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De VOORZITTER verklaart de zitting voor geopend.

01

Notulen vorige zitting
Raadslid G. KINDERMANS merkt op dat de beslissing m.b.t. punt 5
van de notulen van de zitting van 23 februari 2017 niet voldoende
gemotiveerd is. Hij vraagt om een nieuwe versie van de notulen.
Deze notulen worden goedgekeurd met 10 stemmen voor:
H. Dumont, K. Pirard, H. Pirlotte, L. Matheï, J. Geuten, B. Schroyen,
C. Vanandroye, S. Houbar, C. Volont en N. Smets
en 9 stemmen tegen:
J. Leus, G. Kindermans, F. Dawans, C. Henry, R. Vandermeer,
L. Schalenbourg, B. Machiels, S. Budo en M. Smolders
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Kennisneming einde verhindering van de heer Jan Leus
als gemeenteraadslid en als schepen wegens medische redenen
met ingang van 1 maart 2017
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de brief van 23 februari 2017 van de heer Jan Leus,
Langstraat 48, 3870 Heers, waarin hij meedeelt zijn functie
als gemeenteraadslid én als schepen terug op te nemen
met ingang van 1 maart 2017;
B E S L U I T:
Artikel 1: Kennis te nemen van de brief van 23 februari 2017
van de heer Jan Leus, Langstraat 48, 3870 Heers, waarin
hij meedeelt zijn functie als gemeenteraadslid én als schepen
terug op te nemen met ingang van 1 maart 2017.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- de heer Jan Leus, Langstraat 48, 3870 Heers.
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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

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

Aantal bekomen
stemmen bij de
recentste
gemeenteraadsverkiezingen
925

02-01-2001 - heden
5

SCHROYEN, Benny, Louis

02-01-1995 - heden

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
02-01-2007 - heden

9

VANDERMEER, Romain, Julien, Pascal, Marie 02-01-2007 - heden

519

10

SCHALENBOURG, Luc, Robert, Joseph, Marie

02-01-2007 - heden

391

11

LEUS, Jantje, Achille, Thecla

02-01-2013-23-03-2016

651

01-03-2017 - heden
12

PIRLOTTE, Heidi, Julienne, Astrid

02-01-2013 - heden

620

13

HOUBAR, Sonia, Anita, Jeannine

02-01-2013

612

14

MATHEI, Laurent, Desiré, Gerard

02-01-2013

611

15

VOLONT, Carina, Louis, Alice

02-01-2013

541

16

SMOLDERS, Mieke, Josephine, Marie

02-01-2013

513

17

SMETS, Nadia, Eugène, Maria

02-01-2013

435

18

MACHIELS, Brigitte, Josée, Bertha, Marie

02-01-2013

412

19

BUDO, Stefan, Louis, Jozef, Henri

21-04-2016

301

SECRETARIAAT
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg:
vaststelling mandaat afgevaardigden van de gemeente
in de algemene vergadering van 24 april 2017
DE GEMEENTERAAD,
In openbare zitting vergaderd.
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 Infrax Limburg;
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 34 van de statuten van Infrax Limburg;
Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 1 maart 2017
met de agenda van de algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax Limburg
van 24 april 2017 die volgende agendapunten bevat:
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene
vergadering
2. Balans- en resultatenrekening 2016
3. Geconsolideerde balans- en resultatenrekening 2016
4. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
5. Kwijting aan bestuurders en commissaris
6. Statutaire benoeming en verlenging van het mandaat
van de commissaris
Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging
tot aanduiding van haar vertegenwoordigers voor de algemene
vergaderingen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband
Infrax Limburg gedurende de legislatuur 2013-2018;

BESLUIT: eenparig
Artikel 1. De agendapunten van de algemene vergadering
van Infrax Limburg van 24 april 2017, zoals opgenomen
in de uitnodiging van 1 maart 2017, 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 april 2017
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:
- Infrax Limburg, de heer Marc Schetz, secretaris
van de algemene vergadering, Trichterheideweg 8,
3500 Hasselt
- de heer Benny Schroyen, Darisstraat 13, 3870 Heers
- De heer Jan Leus, Langstraat 48, 3870 Heers
- de heer Kristof Pirard, Kiezelstraat 16B, 3870 Heers
- mevrouw Mieke Smolders, Bekstraat 3A, 3870 Heers.
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media:
vaststelling mandaat afgevaardigden van de gemeente
in de algemene vergadering van 2 mei 2017
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 13 maart 2017
met de agenda van de algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-media van 2 mei 2017
die volgende agendapunten bevat:
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene
vergadering
2. Balans en resultatenrekening boekjaar 2016
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris
5. Statutenwijziging
6. Statutaire benoemingen en verlenging van het mandaat
van de 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 2 mei 2017, zoals opgenomen in de uitnodiging
van 13 maart 2017, 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 2 mei 2017 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.
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Beheersovereenkomst samenwerking gemeente - OCMW
betreffende informatieveiligheid
Raadslid F. DAWANS vraagt zich af of de functie van informatieveiligheidsconsulent ook het toezcht inhoudt van het gebruik
van het gemeentelijk strafregister vanaf 2018.de
Schepen K. PIRARD belooft dit na te kijken

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende
het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, artikel 9,
waardoor elk gemeentebestuur als instantie die elektronische
persoonsgegevens ontvangt of uitwisselt, een veiligheidsconsulent
moet aanwijzen;
Gelet op de beheersovereenkomst tussen de gemeente
en het OCMW zoals goedgekeurd tijdens de gemeenteraad
van 23 juni 2016;
BESLUIT: eenparig
Enig artikel:
De gemeenteraad keurt bijgevoegde beheersovereenkomst
tussen de gemeente en het OCMW goed.

PERSONEEL
07

Personeel: wijziging rechtspositieregeling
Dit punt wordt uitgesteld tot de volgende zitting
van de gemeenteraad op 20 april 2017.

08

Personeel: wijziging personeelsformatie
Dit punt wordt uitgesteld tot de volgende zitting
van de gemeenteraad op 20 april 2017.

SOCIALE ZAKEN
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Sociale zaken: de interlokale vereniging voor sociale economie
(Ecompas)
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 goedgekeurd door de gemeenteraad
van 20 oktober 2014;
Overwegende dat de lokale besturen van Sint-Truiden, Gingelom,
Nieuwerkerken en Heers samenwerken als interlokale vereniging
Ecompas;
Overwegende dat de leden van het beheerscomité
van Ecompas het activiteitenverslag 2016, de afrekening 2016
en de begroting 2017 goedkeurden in de vergadering
van 16 februari 2017;

BESLUIT: met 13 stemmen voor:
H. Dumont, K. Pirard, J. Leus, H. Pirlotte, L. Matheï, J. Geuten,
B. Schroyen, C. Vanandroye, S. Houbar, C. Volont, N. Smets,
S. Budo en M. Smolders
en 6 onthoudingen:
G. Kindermans, F. Dawans, C. Henry, R. Vandermeer,
L. Schalenbourg, B. Machiels
Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met het
activiteitenverslag en de afrekening van 2016 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, zoals gewijzigd.

PATRIMONIUM
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Openbare verkoop bibliotheek Heers, gelegen te 3870 Heers,
Steenweg 146, kadastraal gekend 1ste afdeling sectie D nr. 101H
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42
§ 2 en 43 § 2,12°;
Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende
de openbaarheid van bestuur;
Overwegende dat het wenselijk is de bibliotheek van Heers,
met achterliggende grond, gelegen te 3870 Heers, Steenweg 146,
kadastraal gekend, 1ste afdeling sectie D nr. 101H te verkopen;
Overwegende dat het gebouw aan een ingrijpende renovatie
moet onderworpen worden omwille van vochtproblemen
en isolatieproblemen; dat om het plaatsgebrek op te lossen
de bovenverdieping moet ingericht worden wat grote kosten
met zich meebrengt;
Overwegende dat de bibliotheek gelegen is langs een drukke weg
met steeds toenemend verkeer; dat dit een gevaar betekent
voor de bezoekers; dat er evenmin voldoende parkeergelegenheid
is;
Overwegende dat eerdere pogingen om de bibliotheek
te verkopen zonder resultaat zijn gebleven;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen
bij haar standpunt blijft en omwille van hoger genoemde redenen
van oordeel is dat de verkoop van dit gebouw noodzakelijk is;
Overwegende dat er een nieuw schattingsverslag werd
aangevraagd; dat het college hiervan kennisgenomen heeft
op 13 februari 2017;
Overwegende dat het college voorstelt de minimale vraagprijs
vast te stellen op € 245.000 rekening houden met de geschatte
waarde bij gedwongen verkoop zoals bepaald in het schattingsverslag van de heer Tom Delcour van 31 januari 2017;
BESLUIT: met 10 stemmen voor:
H. Dumont, K. Pirard, H. Pirlotte, L. Matheï, J. Geuten, B. Schroyen,
C. Vanandroye, S. Houbar, C. Volont en N. Smets
en 9 stemmen tegen:
J. Leus, G. Kindermans, F. Dawans, C. Henry, R. Vandermeer,
L. Schalenbourg, B. Machiels, S. Budo en M. Smolders
Artikel 1
De bibliotheek met achterliggende grond, gelegen te 3870 Heers,
Steenweg 146, kadastraal gekend 1ste afdeling sectie D nr. 101H,
wordt openbaar verkocht.
Het gebouw met achterliggende grond zal enkel verkocht worden
indien het hoogste bod minstens € 245.000 bedraagt.

Artikel 2
De kosten verbonden aan dit dossier, zijnde opmetingskosten,
schattingskosten, kosten voor de aanvraag van het bodemattest,
worden ten laste gelegd van de koper.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast
met de verdere afhandeling van het dossier.
Schepen J. LEUS vraagt om volgende stemverklaring op te nemen:
“N-VA Heers is nog steeds te vinden voor een nieuwe bibliotheek
maar wij hebben in 2015 afgesproken dat dit een financiële
nuloperatie zou zijn. Er is immers in de begroting geen ruimte
voor extra uitgaven. Oorspronkelijk wilden we verkopen
aan € 300.000. Dat was blijkbaar te hoog geschat. Tegenover
de € 245.000 waaraan men nu wil verkopen staan al € 50.000
architectkosten en € 230.000 verbouwingskosten. Er is dus nu al
een fors tekort. Bovendien wil men ook de Academie Haspengouw
in hetzelfde gebouw onderbrengen. Om zowel de bibliotheek als
de academie Haspengouw te kunnen huisvesten is het
noodzakelijk dat het politiekantoor een ander onderkomen vindt.
Daarenboven zijn alle kosten van deze operaties en verbouwingen
nog niet eens volledig geraamd.
Het is onze mening dat ook een gemeentebestuur de tering
naar de nering moet zetten. Minder inkomsten is minder uitgeven.
Wij vragen daarom om het dossier aan de uitgavenkant
te herbekijken.”

Raadslid G. KINDERMANS zegt dat de CD&V-fractie zich volledig
aansluit bij het standpunt van de N-VA.
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Bekrachtiging van de princiepsovereenkomst betreffende
overdracht van een perceel grond gelegen in de
Paardskerkhofstraat ter realisatie van de uitbreiding van rusthuis
Foyer De Lork - verlenen recht van opstal
Dit punt wordt uitgesteld tot de volgende zitting
van de gemeenteraad op 20 april 2017.

TECHNISCHE DIENST
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Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen:
goedkeuring nieuwe code
DE GEMEENTERAAD,
1 Motivering
1.1 Aanleiding en context
1.2 Juridische grond en relevante regelgeving
1.3 Argumentatie
1.4 Financiële gevolgen en gevolgen voor het
personeelsbestand
2 Besluit
3 Bijlage
1 Motivering
1.1 Aanleiding en context
De gemeente en netwerkbeheerders zijn partners bij de aanleg
van infrastructuur in het gemeentelijk openbaar domein.
Gemeentewerken en nutswerken en nutswerken onderling vergen
continu afstemming en overleg.
In 2001 stelden de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders (VRN)
en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
een code voor infrastructuur - en nutswerken langs gemeentewegen op met afspraken tussen de nutsbedrijven en gemeenten
voor werken in het openbaar domein. Ondertussen groeide
vanuit de ervaringen op het terrein de vraag naar actualisatie
van de code. Zo worden niet alle doelstellingen (o.a. kwaliteitsvol
herstel, klachtenbehandeling, communicatie) voldoende gehaald.
Er is ook nood aan betere afdwingbaarheid. De ervaring en vraag
naar het ‘minder hinder’ concept nam toe. Er ontstonden digitale
tools (KLIP, KLIM, GIPOD, …) die de afspraken uit de code kunnen
ondersteunen.
Daarom actualiseerden de VVSG en de VRN de code van 2001.
1.2 Juridische grond en relevante regelgeving
De Nieuwe Gemeentewet onder andere artikel 119 en artikel 135.
Het Gemeentedecreet: onder andere artikel 2, artikel 42,
artikel 43, artikel 57 en 58, artikel 64, artikel 192.
Code voor infrastructuur– en nutswerken langs gemeentewegen
van 2001, goedgekeurd door de gemeenteraad
van 28 januari 2002.

1.3 Argumentatie
Deze code wil zorgen voor duurzaam beheer en inrichting
van het openbaar domein en van de ondergrondse- en
bovengrondse infrastructuur; kwaliteitsvolle uitvoering van
werken (inclusief puntwerken) in het openbaar domein; een goed
herstel van het openbaar domein na nutswerken; een betere
afstemming van werken; een betere communicatie; aandacht
voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers en een
performante opvolging voor meldingen en klachten.
In de code staan afspraken over de handhaving ervan.
Bij het opstellen van deze code werd ernaar gestreefd
om een behoorlijk bestuur door de overheid en minimale hinder
voor de burger zoveel mogelijk te associëren met een goede
dienstverlening aan de klanten van de nutsbedrijven.
Deze code kwam tot stand na intensieve besprekingen tussen
een delegatie van nutsbedrijven, een delegatie van gemeenten
(van klein tot groot), de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders,
de VVSG, TedeWest en Igemo.
De VVSG roept alle gemeenten en nutsbedrijven op om deze code
te onderschrijven.
Door een standaardisering van de afspraken zullen de
nutsmaatschappijen de afspraken beter kunnen laten doorwerken
in hun organisatie en zullen de afspraken beter kunnen
afgedwongen worden bij de uitvoerders op het terrein.
De Raad van Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden
en Gemeenten keurde de Code voor infrastructuur-en nutswerken
langs gemeentewegen goed in de zittingen van 3 februari 2016
en 2 maart 2016.
Het is de bedoeling om de Code voor infrastructuur-en
nutswerken langs gemeentewegen toepasselijk te maken op alle
nutsbedrijven werkzaam op het grondgebied van onze gemeente.
1.4 Financiële gevolgen en gevolgen voor het personeelsbestand
De ondertekening van de code op zich heeft geen financiële
gevolgen en geen gevolgen voor het personeelsbestand.
2 B E S L U I T: eenparig
De gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de code voor infrastructuur- en
nutswerken langs gemeentewegen goed. Deze code is opgenomen
als bijlage bij dit besluit.

Artikel 2
De bepalingen van de nieuwe code gelden vanaf 1 januari 2018.
Overeenkomstig artikel 49 van de code is dit de dag na de
goedkeuring van deze code door de gemeente en ten vroegste
vanaf 1 januari 2018.
Deze bepalingen gelden voor elke opdrachtgever die de code
heeft goedgekeurd en die werken uitvoert op het grondgebied
van de gemeente.
Artikel 3
De vorige Code voor infrastructuur- en nutswerken
langs gemeentewegen (goedgekeurd op de gemeenteraad
van 28 januari 2002) wordt opgeheven op de dag dat de nieuwe
code van toepassing wordt.
Artikel 4
Dit besluit wordt opgestuurd aan:
 de deputatie van de provincieraad;
 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die
van de politierechtbank;
 de toezichthoudende overheid;
 de VVSG vzw.
3 Bijlage
 Code voor infrastructuur – en nutswerken langs
gemeentewegen: OW d16-043 v20161018def

VARIA
1) Raadslid G. KINDERMANS zegt dat hij vernomen heeft
dat de kindergemeenteraad een bezoek brengt
aan het parlement en suggereert dat hierbij ook
alle gemeenteraadsleden zouden uitgenodigd worden.
Schepen J. LEUS betreurt dat hij niets afweet van dit
bezoek. Hij juicht de kindergemeenteraad toe maar vindt
dat er teveel geld aan besteed wordt, en dat er te weinig
geld naar de lokale economie gaat.
2) Raadslid G. KINDERMANS roept op om te stoppen
met het pesten van de mensen die hier werken.

3) Raadslid C. HENRY heeft bedenkingen bij de werking
van de kindergemeenteraad en de organisatie
van de rommelmarkt en vraagt zich af wat de meerwaarde
hiervan is.
Schepen K. PIRARD somt een paar concrete doelen op.
4) Raadslid G. KINDERMANS vindt dat indien het college
van burgemeester en schepenen een brief van de
gouverneur ontvangt er ook tijdig en volledig moet
op geantwoord worden.
5) Raadslid F. DAWANS vraagt zich af waarom de brief
van de Eburonen niet aan de gemeenteraadsleden
werd overhandigd.

Hierop sluit de VOORZITTER de vergadering.

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

I. Carlens
secretaris

M. Smolders
voorzitter

