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De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 12 december
2014 van CIPAL DV worden goedgekeurd.
Cipal DV: vaststelling mandaat afgevaardigde van de gemeente in de buitengewone
algemene vergadering van 12 december 2014.
IGL: vaststelling mandaat afgevaardigde van de gemeente in de buitengewone
vergadering van de algemene vergadering van 12 december 2014.
Infrax Limburg: vaststelling mandaat afgevaardigden van de gemeente in de
buitengewone algemene vergadering van 15 december 2014.
Inter-aqua: vaststelling mandaat afgevaardigden van de gemeente in de
buitengewone algemene vergadering van 16 december 2014.
Inter-media: vaststelling mandaat afgevaardigden van de gemeente in de
buitengewone algemene vergadering van 17 december 2014.
Limburg.net: vaststelling mandaat afgevaardigde van de gemeente in de algemene
vergadering van 17 december 2014.
De gemeenteraad keurt de wijziging goed van de beslissing van de gemeenteraad van
19 december 2013 betreffende het afleveren van administratieve stukken goed.
De gemeenteraad keurt de bepaling van de verdeelsleutel voor de gemeentelijke
dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West-Limburg voor het jaar 2015 en
volgende goed.
De gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West-Limburg voor het
jaar 2015 wordt goedgekeurd.
De subsidie voor onroerende investeringen uitgevoerd door voetbalclub EMBO wordt
goedgekeurd door de gemeenteraad.
De gemeenteraad keurt de tussenkomst in de receptiekosten ter gelegenheid van de
viering van het 3x11 jubileum-jaar van Carnavalvereniging De Klompenridders,
Rukkelingen-Loon goed.
Overlastfenomenen sanctioneerbaar met gemeentelijke administratieve sancties: de
gemeenteraad keurt de uniforme GAS-reglementering voor de politiezone Kanton
Borgloon goed.
Het reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van
huishoudelijke afvalstoffen wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.
De gemeenteraad keurt de verkoop van een perceeltje grond, gelegen te Heers 9de
afdeling Horpmaal, Jacobslaan, sectie A nr. 197/2F, aan de heer en mevrouw Singh en
Ewa Harjit - Gwiazdowska Singh, Jacobslaan 2, 3870 Heers goed.
De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze van brandstof voor
de gemeentelijke gebouwen en de gebouwen van het OCMW goed.

