaar 2015
5. Kwijting aan bestuurders en commissaris
Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging
tot aanduiding van haar vertegenwoordigers voor de algemene
vergaderingen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband
Inter-media gedurende de legislatuur 2013-2018;

BESLUIT: eenparig
Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering van Inter-media
van 3 mei 2016, zoals opgenomen in de uitnodiging
van 21 maart 2016, worden op basis van de bekomen documenten
en toelichtingsnota goedgekeurd.
Artikel 2
Aan de effectieve volmachtdragers en in voorkomend geval
de plaatsvervangende volmachtdragers wordt mandaat verleend
om op de algemene vergadering van 3 mei 2016 te handelen
en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast
met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen
en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid
en er kennis van te geven aan:
- Inter-media, ter attentie van de heer Marc Schetz,
secretaris van de algemene vergadering
- de heer Kristof Pirard, Kiezelstraat 16B, 3870 Heers
- mevrouw Sonia Houbar, Bekstraat 32, 3870 Heers.

09

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa:
vaststelling mandaat afgevaardigden van de gemeente
in de algemene vergadering van 17 mei 2016
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende
de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002
betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking en de
Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is
van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-energa;
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende
de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald
voor elke algemene vergadering;

Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-energa;
Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 29 maart 2016
met de agenda van de algemene vergadering van het
intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-energa
van 17 mei 2016 die volgende agendapunten bevat:
1. Benoeming bestuurders
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene
vergadering
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Balans en resultatenrekening boekjaar 2015
5. Kwijting aan bestuurders en commissaris
Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging
tot aanduiding van haar vertegenwoordigers voor de algemene
vergaderingen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband
Inter-energa gedurende de legislatuur 2013-2018;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering van Inter-energa
van 17 mei 2016, zoals opgenomen in de uitnodiging
van 29 maart 2016, worden op basis van de bekomen documenten
en toelichtingsnota goedgekeurd.
Artikel 2
Aan de effectieve volmachtdragers en in voorkomend geval
de plaatsvervangende volmachtdragers wordt mandaat verleend
om op de algemene vergadering van 17 mei 2016 te handelen
en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast
met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen
en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid
en er kennis van te geven aan:
- Inter-energa, de heer Marc Schetz, secretaris
van de algemene vergadering, Trichterheideweg 8,
3500 Hasselt

-

mevrouw Nadia Smets, Burgemeestersstraat 106B,
3870 Heers
de heer Romain Rega, Himpedelstraat 12, 3870 Heers
mevrouw Sonia Houbar, Bekstraat 32, 3870 Heers.
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua: vaststelling
mandaat afgevaardigden van de gemeente in de algemene
vergadering van 24 mei 2016
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende
de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002
betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking en de
Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is
van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-aqua;
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende
de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald
voor elke algemene vergadering;
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-aqua;
Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 4 april 2016
met de agenda van de algemene vergadering van het
intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-aqua
van 24 mei 2016 die volgende agendapunten bevat:
1. Benoeming bestuurders
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene
vergadering
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Balans en resultatenrekening boekjaar 2015
5. Kwijting aan bestuurders en commissaris
Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging
tot aanduiding van haar vertegenwoordigers voor de algemene
vergaderingen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband
Inter-aqua gedurende de legislatuur 2013-2018;

BESLUIT: eenparig
Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering van Inter-aqua
van 24 mei 2016, zoals opgenomen in de uitnodiging
van 4 april 2016, worden op basis van de bekomen documenten
en toelichtingsnota goedgekeurd.
Artikel 2
Aan de effectieve volmachtdragers en in voorkomend geval
de plaatsvervangende volmachtdragers wordt mandaat verleend
om op de algemene vergadering van 24 mei 2016 te handelen
en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast
met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen
en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid
en er kennis van te geven aan:
- Inter-aqua, ter attentie van de heer Marc Schetz,
secretaris van de algemene vergadering
- mevrouw Carina Volont, Schildstraat 25, 3870 Heers
- mevrouw Mieke Smolders, Bekstraat 3A, 3870 Heers.

PERSONEEL
11

Personeel: Els Vanstapel: 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 28 december 2015, waarbij mevrouw
Els Vanstapel, geboren in Leuven op 4 januari 1980, wonende
Leterweg 65B, 3740 Bilzen, 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 Els Vanstapel, geboren in Leuven
op 4 januari 1980, wonende Leterweg 65B, 3740 Bilzen,
op proef benoemd stedenbouwkundig ambtenaar sedert
1 maart 2016, wordt conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening door de gemeenteraad aangewezen als stedenbouwkundig ambtenaar met ingang van 1 maart 2016.
Artikel 2 Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt
aan mevrouw Els Vanstapel en aan Ruimte Vlaanderen,
Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal, mevrouw Karin Gijsen,
Adj. v/d Directeur, Koningin Astridlaan 50 bus 1, 3500 Hasselt.
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Personeel: beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst
van 18 maart 2013 tussen het gemeentebestuur van Heers
en het stadsbstuur van Borgloon in het kader van het project ICT
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van de Vlaamse regering van 6 juli 2001,
houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2011,
waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen het
gemeentebestuur van Heers en het stadsbestuur van Borgloon
in het kader van het project ICT werd goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 april 2013,
waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Heers en het stadsbestuur van Borgloon in het kader
van het project ICT werd beëindigd en waarbij er een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur
van Heers en het stadsbestuur van Borgloon in het kader
van het project ICT werd goedgekeurd;
Gelet op het schrijven van het stadsbestuur van Borgloon
van 24 maart 2016, waarbij er een einde wordt gesteld
aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de twee besturen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;

BESLUIT: eenparig
Art. 1 De samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Heers en het stadsbestuur van Borgloon in het kader
van het project ‘ICT’, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
op 25 april 2013 wordt beëindigd mits een opzegperiode
van 1 jaar, ingaande vanaf 1 april 2016.
Art. 2 Een afschrift van deze beslissing wordt aan het stadsbestuur
van Borgloon overgemaakt.
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Aanpassing rechtspositieregeling
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de rechtspositieregeling van het personeel
van de gemeente Heers, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad op 22 december 2008, zoals gewijzigd;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering
van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling
en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel
en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen
betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
zoals gewijzigd;
Gelet op het feit dat de aanwervingsmogelijkheden
voor betrekkingen die ingesteld werden tot uitvoering
van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheid,
met name gesco’s en weerwerkgesco’s, afgeschaft werden
met ingang van 1 januari 2016;
Gelet op het feit dat het gemeentebestuur wenst over te gaan
tot het organiseren van het bevorderingsexamen voor de functie
van adjunct-controleur van werken;
Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité
tussen de vakbonds- en overheidsdelegatie van 20 april 2016;
Gelet op het advies van de OCMW-raad van 20 april 2016;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;

BESLUIT: met 11 stemmen voor:
H. Dumont, K. Pirard, S. Budo, C. Vanandroye, J. Geuten,
B. Schroyen, S. Houbar, L. Matheï, C. Volont, N. Smets
en H. Pirlotte
en 5 onthoudingen:
F. Dawans, C. Henry, R. Vandermeer, L. Schalenbourg
en B. Machiels
Art. 1
Artikel 32 worden als volgt gewijzigd:
Artikel 32
Niveau A en B
Voor de werving in contractuele betrekkingen die ingesteld
worden ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen
van de hogere overheden geldt de aanwervings- en de
selectieprocedure zoals voor statutaire personeelsleden
(zie ook art. 26 en 27).
Niveau C, D, E
Voor de aanwerving in sommige betrekkingen die ingesteld
worden ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen
van de hogere overheden geldt het volgende:
1° de kandidaten worden geput uit een lopende wervingsreserve
voor de functie.
2° als de wervingsreserve werd aangelegd op basis van een
bekwaamheidsonderzoek worden
al de kandidaten voor de aanstelling geraadpleegd tegen
de voorwaarde dat ze op korte termijn beschikbaar zijn,
waarmee bedoeld wordt dat ze uiterlijk binnen acht kalenderdagen moeten te kennen geven of ze bereid zijn de (tijdelijke)
functie te aanvaarden binnen een door het college van
burgemeester en schepenen bepaalde termijn of binnen
een overeen te komen korte termijn.
De keuze wordt gemaakt op basis van een vergelijking
van de titels en verdiensten van de kandidaten in het licht
van het competentieprofiel voor de opdracht. Ook hier gelden
de modaliteiten zoals vermeld in art. 26 en 27.
Wanneer er geen wervingsreserve meer voorhanden is,
gelden volgende voorwaarden:
1° de kandidaten moeten voldoen aan de algemene
toelatingsvoorwaarden en aan de algemene en de specifieke
aanwervingsvoorwaarden, met inbegrip van de diplomavereisten

2° de oproep tot kandidaten wordt, met vermelding van de
voorwaarden, bekendgemaakt via het bestaande
sollicitantenbestand voor de functie en/of bij gebrek aan
kandidaten via de VDAB
3° de kandidaten bezorgen hun kandidatuur binnen een termijn
van acht kalenderdagen
4° de selectie bestaat uit een gestructureerd interview
5° de selectie gebeurt door een selectiecommissie bestaande uit
de secretaris en het bevoegd diensthoofd. De selectiecommissie
maakt een verslag op met betrekking tot de geschiktheid van elke
kandidaat
6° de kandidaten worden op de hoogte gebracht van het resultaat
van de selectie. Aan de geschikt bevonden kandidaten wordt
gevraagd de bewijsstukken dat ze aan alle voorwaarden voldoen,
te bezorgen binnen een bepaalde termijn
7° het college van burgemeester en schepenen kiest een
kandidaat uit de geschikt bevonden kandidaten die de gevraagde
bewijsstukken bezorgd hebben, op basis van een vergelijking van
de titels en verdiensten in het licht van het competentieprofiel
voor de opdracht.
Art. 2
Artikel 132 wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 132
Niveau C
De algemene voorwaarden voor bevordering zijn:
1° voor een graad van rang Cx, schalen C4-C5 (hogere graad,
staffunctie of expertfunctie):
a) ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in een graad
van rang Cv voor een lijnfunctie of ten minste 4 jaar
graadanciënniteit hebben in een graad die naar taakinhoud
en functieprofiel aansluit bij de expertfunctie voor de
expertfunctie;
b) als de functie een beschermde titel betreft of een
specialisatie die een diploma vereist, voldoen aan de
diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de vacante
functie
c) houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs
of daarmee gelijkgesteld
d) houder zijn van het getuigschrift lagere
bestuurswetenschappen afgeleverd door een erkende
bestuursschool of houder zijn van het getuigschrift leertraject
bestuurspraktijk afgeleverd door een erkende bestuursschool,
aangevuld met door het bestuur opgelegde vakken/opleiding
die als relevant kunnen worden beschouwd voor de
dienst/afdeling waarin de kandidaat werkzaam is
e) een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben
voor de laatste periodieke evaluatie
f) slagen voor de selectieprocedure.

2° voor een graad van rang Cv, schalen C1-C3 (basisgraad)
a) ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in een graad
van niveau Dv
b) als de functie een beschermde titel behelst of een
specialisatie die een diploma vereist, voldoen aan de
diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de functie
c) houder zijn van het rijbewijs B (C voor chauffeurs)
d) een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben
voor de laatste periodieke evaluatie
e) slagen voor de selectieprocedure.
Art. 3
Artikel 134 wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 134
De specifieke voorwaarden voor bevordering zijn:
Decretale graad
Gemeentesecretaris
a) titularis zijn van een graad van niveau A of niveau B,
ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in een graad
van niveau A of niveau B of ten minste 4 jaar
graadanciënniteit hebben in beide niveaus samen
b) houder zijn van een universitair diploma
c) een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben
voor de laatste periodieke evaluatie
d) slagen voor de selectieprocedure.
Stafmedewerker personeel (A1a-A3a)
a) ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in een graad
van rang Bv, schalen B1-B3 of
ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in een graad
van rang Bx, schalen B4-B5 of
ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in een graad
van rang Cx, schalen C4-C5
ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in de drie rangen
samen
b) als de functie een beschermde titel betreft of een
specialisatie die een diploma vereist, voldoen aan de
diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de vacante
functie
c) houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs
of daarmee gelijkgesteld
d) houder zijn van het getuigschrift lagere
bestuurswetenschappen afgeleverd door een erkende
bestuursschool of houder zijn van het getuigschrift
leertraject bestuurspraktijk afgeleverd door een erkende
bestuursschool, aangevuld met door het bestuur opgelegde
vakken/opleiding die als relevant kunnen worden
beschouwd voor de dienst/afdeling waarin de kandidaat
werkzaam is of houder zijn van een universitair diploma

e) een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de
laatste periodieke evaluatie
f) slagen voor de selectieprocedure.
Administratief hoofdmedewerker (C4-C5)
a) ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in een graad
van rang Cv voor een lijnfunctie of ten minste 4 jaar
graadanciënniteit hebben in een graad die naar taakinhoud
en functieprofiel aansluit bij de expertfunctie voor de
expertfunctie;
b) als de functie een beschermde titel betreft of een
specialisatie die een diploma vereist, voldoen aan de
diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de vacante
functie
c) houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs
of daarmee gelijkgesteld
d) houder zijn van het getuigschrift lagere
bestuurswetenschappen afgeleverd door een erkende
bestuursschool of houder zijn van het getuigschrift
leertraject bestuurspraktijk afgeleverd door een erkende
bestuursschool, aangevuld met door het bestuur opgelegde
vakken/opleiding die als relevant kunnen worden
beschouwd voor de dienst/afdeling waarin de kandidaat
werkzaam is
e) een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben
voor de laatste periodieke evaluatie
f) slagen voor de selectieprocedure.
Adjunct-controleur van werken (C1-C3)
a) ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in een graad
van niveau Dv
b) als de functie een beschermde titel behelst of een
specialisatie die een diploma vereist, voldoen aan de
diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de functie
c) houder zijn van het rijbewijs B (C voor chauffeurs)
d) een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben
voor de laatste periodieke evaluatie
e) slagen voor de selectieprocedure.
Meewerkend ploegbaas (D4-D5)
a) ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in een graad
van rang Dv
b) als de functie een beschermde titel betreft of een
specialisatie die een diploma vereist, voldoen aan de
diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de vacante
functie

c) houder zijn van het rijbewijs B (C voor chauffeurs)
d) een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben
voor de laatste periodieke evaluatie
e) slagen voor de selectieprocedure.
Art. 4 Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt
aan Agentschap Binnenlands Bestuur, de heer gouverneur
van de Provincie Limburg.
Gemeenteraadslid L. SCHALENBOURG vraagt het woord
en verduidelijkt waarom de stemming werd gevraagd over dit
punt. Hij betreurt dat er nog geen verdere samenwerking is
met het OCMW voor wat betreft een gezamenlijke
rechtspositieregeling. Dezelfde houding zal ook worden
aangenomen voor de punten 14 en 15.
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Aanpassing personeelsformatie
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de personeelsformatie van de statutaire
en de contractuele personeelsleden van 22 december 2008,
zoals gewijzigd;
Gelet op het feit dat de personeelsformatie dient uitgebreid
te worden met 1 voltijds equivalent in de functie van adjunctcontroleur van werken en met 0,4 voltijds equivalent in de functie
van onderhoudspersoneel;
Gelet op het feit dat in het personeelsbudget van 2016
en in het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 de nodige
kredieten zullen voorzien worden bij de eerstvolgende
budgetwijziging;
Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité
tussen de vakbonds- en overheidsdelegatie van 20 april 2016;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
BESLUIT: met 11 stemmen voor:
H. Dumont, K. Pirard, S. Budo, C. Vanandroye, J. Geuten,
B. Schroyen, S. Houbar, L. Matheï, C. Volont, N. Smets
en H. Pirlotte
en 5 onthoudingen:
F. Dawans, C. Henry, R. Vandermeer, L. Schalenbourg
en B. Machiels

Art. 1 De personeelsformatie van het statutair personeel
van de gemeente Heers:
1 gemeentesecretaris
decretale graad
1 (0,7 VE gemeente/0,3 VE OCMW) financieel beheerder
decretale graad
1 stedenbouwkundig ambtenaar
A1a-A3a
1 stafmedewerker personeel
A1a-A3a
1 sportfunctionaris/jeugdconsulent
B1-B3
1 cultuurbeleidscoördinator/coördinator toerisme-informatie
B1-B3
1 hoofd van de dienst sociale zaken
B1-B3
1 bibliothecaris
B1-B3
1 duurzaamheidsambtenaar/milieuambtenaar B1-B3
1 hoofd dienst werken
B1-B3
1 administratief hoofdmedewerker
C4-C5
2 administratief medewerkers
C1-C3
1 adjunct-controleur van werken
C1-C3
3 meewerkende ploegbazen
D4-D5
Art. 2 De personeelsformatie van het contractueel personeel
van de gemeente Heers wordt met ingang van 1 februari 2016
als volgt vastgesteld:
1 (0,26 VE) bibliotheekassistent
C1-C3
6 (2,56 VE) onderhoudspersoneel
D1-D3
9 (8,5 VE) administratief medewerker
C1-C3
1 (0,75 VE) administratief assistent
D1-D3
2 (1,1) deskundige ICT
B1-B3
1 (1 VE) adjunct-controleur van werken
C1-C3
17 (17 VE) technisch assistent
D1-D3
7 (4 VE) begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang
C1-C2/C3
1 conciërge.
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Aanpassing organigram
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel
van de gemeente Heers, goedgekeurd door de gemeenteraad
van 22 december 2008, zoals gewijzigd;
Gelet op de personeelsformatie van de statutaire
en de contractuele personeelsleden, goedgekeurd
door de gemeenteraad van 22 december 2008, zoals gewijzigd;
Gelet op het feit dat het noodzakelijk is het bestaande organigram
aan te passen;

Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité
tussen de vakbonds- en overheidsdelegatie van 20 april 2016;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
BESLUIT: met 11 stemmen voor:
H. Dumont, K. Pirard, S. Budo, C. Vanandroye, J. Geuten,
B. Schroyen, S. Houbar, L. Matheï, C. Volont, N. Smets
en H. Pirlotte
en 5 onthoudingen:
F. Dawans, C. Henry, R. Vandermeer, L. Schalenbourg
en B. Machiels
Art. 1 Het organigram, zoals gehecht aan dit besluit en er integraal
deel van uitmakend, wordt met onmiddellijke ingang vastgesteld.

FINANCIEN
16

Aanvraag van Nordic Walking Club De Gummipuffers
voor tussenkomst in de kosten voor ontvangst Wingert Walkers
uit Dieblich: kennisname van de beslissing van het college
van burgemeester en schepenen van 21 maart 2016
DE GEMEENTERAAD,
Neemt kennis van de beslissing van het college van burgemeester
en schepenen van 21 maart 2016 betreffende aanvraag
van Nordic Walking Club De Gummipuffers voor tussenkomst
in de kosten voor ontvangst Wingert Walkers uit Dieblich
op 25 en 26 juni 2016.

KERKFABRIEKEN
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Kerkfabriek Sint-Stefanus, Batsheers: rekening 2015: advies
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten, inzonderheid
de artikelen 54 en 55;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering
van 13 oktober 2006, gewijzigd op 27 juni 2008, houdende
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen
van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 39
tot en met artikel 44;

Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013
betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekening 2015 van de kerkfabriek
Sint-Stefanus, Batsheers, door het Centraal Kerkbestuur ingediend
werd bij het gemeentebestuur op 4 april 2016;
Gelet op artikel 55 §2, 2de alinea van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten waarbij de gemeenteraad advies dient uit te brengen
binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het
inkomen van de jaarrekening bij de gemeenteoverheid;
Gelet op de afsprakennota tussen Centraal Kerkbestuur
en gemeente;
Overwegende dat de jaarrekening 2015 op 16 februari 2016
door de kerkraad als volgt goedgekeurd werd;
- exploitatietoelage
- overschot exploitatie
- overschot investeringen

997,05
2.637,63
2.057,46

Gelet op artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De rekening 2015 van de kerkfabriek Sint-Stefanus,
Batsheers, wordt gunstig geadviseerd.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- de gouverneur
- het Centraal Kerkbestuur Heers
- Sint-Stefanus, Batsheers.
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Kerkfabriek Drie Moren, Gutschoven: rekening 2015: advies
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten, inzonderheid
de artikelen 54 en 55;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering
van 13 oktober 2006, gewijzigd op 27 juni 2008, houdende
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen
van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 39
tot en met artikel 44;

Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013
betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekening 2015 van de kerkfabriek
Drie Moren, Gutschoven, door het Centraal Kerkbestuur ingediend
werd bij het gemeentebestuur op 4 april 2016;
Gelet op artikel 55 §2, 2de alinea van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten waarbij de gemeenteraad advies dient uit te brengen
binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het
inkomen van de jaarrekening bij de gemeenteoverheid;
Gelet op de afsprakennota tussen Centraal Kerkbestuur
en gemeente;
Overwegende dat de jaarrekening 2015 op 25 januari 2016
door de kerkraad als volgt goedgekeurd werd;
- exploitatietoelage
- overschot exploitatie
- overschot investeringen

1.416,80
7.502,42
0,01

Gelet op artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De rekening 2015 van de kerkfabriek Drie Moren,
Gutschoven, wordt gunstig geadviseerd.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- de gouverneur
- het Centraal Kerkbestuur Heers
- Drie Moren, Gutschoven.
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Kerkfabriek Sint-Martinus, Heers: rekening 2015: advies
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten, inzonderheid
de artikelen 54 en 55;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering
van 13 oktober 2006, gewijzigd op 27 juni 2008, houdende
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen
van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 39
tot en met artikel 44;

Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013
betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekening 2015 van de kerkfabriek
Sint-Martinus, Heers door het Centraal Kerkbestuur ingediend
werd bij het gemeentebestuur op 4 april 2016;
Gelet op artikel 55 §2, 2de alinea van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten waarbij de gemeenteraad advies dient uit te brengen
binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het
inkomen van de jaarrekening bij de gemeenteoverheid;
Gelet op de afsprakennota tussen Centraal Kerkbestuur
en gemeente;
Overwegende dat de jaarrekening 2015 op 22 februari 2016
door de kerkraad als volgt goedgekeurd werd;
- exploitatietoelage
- overschot exploitatie
- tekort investeringen

7.683,67
18.999,73
-13.358,93

Gelet op artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De rekening 2015 van de kerkfabriek Sint-Martinus,
Heers, wordt gunstig geadviseerd.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- de gouverneur
- het Centraal Kerkbestuur Heers
- Sint-Martinus, Heers.
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Kerkfabriek OLV Ten Hemelopneming, Heks: rekening 2015: advies
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten, inzonderheid
de artikelen 54 en 55;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering
van 13 oktober 2006, gewijzigd op 27 juni 2008, houdende
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen
van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 39
tot en met artikel 44;

Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013
betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekening 2015 van de kerkfabriek
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Heks door het Centraal
Kerkbestuur ingediend werd bij het gemeentebestuur
op 4 april 2016;
Gelet op artikel 55 §2, 2de alinea van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten waarbij de gemeenteraad advies dient uit te brengen
binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het
inkomen van de jaarrekening bij de gemeenteoverheid;
Gelet op de afsprakennota tussen Centraal Kerkbestuur
en gemeente;
Overwegende dat de jaarrekening 2015 op 19 februari 2016
door de kerkraad als volgt goedgekeurd werd;
- exploitatietoelage
- overschot exploitatie
- tekort investeringen

7.924,96
16.484,15
-14.516,95

Gelet op artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De rekening 2015 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming, Heks, wordt gunstig geadviseerd.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- de gouverneur
- het Centraal Kerkbestuur Heers
- Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Heks.
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Kerkfabriek Sint-Lambertus, Horpmaal: rekening 2015: advies
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten, inzonderheid
de artikelen 54 en 55;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering
van 13 oktober 2006, gewijzigd op 27 juni 2008, houdende
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen
van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 39
tot en met artikel 44;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013
betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekening 2015 van de kerkfabriek
Sint-Lambertus, Horpmaal door het Centraal Kerkbestuur
ingediend werd bij het gemeentebestuur op 4 april 2016;
Gelet op artikel 55 §2, 2de alinea van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten waarbij de gemeenteraad advies dient uit te brengen
binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het
inkomen van de jaarrekening bij de gemeenteoverheid;
Gelet op de afsprakennota tussen Centraal Kerkbestuur
en gemeente;
Overwegende dat de jaarrekening 2015 op 2 februari 2016
door de kerkraad als volgt goedgekeurd werd;
- exploitatietoelage
- overschot exploitatie
- tekort investeringen

6.000,00
13.881,59
- 7.890,06

Gelet op artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De rekening 2015 van de kerkfabriek Sint-Lambertus,
Horpmaal, wordt gunstig geadviseerd.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- de gouverneur
- het Centraal Kerkbestuur Heers
- Sint-Lambertus, Horpmaal.
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Kerkfabriek OLV Boodschap, Klein-Gelmen: rekening 2015: advies
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten, inzonderheid
de artikelen 54 en 55;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering
van 13 oktober 2006, gewijzigd op 27 juni 2008, houdende
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen
van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 39
tot en met artikel 44;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013
betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekening 2015 van de kerkfabriek
Onze Lieve Vrouw Boodschap, Klein-Gelmen, door het Centraal
Kerkbestuur ingediend werd bij het gemeentebestuur
op 8 april 2016;
Gelet op artikel 55 §2, 2de alinea van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten waarbij de gemeenteraad advies dient uit te brengen
binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het
inkomen van de jaarrekening bij de gemeenteoverheid;
Gelet op de afsprakennota tussen Centraal Kerkbestuur
en gemeente;
Overwegende dat de jaarrekening 2015 op 29 maart 2016
door de kerkraad als volgt goedgekeurd werd;
- exploitatietoelage
- overschot exploitatie
- overschot investeringen

505,91
1.161,83
0,00

Gelet op artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De rekening 2015 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw
Boodschap, Klein-Gelmen, wordt gunstig geadviseerd.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- de gouverneur
- het Centraal Kerkbestuur Heers
- Onze Lieve Vrouw Boodschap, Klein-Gelmen.
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Kerkfabriek Sint-Anna, Mechelen-Bovelingen: rekening 2015:
advies
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten, inzonderheid
de artikelen 54 en 55;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering
van 13 oktober 2006, gewijzigd op 27 juni 2008, houdende
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen
van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 39
tot en met artikel 44;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013
betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekening 2015 van de kerkfabriek
Sint-Anna, Mechelen-Bovelingen, door het Centraal Kerkbestuur
ingediend werd bij het gemeentebestuur op 4 april 2016;
Gelet op artikel 55 §2, 2de alinea van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten waarbij de gemeenteraad advies dient uit te brengen
binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het
inkomen van de jaarrekening bij de gemeenteoverheid;
Gelet op de afsprakennota tussen Centraal Kerkbestuur
en gemeente;
Overwegende dat de jaarrekening 2015 op 17 februari 2016
door de kerkraad als volgt goedgekeurd werd;
- exploitatietoelage
- overschot exploitatie
- overschot investeringen

13.000,00
3.867,14
56.775,82

Gelet op artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De rekening 2015 van de kerkfabriek Sint-Anna,
Mechelen-Bovelingen, wordt gunstig geadviseerd.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- de gouverneur
- het Centraal Kerkbestuur Heers
- Sint-Anna, Mechelen-Bovelingen.
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Kerkfabriek Sint-Martinus, Mettekoven: rekening 2015: advies
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten, inzonderheid
de artikelen 54 en 55;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering
van 13 oktober 2006, gewijzigd op 27 juni 2008, houdende
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen
van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 39
tot en met artikel 44;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013
betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekening 2015 van de kerkfabriek
Sint-Martinus, Mettekoven, door het Centraal Kerkbestuur
ingediend werd bij het gemeentebestuur op 4 april 2016;
Gelet op artikel 55 §2, 2de alinea van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten waarbij de gemeenteraad advies dient uit te brengen
binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het
inkomen van de jaarrekening bij de gemeenteoverheid;
Gelet op de afsprakennota tussen Centraal Kerkbestuur
en gemeente;
Overwegende dat de jaarrekening 2015 op 3 maart 2016
door de kerkraad als volgt goedgekeurd werd;
- exploitatietoelage
- overschot exploitatie
- overschot investeringen

2.460,59
6.916,02
0,00

Gelet op artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De rekening 2015 van de kerkfabriek Sint-Martinus,
Mettekoven, wordt gunstig geadviseerd.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- de gouverneur
- het Centraal Kerkbestuur Heers
- Sint-Martinus, Mettekoven.
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Kerkfabriek Sint-Lambertus, Opheers: rekening 2015: advies
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten, inzonderheid
de artikelen 54 en 55;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering
van 13 oktober 2006, gewijzigd op 27 juni 2008, houdende
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen
van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 39
tot en met artikel 44;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013
betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekening 2015 van de kerkfabriek
Sint-Lambertus, Opheers, door het Centraal Kerkbestuur
ingediend werd bij het gemeentebestuur op 4 april 2016;
Gelet op artikel 55 §2, 2de alinea van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten waarbij de gemeenteraad advies dient uit te brengen
binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het
inkomen van de jaarrekening bij de gemeenteoverheid;
Gelet op de afsprakennota tussen Centraal Kerkbestuur
en gemeente;
Overwegende dat volgens deze afsprakennota het percent
penningmeester 5% van de eigen ontvangsten van de rekening
mag zijn; dat dit 386,00 euro is; dat er in de rekening 438,45 euro
uitgekeerd werd; dat er dus 52,45 euro teveel uitbetaald werd;
Overwegende dat op sommige posten kredietoverschrijdingen
gebeurden door het betalen van facturen die niet tot
het dienstjaar 2015 horen;
Overwegende dat de jaarrekening 2015 op 28 februari 2016
door de kerkraad als volgt goedgekeurd werd;
- exploitatietoelage
- overschot exploitatie
- overschot investeringen

3.998,24
13.084,62
8.041,92

Gelet op artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet;

BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De rekening 2015 van de kerkfabriek Sint-Lambertus,
Opheers, wordt gunstig geadviseerd.
Artikel 2: De kerkraad erop te wijzen dat ze de facturen correct
aanrekenen in het juiste dienstjaar en rekening houden
met de afsprakennota betreffende de vergoeding
aan de penningmeester.
Artikel 3: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- de gouverneur
- het Centraal Kerkbestuur Heers
- Sint-Lambertus, Opheers.
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Kerkfabriek Sint-Quirinus, Rukkelingen-Loon: rekening 2015:
advies
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten, inzonderheid
de artikelen 54 en 55;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering
van 13 oktober 2006, gewijzigd op 27 juni 2008, houdende
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen
van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 39
tot en met artikel 44;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013
betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekening 2015 van de kerkfabriek
Sint-Quirinus, Rukkelingen-Loon door het Centraal Kerkbestuur
ingediend werd bij het gemeentebestuur op 4 april 2016;
Gelet op artikel 55 §2, 2de alinea van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten waarbij de gemeenteraad advies dient uit te brengen
binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het
inkomen van de jaarrekening bij de gemeenteoverheid;
Gelet op de afsprakennota tussen Centraal Kerkbestuur
en gemeente;

Overwegende dat de jaarrekening 2015 op 10 maart 2016
door de kerkraad als volgt goedgekeurd werd;
- exploitatietoelage
- overschot exploitatie
- overschot investeringen

1.129,05
16.611,34
18.863,89

Overwegende dat de goedgekeurde exploitatietoelage
in het budget 2015: 1.379,05 euro bedroeg; dat er een fout
gebeurde bij het storten van een voorschot van 250,00 euro
in de loop van het boekjaar 2015; dat de gemeente in 2016
dit alsnog zal doorstorten aan de kerkfabriek van RukkelingenLoon;
Gelet op artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De rekening 2015 van de kerkfabriek Sint-Quirinus,
Rukkelingen-Loon, wordt gunstig geadviseerd.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- de gouverneur
- het Centraal Kerkbestuur Heers
- Sint-Quirinus, Rukkelingen-Loon.
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Kerkfabriek Sint-Martinus, Vechmaal: rekening 2015: advies
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten, inzonderheid
de artikelen 54 en 55;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering
van 13 oktober 2006, gewijzigd op 27 juni 2008, houdende
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen
van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 39
tot en met artikel 44;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013
betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekening 2015 van de kerkfabriek
Sint-Martinus, Vechmaal, door het Centraal Kerkbestuur ingediend
werd bij het gemeentebestuur op 8 april 2016;

Gelet op artikel 55 §2, 2de alinea van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten waarbij de gemeenteraad advies dient uit te brengen
binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het
inkomen van de jaarrekening bij de gemeenteoverheid;
Gelet op de afsprakennota tussen Centraal Kerkbestuur
en gemeente;
Overwegende dat de jaarrekening 2015 op 28 maart 2016
door de kerkraad als volgt goedgekeurd werd;
- exploitatietoelage
- overschot exploitatie
- overschot investeringen

0.00
48.136,93
1.700,87

Gelet op artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De rekening 2015 van de kerkfabriek Sint-Martinus,
Vechmaal, wordt gunstig geadviseerd.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- de gouverneur
- het Centraal Kerkbestuur Heers
- Sint-Martinus, Vechmaal.
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Kerkfabriek OLV Ten Hemelopneming, Veulen: rekening 2015:
advies
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten, inzonderheid
de artikelen 54 en 55;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering
van 13 oktober 2006, gewijzigd op 27 juni 2008, houdende
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen
van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 39
tot en met artikel 44;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013
betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;

Overwegende dat de jaarrekening 2015 van de kerkfabriek
OLV Tenhemelopneming, Veulen door het Centraal Kerkbestuur
ingediend werd bij het gemeentebestuur op 4 april 2016;
Gelet op artikel 55 §2, 2de alinea van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten waarbij de gemeenteraad advies dient uit te brengen
binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het
inkomen van de jaarrekening bij de gemeenteoverheid;
Gelet op de afsprakennota tussen Centraal Kerkbestuur
en gemeente;
Gelet op de kredietoverschrijdingen op sommige posten
door niet voorziene omstandigheden zoals uiteengezet
in de verklarende nota van de kerkraad; doch het bestuur
erop te wijzen dat ze best in de loop van het dienstjaar deze
kredietoverschrijdingen wegwerken door middel
van een budgetwijziging;
Overwegende dat de jaarrekening 2015 op 19 februari 2016
door de kerkraad als volgt goedgekeurd werd;
- exploitatietoelage
- overschot exploitatie
- overschot investeringen

10.000,00
9.073.41
28.731,25

Gelet op artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De rekening 2015 van de kerkfabriek
OLV Tenhemelopneming, Veulen, wordt gunstig geadviseerd.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- de gouverneur
- het Centraal Kerkbestuur Heers
- OLV Tenhemelopneming, Veulen.

ERFGOED
29

Erfgoed: aankoop meubilair kasteel Heers
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende
het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 26;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende
plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de opruimwerken die hebben plaats gevonden in het
kasteel van Heers in opdracht van de Vlaamse overheid;
Gelet op de meubelstukken die daarbij werden in bewaring
genomen door de firma BEL-GEM bvba voor Opruimwerken.
vlaanderen;
Gelet op de catalogus waarin deze meubelen worden vermeld
en beschreven zijn in de toestand zoals ze werden aangetroffen;
Gelet op het aanbod van de zaakvoerder van de firma BEL-GEM
bvba aan het gemeentebestuur van Heers om dit lot meubilair
aan te kopen voor 1/5 van de totale schatttingsprijs, zijnde
5.500 euro, excl. btw;
Overwegende dat deze aankoop een uitgesproken kans is
voor de gemeente om een unieke collectie cultureel en historisch
erfgoed te verwerven voor een prijs die als zeer billijk kan worden
omschreven;
Gelet op de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006
en latere wijzigingen, inzonderheid art. 26 §1,3°;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht zal voorzien
worden bij de budgetwijziging op budgetsleutel 240100/03/0673;
Overwegende dat er geen visum vereist is van de financieel
beheerder;
B E S L U I T: eenparig
Artikel 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel
om over te gaan tot de aankoop van een lot meubilair
van het kasteel van Heers voor de prijs van 5.500 euro, excl. btw,
bij de firma BEL-GEM bvba.
Artikel 2 - De betaling zal gebeuren met het krediet
dat wordt ingeschreven bij de budgetwijziging, op budgetsleutel
240100/03/0673.

Artikel 3 – Het college wordt belast met de verdere afhandeling
van deze aankoop.

GRONDGEBIEDZAKEN
30

Verkavelingsdossier Benaets-Santermans voor een perceel
in de Diepestraat in Veulen: inlijving in het openbaar domein
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de aanvraag van de heer en mevrouw BenaetsSantermans, Bosstraat 30, 3830 Wellen voor het verkavelen
van een perceel grond, gelegen te 3870 Heers (Veulen),
Diepestraat, kadastraal gekend, 4de afdeling sectie B nr. 810D;
Gelet op de beslissing van 21 december 2015 van het college
van burgemeester en schepenen waarbij aan de heer en mevrouw
Benaets-Santermans een verkavelingsvergunning werd afgeleverd
voor twee loten;
Overwegende dat volgens het opmetingsplan van landmeter
Koen Grosemans, horende bij de verkavelingsaanvraag,
lot 4 met een oppervlakte van 17 ca dient ingelijfd te worden
bij het openbaar domein;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1
Lot 4 (17 m²) van het opmetingsplan, deel uitmakend
van de verkavelingsaanvraag en opgesteld door landmeter
Koen Grosemans, wordt ingelijfd in het openbaar domein.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
 Provinciebestuur Limburg, Universiteitslaan 1,
3500 Hasselt;
 Agentschap Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50
bus 1, 3500 Hasselt;
 De financiële dienst.
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Subsidie aan Natuurpunt de Herk voor de aankoop van een akker
in functie van beschermende maatregelen voor de akkernatuur
DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat de akker, gelegen in Mechelen-Bovelingen,
ter hoogte van de Kloosterstraat, kadastraal gekend 11de Afdeling,
Sectie A, nr. 409B, zal worden verkocht;

Overwegende dat dit perceel momenteel door de pachter
extensief beheerd wordt ten voordele van fauna en flora;
Overwegende dat akkers waarop een specifiek beheer
wordt uitgevoerd in functie van akkervogels, voor heel
wat soorten van het buitengebied een meerwaarde hebben
en dit zowel tijdens de koude winters (middels het laten
overwinteren van granen) als in het broedseizoen;
Overwegende dat akkervogels zoals grauwe gors, geelgors, patrijs,
ringmus, kneu het tijdens het grootste deel van het jaar slecht
doen en dit zowel op Limburgs, Vlaams als internationaal niveau;
overwegende dat er een achteruitgang werd vastgesteld
van 75% de laatste decennia;
Overwegende dat geelgors en grauwe gors op de Rode Lijst
van de Broedvogels gecatalogeerd staan als bedreigd;
overwegende dat patrijs op deze lijst vermeld staat als kwetsbaar
en de ringmus en kneu als achteruitgaand;
Overwegende dat er derhalve nood is aan een dringend herstel
van landschap en ecologische basiskwaliteit in agrarisch gebied;
Overwegende dat op dit perceel zowel grauwe gors als geelgors
werden waargenomen waardoor het zeker wenselijk is
dat dit perceel blijvend een extensief beheer zal krijgen;
Overwegende dat het ecologisch beheer van een dergelijke akker
ook voordelen biedt voor tal van andere vogelsoorten,
zoals vinkachtigen, kiekendieven, uilen, mussen;
Overwegende dat het uit te voeren ecologisch beheer
ook zal rekening houden met andere soorten en het gebruik
van typisch autochtoon plantmateriaal;
Overwegende dat passerende vogelsoorten, die in onze streek
weliswaar niet broeden, eveneens gebruik maken van de
Haspengouwse akkers;
Overwegende dat niet enkel de avifauna voordeel haalt
uit een extensief beheerde akker, maar dat een specifiek
microklimaat ook voordelen biedt aan bodemfauna zoals
loopkevers, spinnen, mieren, … alsook aan vlinders;
Overwegende dat dergelijk extensief beheerde akkers vaak
met uitsterven bedreigde insecten herbergen;

Overwegende dat het perceel gelegen is nabij de Rode Dreef,
met langsliggend natuurgebied waardoor een ecologisch beheer
van deze akker eveneens een meerwaarde kan betekenen
voor het al aanwezige natuurgebied;
Overwegende dat een extensief beheerde akker kansen biedt
aan typische akkerflora zoals spiesleeuwebek, spiegelklokjes,
blauw walstro, kleine wolfsmelk, ereprijzen, korenbloem,…
Overwegende dat ook op toeristisch vlak een dergelijk extensief
beheerde akker een meerwaarde heeft;
Overwegende dat Natuurpunt de Herk de intentie heeft
om speciale excursies aan te bieden aan de gemeente en anderen
waar de diverse akkerthema’s aan bod komen en waardoor
bijgedragen wordt aan educatie en toerisme;
Overwegende dat het perceel eveneens een cultuurhistorische
waarde heeft gelet op het feit dat het vroeger behoorde
tot de boomgaard en zichtas van het kasteel;
Overwegende dat via monitoringsonderzoek het beheer,
indien nodig, zal bijgestuurd worden in functie van het creëren
van optimale omstandigheden ten voordele van de akkernatuur;
Overwegende dat het wenselijk is dat dit extensief beheer
wordt verdergezet;
Overwegende dat de verwerving van de akker door Natuurpunt
dit beheer kan garanderen;
Overwegende dat de gemeente Heers haar steentje wenst
bij te dragen tot het versterken van de kansen voor bedreigde
akkernatuur waarbij tevens een meerwaarde wordt gecreëerd
op zowel toeristisch als op cultuurhistorisch vlak;
Overwegende dat de nodige bewijsstukken zullen ingediend
worden;
Overwegende dat het billijk is aan Natuurpunt De Herk
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: met 11 stemmen voor:
H. Dumont, K. Pirard, S. Budo, C. Vanandroye, J. Geuten,
B. Schroyen, S. Houbar, L. Matheï, C. Volont, N. Smets
en H. Pirlotte
en 5 onthoudingen:
F. Dawans, C. Henry, R. Vandermeer, L. Schalenbourg
en B. Machiels
Artikel 1: Aan Natuurpunt De Herk wordt een subsidie
van 600,00 EUR/jaar gedurende 12 jaar toegekend en dit
met ingang van 2016. Deze som wordt voorzien
in de budgetwijziging onder de sleutel: 2016/649100/04/0340.
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 de gehele terugbetaling
van het toegekende bedrag, gehouden de subsidie aan te wenden
voor de aankoop van de akker in functie van de bescherming
van de akkernatuur.
Artikel 4: Dit besluit wordt bezorgd aan Natuurpunt
en de financiële dienst.
Raadslid L. SCHALENBOURG vraagt om volgende duiding
bij het stemgedrag in de notulen op te nemen: “Wij zijn niet
tegen de bestemming, wel tegen de administratieve procedure
die is gevolgd”.
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Erfpachtovereenkomst gemeente Heers - Natuurpunt Beheer vzw
DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van volgende
goederen gekadastreerd onder Heers:
 11de afdeling sectie A, nr. 208A (Egovenveld),
groot 10ha 48a 01ca
 11de afdeling sectie B, nr. 47B (Marsnilveld),
groot 5ha 14a 46ca
Overwegende dat het waardevolle natuurgebieden betreft;
Overwegende dat Natuurpunt Beheer vzw, met zetel
te 2800 Mechelen, Coxiestraat 11, deze gebieden in erfpacht
wenst te nemen en dit voor een termijn van 50 jaar;

Overwegende dat het beheer van deze gebieden door Natuurpunt
kan bijdragen tot het verwezenlijken van de Instandhoudingsdoelstellingen waaraan de gemeente verplicht is mee te werken
voor de gebieden in haar eigendom;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1
De raad keurt de onderhandse pachtovereenkomst
tussen de gemeente Heers en Natuurpunt Beheer vzw,
met zetel te 2800 Mechelen, Coxiestraat 11, betreffende volgende
goederen gelegen in Heers goed:
 11de afdeling sectie A, nr. 208A (Egovenveld),
groot 10ha 48a 01ca
 11de afdeling sectie B, nr. 47B (Marsnilveld),
groot 5ha 14a 46ca
Artikel 2
Dit besluit wordt bezorgd aan de hogere overheid,
Natuurpunt Beheer vzw en de financiële dienst van de gemeente.

Hierop sluit de WND. VOORZITTER de vergadering.

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

H. Pirlotte
wnd. voorzitter

