Vergadering van 26 januari 2017, 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 L. Matheï, schepenen
de heer Y. Rega, voorzitter van het OCMW-schepen
de heren G. Kindermans, F. Dawans, J. Geuten, B. Schroyen,
mevrouw C. Henry, de heren C. Vanandroye, R. Vandermeer,
L. Schalenbourg, mevrouw S. Houbar, mevrouw C. Volont,
mevrouw N. Smets, mevrouw B. Machiels, de heer J. Missotten,
raadsleden
en de heer I. Carlens, secretaris
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Bij de aanvang van de zitting is de heer L. SCHALENBOURG
afwezig.
De VOORZITTER verklaart de zitting voor geopend.
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Notulen vorige zittingen
Raadslid G. KINDERMANS uit nogmaals zijn ongenoegen
over het nieuwe reglement betreffende het stellen van vragen
en overhandigt een kopie van de brief van de gouverneur
m.b.t. zijn klacht.
De SECRETARIS leest de brief voor die het college van
burgemeester en schepenen ontvangen heeft over deze klacht.

Schepen S. BUDO vraagt om in de notulen van de vorige zitting
volgende tekst op te nemen: “Wij betreuren het feit dat er heel
wat onrealistische en “populistische” uitgaven zijn opgenomen
in het budget, het bestuur opnieuw leningen wil opnemen
om de bressen in de begroting te dichten en dat de personeelskost
ontspoort.
Het is jammer te moeten vaststellen dat de uitgaven
en schulden van vandaag in de toekomst door onze kinderen
moeten worden betaald.”
De notulen worden goedgekeurd.
De heer L. SCHALENBOURG vervoegt de zitting.

SECRETARIAAT
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Infra-X-net: goedkeuring toetreding
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993, waarbij
de bevoegdheid inzake vereniging van gemeenten voor openbaar
nut volledig wordt overgedragen aan de gewesten;
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 43;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende
de intergemeentelijke samenwerking, artikel 39;
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;
Overwegende dat de gemeente deelnemer is
van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-media;
Gelet op de Telenet-deal van 1 oktober 2008 waarin
aan de betrokken kabelmaatschappijen, waaronder Inter-media
een bandbreedte werd voorbehouden om ten behoeve van haar
aandeelhouders de zgn. LIPIS-diensten (Limited Internal
Public Intrest Sevices) aan te bieden;

Gelet op het concreet aanbod van Infrax dat thans
aan de gemeente met betrekking tot de LIPIS-diensten
wordt voorgelegd onder de naam Infra-X-net;
Gelet op de garantie dat indien een privé-operator betere prijzen
zou hebben voor de totaaloplossing (netwerkverbinding,
vaste telefonie en internet) dan die van Infrax, die lagere prijzen
toegepast worden op voorwaarde dat het ook om dezelfde
kwaliteit gaat;
Gelet op de toelichting bij het businessconcept Infra-X-net waarbij
de gemeente voor haar interne datacommunicatie, vaste
telefoniediensten en internetverkeer en -toegang beroep kan
doen op Infra-X-net en waarbij de gemeente een aanzienlijk
financieel voordeel en voordeel in bandbreedte realiseert ten
opzichte van haar actuele situatie op het vlak van datacommunicatie, telefonie- en internetverkeer;
Gelet op de statutaire omschrijving van de activiteit Infra-X-net
die luidt als volgt: “het ter beschikking stellen van capaciteit
met het oog op data- en aanverwante communicatie
op de bestaande netten/installaties ten behoeve
van de deelnemers, die daartoe een uitdrukkelijke beslissing
hebben genomen, en binnen het toegestane wettelijke
en contractuele kader”;
Overwegende dat de toetreding van de gemeenten voor de
activiteit Infra-X-net de beheersoverdracht inzake deze activiteiten
aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband impliceert
met uitzondering echter van de terzake nog lopende contracten
die door de gemeente werden afgesloten voor de toetreding. Deze
contracten zullen in overleg met Infrax tijdig worden opgezegd;
Overwegende dat, om van dit aanbod gebruik te kunnen maken,
de gemeente moet toetreden tot Inter-media voor de activiteit
Infra-X-net;
Overwegende dat de toetreding tot de activiteit Infra-X-net
impliceert dat de contracten op het vlak van telefonie door
Inter-media zullen worden afgesloten, maar dat de detailfacturen
toch aan de gemeente ter betaling zullen worden voorgelegd
door de Infrax-telefonie-operator;
Overwegende dat een toetreding tot Infra-X-net geen verdere
inbreng in natura of in speciën vereist;

BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De gemeente treedt toe tot de activiteit Infra-X-net.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen
wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.
Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan het secretariaat van Inter-media,
Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt.

FINANCIEN
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Gemeentelijke dotatie aan de politiezone kanton Borgloon
voor het jaar 2017: goedkeuring
Raadslid G. KINDERMANS vraagt aan de burgemeester
hoe het bedrag van de gemeente is samengesteld en wat
het beleid is van de politiezone. Hij vraagt ook te notuleren
dat zijn fractie zich zal onthouden bij de stemming omdat er
geen afdoende uitleg wordt gegeven door de leden
van het college.
De BURGEMEESTER antwoordt dat raadslid G. KINDERMANS
dit had moeten weten als hij aanwezig was geweest op de vorige
vergadering van de politieraad.
De zitting wordt gedurende 10 minuten geschorst.

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 het besluit van het politiecollege van 15 december 2016,
waarbij goedkeuring werd verleend aan de prognose van de
gemeentelijke dotatie aan de politiezone voor de periode 20172021; dat het aandeel van de gemeente Heers voor 2017
€ 528.153 bedraagt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT: met 13 stemmen voor:
H. Dumont, K. Pirard, S. Budo, H. Pirlotte, C. Vanandroye,
J. Geuten, B. Schroyen, S. Houbar, L. Matheï, C. Volont, N. Smets,
J. Missotten en M. Smolders
en 6 onthoudingen:
G. Kindermans, F. Dawans, C. Henry, R. Vandermeer,
L. Schalenbourg en B. Machiels
Artikel 1: De bijdrage van de gemeente Heers voor het jaar 2017,
zoals gevraagd door de PZ Kanton Borgloon, zijnde € 528.153 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.

SPORT
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Gemeentelijk sportbeleid: goedkeuring subsidiereglement
voor de erkende sportverenigingen en -organisaties
Raadslid C. HENRY vraagt of er in het reglement een tegemoetkoming kan ingelast worden voor deelname aan zwerfvuilacties.
Schepen H. PIRLOTTE engageert zich om een dergelijke
tegemoetkoming te integreren in de reglementen
van alle adviesraden.

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 3 juli 2015 dat de integratie
van de sectorale subsidies in het gemeentefonds regelt;
Gelet op het feit dat de gemeente volgens bovenvermeld decreet
geen verantwoording meer moet afleggen aan de hogere
overheid;
Overwegende dat omwille van bovenstaande redenen
een vereenvoudiging van de subsidies voor het sportbeleid
wenselijk is;

Overwegende dat de reglementen ‘goedkeuring aangepast
subsidiereglement voor de erkende sportverenigingen’ en
‘goedkeuring van het hoofdstuk impulssubsidies van het
sportbeleidsplan en goedkeuring subsidiereglement’, goedgekeurd
op de gemeenteraad van 22 december 2008 hierbij niet meer
van toepassing zijn;
Overwegende dat het reglement ‘subsidiereglement
sportorganisaties’, goedgekeurd op de gemeenteraad
van 23 maart 2009 hierbij eveneens niet meer van toepassing is;
Gelet op het advies uitgebracht door de sportraad
op 9 januari 2017;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1:
Het “subsidiereglement voor sportverenigingen en
sportorganisaties van Heers” wordt goedgekeurd.
Artikel 2:
Afschrift van deze beslissing en van het subsidiereglement
wordt overgemaakt aan de gemeentelijke sportraad.
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Gemeentelijk sportbeleid: goedkeuring reglement
kampioenenhulde
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het feit dat de gemeentelijke sportraad in samenwerking
met de gemeente ieder jaar een kampioenenhulde organiseert;
Gelet op het feit dat de kampioenenviering tot doel heeft
om de Heerse sporters die een noemenswaardige sportieve
prestatie leverden, te huldigen;
Gelet op het feit dat de kampioenenviering eveneens tot doel
heeft om bepaalde verjaardagen van de Heerse sportverenigingen,
te huldigen;
Gelet op het feit dat de kampioenen en verenigingen aan
bepaalde voorwaarden moeten voldoen om gehuldigd te kunnen
worden;
Overwegende dat deze voorwaarden in een reglement bepaald
worden;

Gelet op het advies uitgebracht door de sportraad
op 9 januari 2017;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1:
Het reglement voor ‘huldiging van sportkampioenen
en verenigingen’ wordt goedgekeurd.
Artikel 2:
Afschrift van deze beslissing en van het reglement
wordt overgemaakt aan de gemeentelijke sportraad.
Overeenkomstig de aanpassing van het Huishoudelijk Reglement
worden volgende mondelinge vragen gesteld en beantwoordt:
Namens Gerald Kindermans
Problematiek van de omgevingsvergunning
- Hoe heeft de gemeente Heers zich voorbereid
op de invoering van de ‘omgevingsvergunning’, die vanaf
23 februari 2017 wordt ingevoerd?
- Zijn alle maatregelen genomen om een digitale aanvraag
te kunnen doen?
- Hoe werden de personeelsleden van deze dienst voorbereid?
Welke opleidingen werden er gevolgd?
- Wat is de kostprijs van deze aanpassingen?
- Welke gevolgen heeft dit alles voor de burgers die een
vergunning dienen aan te vragen?
- Welke termijnen stelt het bestuur voorop om de aanvragen
te behandelen?
Burgemeester H. DUMONT antwoordt dat een digitale
omgevingsvergunning mogelijk is, er werden studiedagen gevolgd
door het personeel en er is een opleiding gebeurd op de
werkvloer. Plannen kunnen voortaan digitaal ingekeken worden.
Schepen K. PIRARD antwoordt dat de digitale bouwaanvraag reeds
mogelijk is vanaf januari 2016. De gemeente moet echter uitstel
vragen omdat de softwaretoepassing van Cipal nog niet klaar is.
Er is geïnvesteerd in hardware en er zijn subsidies aangevraagd
en verkregen.

Raadslid G. KINDERMANS vraagt of een uiteenzetting
over de omgevingsvergunning door de stedenbouwkundige
ambtenaar mogelijk is tijdens één van de volgende zittingen
van de gemeenteraad.
Schepen K. PIRARD zegt dat dit mogelijk is.
Namens Christiane Henry
Problematiek van de plastieken verkeerspaaltjes ter hoogte
van de Horne (Vechmaal)
- Werd er al een evaluatie opgesteld voor dit initiatief, en zo ja,
wat zijn de bevindingen?
- Kunnen de inwoners van de omgeving (Heurnestraat) hierbij
bevraagd worden?
- Wat is de bedoeling van het bestuur voor de verdere
toekomst?
- Zijn er klachten binnengekomen?
- Is de verkeersveiligheid verbeterd?
- Is het de bedoeling ook elders in de gemeente dergelijke
initiatieven te nemen?
- Wat is het standpunt van de verkeerscommissie?
Raadslid C. HENRY vraagt wanneer er een evaluatie komt
en een bevraging van de inwoners van Heurne over de paaltjes
in hun wijk. “Komt er nog een bevraging vóór de evaluatie
door de verkeerscommissie?”
Schepen K. PIRARD antwoordt dat dit wel een goed idee is maar
dat dan alle inwoners rond alle proefopstellingen zouden moeten
bevraagd worden. Hij twijfelt of dit haalbaar is voor de
administratie.
Het idee wordt voorgelegd aan de verkeerscommissie.
Namens Brigitte Machiels
Problematiek van de plastieken paaltjes in Klein-Gelmen
ter hoogte van de bocht naar Veulen – slordigheid
van de proefopstellingen
- Hoe is het gesteld met de proefopstellingen van
verkeersingrepen in de gemeente Heers, ondermeer
in Klein-Gelmen?
- Is het bestuur op de hoogte van het feit dat er geparkeerd
wordt tussen de aangebrachte paatjes?
- Wat is de mening van de inwoners zelf?
- Wat is de bedoeling van deze ingrepen, die overkomen
als een regelrechte klucht?
- Hoe komen dergelijke ingrepen tot stand? Wie beslist
daarover?

- Wat zijn de criteria om van proefopstellingen definitieve
ingrepen te maken?
- Hoe verzekert het bestuur een eenvormige aanpak
van de verkeersproblematiek in de ganse gemeente?
Raadslid B. MACHIELS zegt dat er soms auto’s geparkeerd staan
achter de paaltjes in Klein-Gelmen.
Raadslid C. VANANDROYE antwoordt dat die opstelling tijdelijk is
en dat er daar binnenkort gescheiden riolering aangelegd wordt.
Schepen K. PIRARD voegt hieraan toe dat de opstelling zelf
niet te scherp en niet te smal is.
Raadslid B. MACHIELS pleit voor een eenvormige aanpak
voor alle proefopstellingen, sommige liggen er slordig bij.
Raadslid B. MACHIELS vraagt of de plannen m.b.t. de nevenbestemming van de kerk van Mettekoven al definitief zijn.
Schepen S. BUDO antwoordt dat het momenteel nog slechts
een studie betreft die voorziet in een sacrale en een vrijetijdsfunctie van de kerk.

Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Namens de gemeenteraad,
bij bevel,

Hierop sluit de VOORZITTER de vergadering.

I. Carlens
Secretaris

M. Smolders
Voorzitter

