Vergadering van 26 mei 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 heer Y. Rega, voorzitter van het OCMW-schepen
de heren 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, de heer J. Missotten, raadsleden
en mevrouw W. Cosemans, wnd. secretaris
Verontschuldigd: de heer G. Kindermans
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CIPAL DV: vaststelling mandaat afgevaardigde van de gemeente
in de algemene vergadering van 17 juni 2016
Limburg.net: vaststelling mandaat afgevaardigde van de gemeente
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Goedkeuring van het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015
van de interlokale vereniging PG Leader Haspengouw (PDPO II)
Restauratie kerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, Heks
(percelen 1-4): tussenkomst van de gemeente
Verkoop van een gedeelte van een perceel grond, gelegen
te 3870 Heers, Vijverstraat, kadastraal gekend 1ste afdeling,
sectie A nr. 223Y

De WND. SECRETARIS neemt het woord en geeft een korte
toelichting bij de huidige toestand betreffende het voorzitterschap
van de gemeenteraad.
Ingevolge het overlijden van raadslid Romain Rega moet er
tijdens deze zitting een nieuwe voorzitter worden verkozen.
De WND. VOORZITTER H. PIRLOTTE werd door raadslid J. LEUS
(die destijds door R. REGA werd aangeduid als zijn vervanger
maar die nu zelf verhinderd is als raadslid en als schepen)
aangeduid om hem te vervangen tot en met de vorige
gemeenteraad. Omwille van het feit dat er niemand meer was
om het voorzitterschap waar te nemen, werd raadslid
G. KINDERMANS op basis van de vastgelegde rangorde aangeduid
als WND. VOORZITTER. Hij heeft in die hoedanigheid de agenda
voor deze gemeenteraad ondertekend en de vergadering
bijeengeroepen.
Raadslid G. KINDERMANS is nu afwezig en dus komt het
voorzitterschap nu toe aan het volgende raadslid in rang,
zijnde raadslid F. DAWANS.
De WND VOORZITTER, raadslid F. DAWANS, verklaart de zitting
voor geopend.

Bij de aanvang van de zitting is raadslid L. SCHALENBOURG
afwezig.

01

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

Raadslid L. SCHALENBOURG vervoegt de zitting.

02

Ontvankelijkheidsverklaring en kennisname van de voordracht
van de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad
De voordracht van raadslid M. SMOLDERS wordt aanvaard.
Raadslid F. DAWANS en burgemeester H. DUMONT feliciteren
de nieuwe voorzitter en wensen haar veel succes in haar nieuwe
functie.
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Kennisneming van het ontslag van de heer Stefan Budo als tijdelijk
gemeenteraadslid in vervanging van de heer Jan Leus
DE GEMEENTERAAD,
neemt kennis van het ontslag van de heer S. BUDO als tijdelijk
gemeenteraadslid in vervanging van de heer Jan LEUS.

04

Onderzoek van de geloofsbrieven/eedaflegging en installatie
van de heer Johan Missotten als gemeenteraadslid (ter vervanging
van de heer Jan Leus die wegens medische redenen verhinderd is)
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
werden 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 de beslissing van de gemeenteraad van 21 april 2016
waarbij de heer Stefan Budo, tweede opvolger op de lijst N-VA,
werd geïnstalleerd als tijdelijke opvolger van de heer Jan Leus;
Gelet op het overlijden van de heer Romain Rega;
Gelet op het schrijven van 17 mei 2016 van de heer Stefan Budo
waarin hij meedeelt met ingang van 26 mei 2016 ontslag te nemen
in zijn tijdelijke functie van gemeenteraadslid als vervanger
van de heer Jan Leus die wegens medische redenen verhinderd is;
Gelet op het proces-verbaal van de verkiezingen
van 14 oktober 2012 waarbij de heer Johan Missotten
als derde opvolger voor de lijst N-VA werd aangeduid;
Overwegende dat de heer Johan Missotten 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 Johan Missotten tot beëdiging
toegelaten wordt;
BESLUIT:
Artikel 1: De heer Johan Missotten, geboren te Sint-Truiden
op 8 januari 1969, wonende te 3870 Heers, Mottaerstraat 9,
wordt aangesteld als gemeenteraadslid in vervanging van raadslid
Jan Leus voor zolang de verhindering van raadslid Jan Leus duurt.

Artikel 2: De heer Johan Missotten wordt uitgenodigd om de
in artikel 7 §3 van het gemeentedecreet voorziene eed in handen
van de voorzitter van de gemeenteraad af te leggen als volgt:
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw
na te komen”.
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Onderzoek van de geloofsbrieven/eedaflegging en installatie
van de heer Stefan Budo als gemeenteraadslid (als definitieve
opvolger van de heer Romain Rega)
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
werden verklaard;
Gelet op de installatievergadering van 2 januari 2013;
Gelet op de aanstelling en de eedaflegging van Romain Rega
tijdens de installatievergadering van 2 januari 2013;
Gelet op het overlijden van gemeenteraadslid Romain Rega
op 13 april 2016;
Gelet op artikel 16 van het gemeentedecreet;
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 voorzitter van de gemeenteraad af te leggen als volgt:
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw
na te komen”.

06

Eedaflegging van de heer Stefan Budo als tweede schepen
(ter vervanging van schepen Jan Leus die wegens medische
redenen verhinderd is)
Omwille van het feit dat raadslid S. BUDO ontslag heeft genomen
in zijn functie van tijdelijk gemeenteraadslid (op basis waarvan
hij tijdens de vorige gemeenteraad van 21 april 2016 werd
aangeduid als schepen in vervanging van schepen J. LEUS
die wegens medische redenen verhinderd is), wordt hij,
nu hij als definitief raadslid werd geïnstalleerd, opnieuw verzocht
de eed af te leggen als tweede schepen in vervanging
van schepen J. LEUS die wegens medische redenen verhinderd is.

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
werden 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 zo lang de verhindering
van de heer Jan Leus duurt;
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Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden
De tabel van rangorde van de gemeenteraadsleden wordt
vastgesteld als volgt:
Naam en voornamen van de raadsleden

Anciënniteit

1

KINDERMANS, Gerald, Leo, Daniël

03-01-1983 - heden

925

2

DAWANS, Freddy, Desiré, François, Joseph

03-01-1983 - heden

847

3

GEUTEN, Jean, Julien

03-01-1983 - heden

701

4

DUMONT, Henri, Guillaume, Julien, Marie

03-01-1977 - 18-04-1988

Volgnummer

02-01-2001 - heden
5

SCHROYEN, Benny, Louis

02-01-1995 - heden

Aantal bekomen
stemmen
bij de recentste
gemeenteraadsverkiezingen

6

HENRY, Christiane, Josepha, Genoveva

02-01-2001 - heden

7

VANANDROYE, Charly, Henri, Marcel

28-01-2002 - heden

8

PIRARD, Kristof, Karl, Andy, Ghislain

30-04-2001 - 01-03-2004

9

VANDERMEER, Romain, Julien, Pascal, Marie

02-01-2007 - heden

519

10

SCHALENBOURG, Luc, Robert, Joseph, Marie

02-01-2007 - heden

391

11

PIRLOTTE, Heidi, Julienne, Astrid

02-01-2013

620

12

HOUBAR, Sonia, Anita, Jeannine

02-01-2013

612

13

MATHEI, Laurent, Desiré, Gerard

02-01-2013

611

14

VOLONT, Carina, Louis, Alice

02-01-2013

541

15

SMOLDERS, Mieke, Josephine, Marie

02-01-2013

513

16

SMETS, Nadia, Eugène, Maria

02-01-2013

435

17

MACHIELS, Brigitte, Josée, Bertha, Marie

02-01-2013

412

18

BUDO, Stefan, Louis, Jozef, Henri

21-04-2016 – 26-05-2016

301

02-01-2007 - heden

26-05-2016
19

08

MISSOTTEN, Johan, Gerard, Florent

26-05-2016

291

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa:
vaststelling mandaat afgevaardigden van de gemeente
in de algemene vergadering van 17 mei 2016: wijziging
van de beslissing van de gemeenteraad van 21 april 2016:
bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester
en schepenen van 29 april 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:
- mevrouw Nadia Smets
- de heer Romain Rega
- mevrouw Sonia Houbar;
Overwegende dat de heer Romain Rega overleden is en dat
de heer Yves Rega werd aangeduid als vertegenwoordiger
voor de algemene vergaderingen van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Inter-energa voor de resterende periode
van 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 De beslissing van het college van burgemeester
en schepenen van 29 april 2016, waarbij de heer Yves Rega,
werd aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente
voor de algemene vergaderingen van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Inter-energa gedurende de legislatuur
2013-2018, in vervanging van de heer Romain Rega,
te bekrachtigen.
Artikel 4
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 Yves Rega, Nieuwe Steenweg 127, 3870 Heers
- mevrouw Sonia Houbar, Bekstraat 32, 3870 Heers.
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CIPAL DV: vaststelling mandaat afgevaardigde van de gemeente
in de algemene vergadering van 17 juni 2016
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”);
Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de
dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg “Cipal”)
van 14 april 2014;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van Cipal;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2013 inzake
de aanduiding van de vertegenwoordiger van de gemeente
op de algemene vergaderingen van Cipal;

Gelet op de oproepingsbrief van 20 april 2016 met de agenda
van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging
CIPAL van 17 juni 2016 om 10.30 uur, die zal plaatsvinden
in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal,
en die volgende agendapunten bevat:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag
van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening
van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten
op 31 december 2015
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening
van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten
op 31 december 2015
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag
van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening
van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten
op 31 december 2015
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal
over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders
en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat
tijdens het boekjaar 2015
7. Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding
8. Kennisname vervanging lid van de raad van bestuur
met raadgevende stem
9. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
10. Rondvraag
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten
van de algemene vergadering;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal;
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring
van de voorgelegde agendapunten te weigeren;
Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald
voor elke algemene vergadering;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De agendapunten van de algemene vergadering
van Cipal van 17 juni 2016 worden goedgekeurd.

Artikel 2: De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt
gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal
van 17 juni 2016 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld
of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform
dit besluit.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt
gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld
een afschrift bezorgen van deze beslissing aan:
- CIPAL DV, Bell-Telephonelaan 2D, 2440 Geel
- de heer Julien Geuten, Keunenlaan 5, 3870 Heers
- de heer Laurent Matheï, Lovendal 7, 3870 Heers.
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Limburg.net: vaststelling mandaat afgevaardigde van de gemeente
in de algemene vergadering van 22 juni 2016
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk
samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is, en meer
bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld
in artikel 12, §2 ,3° van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
Intergemeentelijke Samenwerking, verder het Decreet genoemd;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net;
Gelet op de statuten van Limburg.net;
Gelet op de uitnodigingsbrief van 03/05/16 (referte
FA_AM_160503_377) tot de Algemene Vergadering van
Limburg.net van woensdag 22 juni 2016 om 18 uur in de kantoren
van Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te Hasselt,
met vermelding van de volledige agenda;
Gelet dat de agenda als volgt is vastgesteld:
1.
2.
3.
4.

Welkom door de voorzitter
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten)
Verslag van de raad van bestuur aan de algemene
vergadering
5. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
6. Jaarrekening 2015 (art. 65 DIS; art. 13, 40 en 45 statuten)
7. Activiteitenverslag 2015

8. Kwijting aan de bestuurders (art. 65 DIS, art. 40 statuten)
9. Kwijting aan de commissaris (art. 65 DIS, art. 40 statuten)
10. Ontslag en benoeming van bestuurders
- Voor de gemeente Hoeselt: ontslag Geert Achten,
benoeming Rudi Coenegrachts
- Voor de gemeente Neerpelt: ontslag Jan Maas,
benoeming Liesbeth Fransen
11. Varia
- Verlenging aandeelhoudersovereenkomst tussen
Bionerga, Limburg.net en Nuhma
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de
goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1
De agendapunten van de Algemene Vergadering van woensdag
22 juni 2016 van de Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net
worden goedgekeurd.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast
met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder
met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende
vereniging middels het bezorgen van een afschrift in tweevoud
aan Limburg.net.
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IGL: vaststelling mandaat afgevaardigde van de gemeente
in de gewone vergadering van de algemene vergadering
van 23 juni 2016
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere
wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking en de latere wijzigingen;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de
Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten
in Limburg;
Gelet op artikel 35 van de gecoördineerde statuten
van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten
in Limburg;

Gelet op de oproepingsbrief van 13 mei 2016 voor de gewone
vergadering van de Algemene Vergadering van de
Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten
in Limburg op 23 juni 2016 om 18.00 uur die de volgende
agendapunten bevat:
1. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur
over het boekjaar 2015
2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor
over het boekjaar 2015
3. De balans 2015 en de resultatenrekening 2015,
en de vaststelling van het saldo: goedkeuring (stemming)
4. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring (stemming)
5. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring
(stemming)
6. De definitieve verkiezing van twee bestuurders A
(deelnemers-gemeenten) (stemming)
7. Het mandaat als commissaris-revisor voor de boekjaren
2016-2018: goedkeuring (stemming)
8. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemersgemeenten (aandelen A) voor het boekjaar 2016:
goedkeuring (stemming)
Gelet op de verantwoordingsstukken en de toelichtingsnota’s
betreffende de punten vermeld op de agenda van de gewone
vergadering van 23 juni 2016 van de Algemene Vergadering;
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn
om goedkeuring van de agenda te weigeren;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Op basis van de bekomen documenten en
toelichtingsnota’s worden de agendapunten van de gewone
vergadering van 23 juni 2016 van de Algemene Vergadering
van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten
in Limburg goedgekeurd.
Artikel 2: De vertegenwoordiger wordt gemandateerd
om op de in artikel 1 vermelde vergadering (of op iedere andere
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden)
te handelen en te beslissen zoals vermeld in artikel 1 en verder
al het nodige te doen voor afwerking van de volledige agenda.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen
wordt belast met de uitvoering van onderhavige beslissing
en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan:
- de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten
in Limburg, Klotstraat 125, 3600 Genk
- mevrouw Nadia Smets, Burgemeestersstraat 106B, 3870 Heers.

SOCIALE ZAKEN
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Sociale zaken: goedkeuring van het activiteitenverslag
en de afrekening van Ecompas 2015
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 17 februari 2012 betreffende
de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak
van de sociale economie en de stimulering van het
maatschappelijk verantwoord ondernemen;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale
besturen van Sint-Truiden, Gingelom, Nieuwerkerken en Heers
voor de oprichting van een interlokale vereniging inzake sociale
economie;
Overwegende dat deze interlokale vereniging “Ecompas”
opgericht werd en acties ondernam in de loop van 2015;
Overwegende dat de leden van het beheerscomité van Ecompas
het activiteitenverslag en de afrekening 2015 goedkeuren
in de vergadering van 16 maart 2016;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met het
activiteitenverslag en de afrekening van 2015 van Ecompas
zoals gehecht aan dit besluit.
Artikel 2: Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen
betreffende het bestuurlijk toezicht (artikel 248 tot en met 264)
van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd.

GRONDGEBIEDZAKEN
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Goedkeuring van het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015
van de interlokale vereniging PG Leader Haspengouw (PDPO II)
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het jaarverslag 2015 en rekening 2015 bezorgd
door de Plaatselijke Groep (PG) Haspengouw;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het jaarverslag en jaarrekening 2015
van de interlokale vereniging PG leader Haspengouw (PDPO II)
goed.

Artikel 2
Dit besluit wordt bezorgd aan de provincie Limburg,
directie Ruimte, dienst Landbouw en Platteland,
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
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Restauratie kerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, Heks
(percelen 1-4): tussenkomst van de gemeente
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming
van monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd
bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995,
22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999,
7 december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004,
10 maart 2006, 27 maart 2009 en 11 mei 2012;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en de werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering
van 14 december 2001 houdende vaststelling van het
premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde
monumenten, gewijzigd bij decreet van 19 december 2003,
en bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 september 2002,
23 juli 2006, 4 december 2009, 10 september 2010, 22 juli 2011
en 10 januari 2014;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 13 juli 2005 tot bescherming
van de kerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Heers
(Heks);
Overwegende de aanvraag voor het verkrijgen van een
restauratiepremie, ingediend door de kerkfabriek
Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, p/a Henestraat 6
te 3870 Heers (Heks);
Overwegende het ontwerp voor het uitvoeren van
restauratiewerken (percelen 1 tot en met 4) aan de kerk
Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Heers (Heks), geraamd
op € 903.554,61, waarvan € 876.081,61 in aanmerking komt
voor de berekening van de premie (bedragen btw exclusief);
Overeenkomstig artikel 20, § 2 van het Besluit van de Vlaamse
Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling
van het premiestelsel voor restauratiewerken aan beschermde
monumenten, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering
van 10 januari 2014, worden de kosten van de werken verdeeld
als volgt:
 de Vlaamse Gemeenschap 80%
 de gemeente
10%
 de kerkfabriek
10%

BESLUIT: eenparig
Artikel 1
De premie ten laste van de gemeente Heers bedraagt voor:


perceel 1: ruwbouw, afwerking en omgevingswerken:
€ 618.385,35 X 1,21 (btw) X 1,10 (AK) X 0,10 = € 82.307,09;
 perceel 2: elektrische installatie:
€ 18.379,00 X 1,21 (btw) X 1,10 (AK) X 0,10 = € 2.446,25
 perceel 3: verwarmingsinstallatie:
€ 57.077,00 X 1,21 (btw) X 1,10 (AK) X 0,10 = € 7.596, 95
 perceel 4: schilderwerken, restauratie beelden, meubilair
en muurschilderingen:
€ 182.240,26 X 1,21 (btw) X 1,10 (AK) X 0,10 = € 24.256,18
De totale premie ten laste van de gemeente Heers bedraagt:
€ 116.606,47.
Artikel 2
De kredieten zijn voorzien in het budget 2016,
onder budgetsleutel 2016/664000/02/0790.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit over te maken aan de financiële
dienst.
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Verkoop van een gedeelte van een perceel grond, gelegen
te 3870 Heers, Vijverstraat, kadastraal gekend 1ste afdeling,
sectie A nr. 223Y
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 42 § 1 en artikel 43 § 2,12° van het
gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen;
Gelet op de vraag van de aangrenzende eigenaar om een gedeelte
van een perceel grond (600 m²), gelegen te 3870 Heers,
Vijverstraat, kadastraal gekend 1ste afdeling sectie A nr. 223Y
aan te kopen, eigendom van de gemeente Heers;
Gelet op het schattingsverslag van 22 december 2015, opgesteld
door de heer Tom Delcour, landmeter-expert, Brugstraat 3,
3870 Heers waarin de waarde van het te verkopen goed
wordt vastgesteld op € 4.265;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester
en schepenen van 11 januari 2016 waarbij beslist werd
de min. verkoopprijs vast te leggen op € 4.800;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 maart 2016
waarbij beslist werd een gedeelte van het perceel grond (600 m²) ,
gelegen te 3870 Heers, Vijverstraat, kadastraal gekend
1ste afdeling sectie A nr. 223Y onderhands te verkopen
aan de minimumprijs van € 4.800, te vermeerderen
met de kosten;
Overwegende dat de aangelanden werden aangeschreven;
Gelet op de brief van 6 april 2016 van de heer Chris Valley,
Gelindenstraat 40, 3870 Heers waarbij deze zich akkoord verklaart
met de vastgestelde prijs;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de onderhandse verkoop
van een gedeelte van een perceel grond (600 m²), gelegen
te 3870 Heers, Vijverstraat, kadastraal gekend 1ste afdeling sectie A
nr. 223Y, conform het opmetingsplan en schattingsverslag
van landmeter Tom Delcour; de gemeenteraad legt de prijs vast
op € 4.800.
De kosten verbonden aan dit dossier, zijnde opmetingskosten,
schattingskosten, kosten voor de aanvraag van een bodemattest,
worden ten laste van de koper.
Artikel 2
De verdere afhandeling van het dossier zal gebeuren
door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 3
Afschrift van dit besluit over te maken aan:
* de heer Chris Valley, Gelindenstraat 40, 3870 Heers;
* de financiële dienst.

Hierop sluit de VOORZITTER de vergadering

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

M. Smolders
voorzitter

