De gemeenteraad van 26 maart 2015
1. De agendapunten van de algemene vergadering van Infrax Limburg van 27 april
2015, zoals opgenomen in de uitnodiging van 9 maart 2015, worden op basis
van de bekomen documenten en toelichtingsnota goedgekeurd, met dien verstande
dat het agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede
dividend” voorwaardelijk wordt goedgekeurd onder de modaliteiten zoals hierna
uiteengezet.
Het agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede
dividend” heeft betrekking op de uitkering en betaalbaarstelling van een dividend ten
belope van een bedrag van € 15.000.000 alsook de aanvaarding van bepaalde
betalingsmodaliteiten inzake de schuld die ontstaat ten gevolge van de uitkering en
betaalbaarstelling van genoemd dividend, een en ander zoals opgenomen in de
uitnodiging van 9 maart 2015 (het Tweede Dividend).
Voor dit agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede
dividend” geldt de goedkeuring onder de opschortende voorwaarde dat de secretaris
van de algemene vergadering van Infrax Limburg voorafgaand aan de beslissing
van de algemene vergadering m.b.t. dit agendapunt heeft vastgesteld dat elk van de
aandeelhouders van Infrax Limburg (inclusief de aandeelhouders die niet op de
algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn) een overeenstemmende
goedkeuring (en machtiging aan de betrokken volmachtdrager om
dienovereenkomstig te stemmen) heeft voorgelegd waaruit blijkt dat de betrokken
aandeelhouder instemt met het Tweede Dividend en waaruit aldus blijkt dat dit
agendapunt met unanimiteit van de stemmen zal worden goedgekeurd.
Indien de secretaris van de algemene vergadering van Infrax Limburg voorafgaand
aan de algemene vergadering heeft vastgesteld dat bovenstaande voorwaarde niet is
vervuld, wordt het agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaar-stelling van
een tweede dividend” geacht niet door de gemeente te zijn goedgekeurd en dient de
volmachtdrager dienovereen-komstig een negatieve stem uit brengen m.b.t. dit
agendapunt op de algemene vergadering.
2. De personeelsformatie van het statutair personeel van de gemeente Heers en van
het contractueel personeel wordt aangepast.
3. De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 3-2014 van de kerkfabriek SintMartinus Vechmaal; De exploitatietoelage 2014 blijft ongewijzigd € 0,00.
4. De engagementsverklaring opvoedingswinkel Haspengouw wordt goedgekeurd.
5. Elke eigenaar, huurder of beheerder van hoogstamkersenbomen en of
laagstamkersenbomen met bewezen besmetting van ‘Little Cherry’ in de nabijheid
(radius van 150 meter) van een commerciële kersenplantage is ertoe gehouden
de verspreiding te beletten middels rooiiing van de aangetaste bomen.

In het geval van vermoeden van ‘Little Cherry’ op een naastliggend perceel van een
commerciële teler, kan deze teler er bij de betreffende eigenaar op aandringen een
staalname te laten doen om de aanwezigheid van het ‘Little Cherry-virus’ te bewijzen,
indien de commerciële teler bereid is de kosten van het onderzoek te dragen;
De bevoegde ambtenaar van de gemeente is steeds aanwezig bij de staalnames.
De nodige vergunningen, gestaafd met de nodige bewijzen (de bevoegde ambtenaar
is aanwezig bij de staalnames), moeten voorafgaand en uiterlijk binnen 1 maand na
vaststelling van de besmetting aangevraagd worden. Indien er geen vergunning nodig
is (vb.laagstam) moet bij een positieve staalname de rooiing gebeuren uiterlijk
binnen 1 maand na kennisname van de besmetting.
In het geval er hoogstambomen gerooid worden, is er steeds een verplichting tot
heraanplant met hoogstamfruitbomen (appel/peer/pruim…), en dit ten laatste in het
derde plantseizoen na de rooiing. Indien de gepaste maatregelen worden genomen
om het wortelstelsel van de gerooide bomen te verwijderen is heraanplant met
kersenbomen ook mogelijk.
De inbreuken op deze verordening worden bestraft met politiestraffen, voor zover
wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen op dit vlak geen andere
straffen voorzien.
6. Het besluit van het schepencollege van 23 februari 2015 waarbij beslist werd de
engagementsverklaring te ondertekenen en schepen Jan Leus af te vaardigen in de
Plaatselijke Groep om mee uitvoering te geven aan de lokale ontwikkelingsstrategie, wordt
bekrachtigd door de gemeenteraad.
7. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015-354 en de raming voor de
opdracht “Bouw chirolokalen Vechmaal”, opgesteld door de ontwerper, ESA bvba, IZ
Schurhovenveld Ambachtslaan 3246 te 3800 Sint-Truiden. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 332.170,72 excl. btw of
€ 401.926,57 incl. 21% btw.

