Gemeenteraad van 25 juni 2015
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bij afwezigheid of verhindering van de gemeentesecretaris nemen volgende
personen, in onderstaande volgorde, het ambt van waarnemend gemeentesecretaris
op:
mevrouw Wendy Cosemans, bibliothecaris
mevrouw Michele Houbraken, hoofd dienst cultuur/toerisme/informatie
mevrouw Linda Quenis, stafmedewerker personeel
mevrouw Sonja Doomen, hoofd dienst sociale zaken
mevrouw Kathleen Houben, hoofd dienst sport/jeugd
de heer Peter Vanelderen, hoofd dienst werken
mevrouw Patricia Knaepen, dienst milieu/duurzaamheid

•

De gemeenteraad keurt de beslissing goed om de bibliotheek met achterliggende
grond, gelegen te 3870 Heers, Steenweg 146, kadastraal gekend 1ste afdeling sectie D
nr. 101H, openbaar te verkopen.
Het gebouw met achterliggende grond zal enkel verkocht worden indien het hoogste
bod minstens € 300.000 bedraagt.

•

Het reglement voor de subsidiëring van het plaatselijk socio-cultureel werk zoals
aanvaard door de algemene vergadering van de cultuurraad van 4 december 2014,
wordt goedgekeurd.

•

De samenstelling van het gemeenschappelijk beheersorgaan van de Plaatselijke
Openbare Bibliotheek en het Gemeenschaps-centrum in artikel 2 wordt goedgekeurd
en vervangt de samenstelling van dit beheersorgaan die werd goedgekeurd door de
gemeenteraad op 30 mei 2013. 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)
- Veronique Rosmarino (SP.A)
2. Vertegenwoordigers van de gebruikers en het socio-culturele 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)

•

Het gemeentebestuur keurt het jaarverslag 2014 en jaarrekening 2014 goed van de
lokale economie ‘PG Leader Haspengouw’ goed.

•

De gemeenteraad keurt de overeenkomst betreffende de bouw en het gebruik van
de jeugdlokalen in Vechmaal goed.

•

De raad stelt de jaarrekening 2014 vast en maakt dit besluit ter goedkeuring over aan
de provinciegouverneur.

