Vergadering van 29 september 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, 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 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 C. Vanandroye
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De VOORZITTER verklaart de zitting voor geopend.
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Notulen vorige zitting
Raadslid G. KINDERMANS vraagt dat in de notulen van de vorige
zitting bij het agendapunt over de onderhandse verkoop
van Bibliotheek Heers uitdrukkelijk wordt vermeld dat op zijn
vraag in art. 2 van de beslissing wordt toegevoegd dat
“alle eventuele andere kosten ten laste zijn van de koper”.
De notulen worden in die zin aangepast.
Er zijn verder geen bemerkingen.
De notulen worden eenparig goedgekeurd.

FINANCIEN
02

Budgetwijziging 1-2016: vaststelling
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 154 van het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende
de beleids- en beheerscylcus van de gemeenten, de provincies
en de OCMW’s;
Gelet op artikel 27 van dit besluit;
Overwegende dat het budget 2016 moet gewijzigd worden,
zoals uit de bijlagen blijkt;
BESLUIT: met 12 stemmen voor:
H. Dumont, K. Pirard, S. Budo, H. Pirlotte, J. Geuten, B. Schroyen,
S. Houbar, L. Matheï, C. Volont, N. Smets, J. Missotten
en M. Smolders
en 6 stemmen tegen:
G. Kindermans, F. Dawans, C. Henry, R. Vandermeer,
L. Schalenbourg en B. Machiels
Artikel 1: De budgetwijziging 1-2016, zoals gehecht aan dit besluit
en er integraal deel van uitmakend, wordt vastgesteld.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt
aan de toezichthoudende overheid en de financiële beheerder.

Raadslid F. DAWANS vraagt om tijdens de volgende gemeenteraad
meer uitleg te krijgen over de wedde van de secretaris. Hij zou
graag weten of deze wordt betaald door het OCMW of door het
gemeentebestuur? Verder is er ook meer uitleg gevraagd
over de aankoop van huisvuilzakken, overzicht gebruik bikewash
en verhouding inkomsten/uitgaven van het pop-up café.
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VZW Harlekijn: aanvraag financiële tussenkomst in de organisatie
van de openingsreceptie n.a.v. van de nieuwe chirolokalen:
kennisname van de beslissing van het college van burgemeester
en schepenen van 5 september 2016
DE GEMEENTERAAD,
Neemt kennis van de beslissing van 5 september 2016
van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanvraag van de vzw Harlekijn om financiële tussenkomst
van € 125,00 in de openingsreceptie van de nieuwe chirolokalen
Vechmaal.
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K.H. Salvia: aanvraag financiële tussenkomst in de organisatie
van de receptie n.a.v. voorstelling brochure over het vaandel
en het vlaggenfeest: kennisname van de beslissing van het college
van burgemeester en schepenen van 12 september 2016
DE GEMEENTERAAD,
Neemt kennis van de beslissing van 12 september 2016
van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanvraag van K.H. Salvia om financiële tussenkomst van € 125,00
in de receptie officiële voorstelling brochure over het vaandel
en het vlaggenfeest op 1 oktober 2016.

Op vraag van raadslid G. KINDERMANS worden de bedragen
van de financiële tussenkomst voor de recepties van vzw Harlekijn
en K.H. Salvia duidelijk vermeld in de beslissingen.

KERKFABRIEKEN
05

Kerkfabriek Sint-Lambertus, Horpmaal: budgetwijziging 1-2016:
akteneming
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de artikelen 48, 49 en 50 van het Eredienstendecreet
van 7 mei 2004;
Gelet op het goedgekeurd budget 2016 van de kerkfabriek
Sint-Lambertus, Horpmaal;
Overwegende dat een dringende vervanging van een luidmotor
voor de grote klok noodzakelijk is; dat hiervoor een budgetwijzing
in investeringen moet doorgevoerd worden;
Gelet op het advies van het bisdom;
Gelet op de cijfers van de budgetwijziging 2016

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
K1
K2
L
M
M1
M2
N

Exploitatie
Eredienst
Gebouwen van de eredienst
Bestuur van de eredienst
Privaat patrimonium
Stichtingen
Expl. zonder financiering
Financiering
Expl. voor overboekingen
Overboekingen
Exploitatie eigen fin.boekjaar
Rekening expl. n-2 – budget expl. n-1
Overschot/tekort expl. n-2
Gecorr. Overschot/tekort budget n-1
Exploitatie voor toelage
Exploitatietoelage
Gewone exploitatietoelage
Achterstallige exploitatietoelage
Overschot exploitatie

-4098,00
-12974,68
-1934,00
6600,00
101,00
-12305,68
0,00
-12305,68
0,00
-12305,68
4305,68
18094,63
13788,95
-8000,00
8000,00
8000,00
0,00
0,00

O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Y’
Z

Investeringen
Eredienst
Gebouwen van de eredienst
Bestuur van de eredienst
Privaat patrimonium
Stichtingen
Invest. zonder financiering
Financiering
Invest. voor overboekingen
Overboekingen
Invest. eigen fin.boekjaar
Overschot/tekort invest. n-2
Overschot/tekort budgetwijz n-1
Overschot/tekort investeringen

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7890,06
0,00
-7890,06

BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging
2016 van de kerkfabriek Sint-Lambertus, Horpmaal.
De exploitatietoelage 2016 blijft ongewijzigd € 8.000,00
De investeringssubsidie wordt geraamd op € 2.300,00
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- het bisdom Hasselt
- het centraal kerkbestuur Heers
- kerkfabriek Sint-Lambertus, Horpmaal.

06

Kerkfabriek Sint-Lambertus, Horpmaal: toekenning
investeringssubsidie voor vervanging van de luidmotor
van de grote klok
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad
van 22 november 2010 waarbij de gemeente de doorgeefleningen
van de kerkfabrieken overnam; dat het niet meer toestaan
van nieuwe doorgeefleningen aan de kerkfabrieken niet nadelig
mag zijn voor de kerkfabriek;
Overwegende dat de gemeente, na goedkeuring van het dossier
en na overleg met de kerkfabriek de investeringen zal financieren
via een investeringssubsidie indien de eigen middelen
van de kerkfabriek ontoereikend zijn;
Gelet op de aanvraag van de kerkfabriek Sint-Lambertus,
Horpmaal, om een investeringssubsidie van de gemeente Heers
te krijgen voor het vervangen van de luidmachine van de klok;
Gelet op de offerte van Clock-O-Matic van 19 juli 2016
voor een bedrag van € 2.232,45 (incl. btw);

BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Aan de kerkfabriek Sint-Lambertus, Horpmaal,
een investeringssubsidie van € 2.232,45 toe te kennen
voor het vervangen van de luidmotor van de klok.
Deze subsidie moet dienen om de factuur van Clock-O-Matic,
De Vunt 14 te 3220 Holsbeek, ten bedrage van € 2.232,45
te betalen.
Artikel 2: In het budget van de gemeente is een krediet voorzien
voor investeringstoelagen aan de kerkfabrieken.
Artikel 3: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- kerkfabriek Sint-Lambertus, Horpmaal
- de financieel beheerder.

CULTUUR
07

Busvervoer naar Academie Haspengouw, afdeling Veulen:
afrekening De Lijn en terugvordering aan leerlingen
DE GEMEENTERAAD,
Overwegende de noodzaak aan gestructureerd naschools vervoer
voor de leerlingen van de basisscholen op het grondgebied
van Heers naar de afdeling van de Academie Haspengouw (AH)
in Veulen;
Gelet op de gesprekken in december 2015 tussen De Lijn,
de gemeente, de stuurgroep van de AH en de scholen
om bovenvermeld vervoer in te richten;
Gelet op het feit dat er werd afgesproken dat voor de leerlingen
die reeds een busabonnement hebben dit vervoer hierin vervat
zit; voor degenen die geen abonnement hebben, bedraagt de prijs
per rit € 1,40;
Gelet op het feit dat De Lijn de afrekening naar de gemeente
zal sturen voor het busvervoer naar de AH van januari t.e.m. juni
voor de leerlingen die geen abonnement hebben;
Gelet op het feit dat de gemeente deze kost vervolgens
zal doorrekenen naar de betrokken leerlingen;

BESLUIT: eenparig
Artikel 1. De gemeente betaalt aan De Lijn de factuur
voor het busvervoer van de leerlingen van de scholen in Heers
naar de afdeling van de Academie Haspengouw in Veulen
voor de periode januari t.e.m. juni 2016.
Artikel 2. De gemeente vordert deze kosten terug
aan de betrokken leerlingen.
Artikel 3. Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt
aan de financiële dienst en de betrokken leerlingen.
Op vraag van raadslid F. DAWANS wordt melding gemaakt
van de tussenkomst van de burgemeester op het einde
van de zitting.
Burgemeester H. DUMONT vraagt aan raadslid F. DAWANS
om in de toekomst geen verwijten meer te maken aan het
gemeentepersoneel. Dit zou voor het begin van de zitting zijn
gebeurd en werd door het betrokken personeelslid gemeld
aan de burgemeester. Raadslid F. DAWANS weet niet waarover
het gaat. Er is sprake van een misverstand. Burgemeester
H. DUMONT biedt zijn verontschuldigingen aan.

Hierop sluit de VOORZITTER de vergadering.

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

M. Smolders
voorzitter

