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Onderhandse verkoop bibliotheek Heers, gelegen Steenweg 146,
kadastraal gekend 1ste afdeling sectie D nr. 101H

01

Toelichting door wnd. korpschef Rohnny Maes over de werking
van de politiezone kanton Borgloon

De VOORZITTER verklaart de zitting voor geopend.

02

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

KERKFABRIEKEN
03

Kerkfabriek Sint-Stefanus, Batsheers: budget 2017: akteneming
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten in het Vlaamse
Gewest;
Gelet op het goedgekeurd meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de artikelen 48 en 49 van dit decreet die bepalen
dat indien het budget past in het goedgekeurd meerjarenplan
de gemeenteraad akte neemt van dit budget;
Overwegende dat op 19 juli 2016 door het Centraal Kerkbestuur
Heers het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Stefanus,
Batsheers, ingediend werd;
Gelet op het advies van 14 juli 2016 van het Bisdom;
Gelet op de afsprakennota voor het meerjarenplan 2014-2019
tussen het CKB, kerkfabrieken en gemeente;
Gelet op het goedgekeurde parochiekerkenplan Heers 2014-2019;
BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017
van de kerkfabriek Sint-Stefanus, Batsheers:
- exploitatietoelage € 2.000,00
- investeringstoelage € 0,00

Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- het bisdom Hasselt
- het centraal kerkbestuur Heers
- de kerkfabriek Sint-Stefanus, Batsheers.
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Kerkfabriek Drie Moren, Gutschoven: budget 2017: akteneming
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten in het Vlaamse
Gewest;
Gelet op het goedgekeurd meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de artikelen 48 en 49 van dit decreet die bepalen
dat indien het budget past in het goedgekeurd meerjarenplan
de gemeenteraad akte neemt van dit budget;
Overwegende dat op 19 juli 2016 door het Centraal Kerkbestuur
Heers het budget 2017 van de kerkfabriek Drie Moren,
Gutschoven, ingediend werd;
Gelet op het advies van 14 juli 2016 van het Bisdom;
Gelet op de afsprakennota voor het meerjarenplan 2014-2019
tussen het CKB, kerkfabrieken en gemeente;
Gelet op het goedgekeurde parochiekerkenplan Heers 2014-2019;
BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017
van de kerkfabriek Drie Moren, Gutschoven:
- exploitatietoelage € 1.080,28
- investeringstoelage € 0,00
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- het bisdom Hasselt
- het centraal kerkbestuur Heers
- de kerkfabriek Drie Moren, Gutschoven.

05

Kerkfabriek Sint-Martinus, Heers: budget 2017: akteneming
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten in het Vlaamse
Gewest;
Gelet op het goedgekeurd meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de artikelen 48 en 49 van dit decreet die bepalen
dat indien het budget past in het goedgekeurd meerjarenplan
de gemeenteraad akte neemt van dit budget;
Overwegende dat op 19 juli 2016 door het Centraal Kerkbestuur
Heers het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Martinus, Heers,
ingediend werd;
Gelet op het advies van 14 juli 2016 van het Bisdom;
Gelet op de afsprakennota voor het meerjarenplan 2014-2019
tussen het CKB, kerkfabrieken en gemeente;
Gelet op het goedgekeurde parochiekerkenplan Heers 2014-2019;
BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017
van de kerkfabriek Sint-Martinus, Heers:
- exploitatietoelage € 15.984,73
- investeringstoelage € 0,00
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- het bisdom Hasselt
- het centraal kerkbestuur Heers
- de kerkfabriek Sint-Martinus, Heers.
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Kerkfabriek OLV Tenhemelopneming, Heks: goedkeuring wijziging
meerjarenplan 2014-2019 en akteneming budgetwijziging 2016
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten in het Vlaamse
Gewest (artikelen 41 tot en met 44) is het meerjarenplan
onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad;

Overwegende dat op 7 juli 2016 door het Centraal Kerkbestuur
Heers het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 en de
budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek OLV Tenhemelopneming,
Heks, ingediend werd;
Overwegende dat het meerjarenplan 2014-2019 door de
gemeenteraad van 30 januari 2014 goedgekeurd werd;
dat dit meerjarenplan nu gewijzigd wordt;
Overwegende dat de gemeenteraad op 24 september 2015 akte
nam van het budget 2016; dat dit budget nu ook gewijzigd wordt;
Gelet op het advies van 29 juni 2016 van het Bisdom;
Gelet op de afsprakennota tussen het CKB, kerkfabrieken
en gemeente;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019
van de kerkfabriek OLV Tenhemelopneming, Heks,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging
2016 van de kerkfabriek OLV Tenhemelopneming, Heks:
- exploitatietoelage € 3.959,34
- investeringssubsidie ereloon € 4.630,00
- investeringssubsidie werken € 5.000,00.
Artikel 3: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- de provinciegouverneur van Limburg
- het bisdom Hasselt
- het centraal kerkbestuur Heers
- de kerkfabriek OLV Tenhemelopneming, Heks.
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Kerkfabriek OLV Ten Hemelopneming, Heks: budget 2017:
akteneming
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten in het Vlaamse
Gewest;
Gelet op het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;

Gelet op de artikelen 48 en 49 van dit decreet die bepalen
dat indien het budget past in het goedgekeurd meerjarenplan
de gemeenteraad akte neemt van dit budget;
Overwegende dat op 19 juli 2016 door het Centraal Kerkbestuur
Heers het budget 2017 van de kerkfabriek OLV Ten Hemelopneming, Heks, ingediend werd;
Gelet op het advies van 14 juli 2016 van het Bisdom;
Gelet op de afsprakennota voor het meerjarenplan 2014-2019
tussen het CKB, kerkfabrieken en gemeente;
Gelet op het goedgekeurde parochiekerkenplan Heers 2014-2019;
BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017
van de kerkfabriek OLV Ten Hemelopneming, Heks:
- exploitatietoelage € 6.980,05
- investeringstoelage € 74.222,00
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- het bisdom Hasselt
- het centraal kerkbestuur Heers
- de kerkfabriek OLV Ten Hemelopneming, Heks.
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Kerkfabriek Sint-Lambertus, Horpmaal: budget 2017: akteneming
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten in het Vlaamse
Gewest;
Gelet op het goedgekeurd meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de artikelen 48 en 49 van dit decreet die bepalen
dat indien het budget past in het goedgekeurd meerjarenplan
de gemeenteraad akte neemt van dit budget;
Overwegende dat op 19 juli 2016 door het Centraal Kerkbestuur
Heers het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Lambertus,
Horpmaal, ingediend werd;
Gelet op het advies van 14 juli 2016 van het Bisdom;

Gelet op de afsprakennota voor het meerjarenplan 2014-2019
tussen het CKB, kerkfabrieken en gemeente;
Gelet op het goedgekeurde parochiekerkenplan Heers 2014-2019;
BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017
van de kerkfabriek Sint-Lambertus, Horpmaal:
- exploitatietoelage € 8.000,00
- investeringstoelage € 0,00
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- het bisdom Hasselt
- het centraal kerkbestuur Heers
- de kerkfabriek Sint-Lambertus, Horpmaal.
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Kerkfabriek OLV Boodschap, Klein-Gelmen: budget 2017:
akteneming
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten in het Vlaamse
Gewest;
Gelet op de artikelen 48 en 49 van dit decreet die bepalen
dat indien het budget past in het goedgekeurd meerjarenplan
de gemeenteraad akte neemt van dit budget;
Overwegende dat op 19 juli 2016 door het Centraal Kerkbestuur
Heers het budget 2017 van de kerkfabriek OLV Boodschap,
Klein-Gelmen, ingediend werd;
Gelet op het goedgekeurd meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het advies van 14 juli 2016 van het Bisdom;
Gelet op de afsprakennota voor het meerjarenplan 2014-2019
tussen het CKB, kerkfabrieken en gemeente;
Gelet op het goedgekeurde parochiekerkenplan Heers 2014-2019;

BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het budget 2017
van de kerkfabriek OLV Boodschap, Klein-Gelmen goed:
- exploitatietoelage € 789,40
- investeringstoelage € 0,00
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- het bisdom Hasselt
- het centraal kerkbestuur Heers
- de kerkfabriek OLV Boodschap, Klein-Gelmen.
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Kerkfabriek Sint-Anna, Mechelen-Bovelingen: budget 2017:
akteneming
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten in het Vlaamse
Gewest;
Gelet op het goedgekeurd meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de artikelen 48 en 49 van dit decreet die bepalen
dat indien het budget past in het goedgekeurd meerjarenplan
de gemeenteraad akte neemt van dit budget;
Overwegende dat op 19 juli 2016 door het Centraal Kerkbestuur
Heers het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Anna, MechelenBovelingen, ingediend werd;
Gelet op het advies van 14 juli 2016 van het Bisdom;
Gelet op de afsprakennota voor het meerjarenplan 2014-2019
tussen het CKB, kerkfabrieken en gemeente;
Gelet op het goedgekeurde parochiekerkenplan Heers 2014-2019;
BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017 van
de kerkfabriek
Sint-Anna, Mechelen-Bovelingen:
- exploitatietoelage € 11.000,00
- investeringstoelage € 0,00

Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- het bisdom Hasselt
- het centraal kerkbestuur Heers
- de kerkfabriek Sint-Anna, Mechelen-Bovelingen.
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Kerkfabriek Sint-Martinus, Mettekoven: budget 2017: akteneming
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten in het Vlaamse
Gewest;
Gelet op het goedgekeurd meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de artikelen 48 en 49 van dit decreet die bepalen
dat indien het budget past in het goedgekeurd meerjarenplan
de gemeenteraad akte neemt van dit budget;
Overwegende dat op 19 juli 2016 door het Centraal Kerkbestuur
Heers het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Martinus,
Mettekoven, ingediend werd;
Gelet op het advies van 14 juli 2016 van het Bisdom;
Gelet op de afsprakennota voor het meerjarenplan 2014-2019
tussen het CKB, kerkfabrieken en gemeente;
Gelet op het goedgekeurde parochiekerkenplan Heers 2014-2019;
BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017
van de kerkfabriek Sint-Martinus, Mettekoven:
- exploitatietoelage € 2.834,24
- investeringstoelage € 0,00
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- het bisdom Hasselt
- het centraal kerkbestuur Heers
- de kerkfabriek Sint-Martinus, Mettekoven.
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Kerkfabriek Sint-Lambertus, Opheers: budget 2017: akteneming
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten in het Vlaamse
Gewest;
Gelet op het goedgekeurd meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de artikelen 48 en 49 van dit decreet die bepalen
dat indien het budget past in het goedgekeurd meerjarenplan
de gemeenteraad akte neemt van dit budget;
Overwegende dat op 19 juli 2016 door het Centraal Kerkbestuur
Heers het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Lambertus,
Opheers, ingediend werd;
Gelet op het advies van 14 juli 2016 van het Bisdom;
Gelet op de afsprakennota voor het meerjarenplan 2014-2019
tussen het CKB, kerkfabrieken en gemeente;
Gelet op het goedgekeurde parochiekerkenplan Heers 2014-2019;
BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017
van de kerkfabriek Sint-Lambertus, Opheers:
- exploitatietoelage € 0,00
- investeringstoelage € 0,00
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- het bisdom Hasselt
- het centraal kerkbestuur Heers
- de kerkfabriek Sint-Lambertus, Opheers.
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Kerkfabriek Sint-Quirinus, Rukkelingen-Loon: budget 2017:
akteneming
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten in het Vlaamse
Gewest;
Gelet op het goedgekeurd meerjarenplan 2014-2019;

Gelet op de artikelen 48 en 49 van dit decreet die bepalen
dat indien het budget past in het goedgekeurd meerjarenplan
de gemeenteraad akte neemt van dit budget;
Overwegende dat op 19 juli 2016 door het Centraal Kerkbestuur
Heers het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Quirinus,
Rukkelingen-Loon, ingediend werd;
Gelet op het advies van 15 juli 2016 van het Bisdom;
Gelet op de afsprakennota voor het meerjarenplan 2014-2019
tussen het CKB, kerkfabrieken en gemeente;
Gelet op het goedgekeurde parochiekerkenplan Heers 2014-2019;
BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017
van de kerkfabriek Sint-Quirinus, Rukkelingen-Loon:
- exploitatietoelage € 2.998,60
- investeringstoelage € 0,00
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- het bisdom Hasselt
- het centraal kerkbestuur Heers
- de kerkfabriek Sint-Quirinus, Rukkelingen-Loon.
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Kerkfabriek Sint-Martinus, Vechmaal: budget 2017: akteneming
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten in het Vlaamse
Gewest;
Gelet op het goedgekeurd meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de artikelen 48 en 49 van dit decreet die bepalen
dat indien het budget past in het goedgekeurd meerjarenplan
de gemeenteraad akte neemt van dit budget;
Overwegende dat op 19 juli 2016 door het Centraal Kerkbestuur
Heers het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Martinus,
Vechmaal, ingediend werd;
Gelet op het advies van 14 juli 2016 van het Bisdom;

Gelet op de afsprakennota voor het meerjarenplan 2014-2019
tussen het CKB, kerkfabrieken en gemeente;
Gelet op het goedgekeurde parochiekerkenplan Heers 2014-2019;
BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017
van de kerkfabriek Sint-Martinus, Vechmaal:
- exploitatietoelage € 0,00
- investeringstoelage € 28.000,00
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- het bisdom Hasselt
- het centraal kerkbestuur Heers
- de kerkfabriek Sint-Martinus, Vechmaal.
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Kerkfabriek OLV Ten Hemelopneming, Veulen: budget 2017:
akteneming
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten in het Vlaamse
Gewest;
Gelet op het goedgekeurd meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de artikelen 48 en 49 van dit decreet die bepalen
dat indien het budget past in het goedgekeurd meerjarenplan
de gemeenteraad akte neemt van dit budget;
Overwegende dat op 19 juli 2016 door het Centraal Kerkbestuur
Heers het budget 2017 van de kerkfabriek OLV Ten Hemelopneming, Veulen, ingediend werd;
Gelet op het advies van 14 juli 2016 van het Bisdom;
Gelet op de afsprakennota voor het meerjarenplan 2014-2019
tussen het CKB, kerkfabrieken en gemeente;
Gelet op het goedgekeurde parochiekerkenplan Heers 2014-2019;

BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017
van de kerkfabriek OLV Ten Hemelopneming, Veulen:
- exploitatietoelage € 17.000,00
- investeringstoelage € 5.000,00
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- het bisdom Hasselt
- het centraal kerkbestuur Heers
- de kerkfabriek OLV Ten Hemelopneming, Veulen.
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Onderhandse verkoop bibliotheek Heers, gelegen Steenweg 146,
kadastraal gekend 1ste afdeling sectie D nr. 101H
Op vraag van raadslid G. KINDERMANS wordt uitdrukkelijk
in de beslissing opgenomen dat alle kosten ten laste zijn
van de koper. In art. 2 van de beslissing wordt “ en alle eventuele
andere kosten” toegevoegd.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 42 § 2 en artikel 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 gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 2015
waarin beslist wordt dat de bibliotheek met achterliggende grond,
gelegen te 3870 Heers, Steenweg 146, kadastraal gekend
1ste afdeling sectie D nr. 101H, openbaar zal verkocht worden
en dat de verkoop enkel zal plaatsvinden indien het hoogste bod
minstens € 300.000 bedraagt;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2016
waarin beslist werd de verkoop van de Roppebibliotheek
niet toe te wijzen omdat het hoogste bod dat werd uitgebracht
tijdens de tweede zitdag van de openbare verkoop,
de vooropgestelde prijs niet heeft gehaald en dat het hoogste bod
zelfs onder de minimale schattingsprijs lag;
Overwegende dat er voldoende publiciteit werd gemaakt
en dat de procedure van openbare verkoop niet het verwachte
resultaat heeft opgebracht;
Overwegende dat uit recente vragen gericht aan het college blijkt
dat er nog interesse is van mogelijke kopers; dat de verkoop
van het gebouw nog steeds wenselijk is gezien de plannen
die er zijn om de huidige bibliotheek te integreren
in het Administratief Centrum;

Gelet op de beslissing van het college van 8 augustus 2016
om de verkoop van de Roppebibliotheek te laten plaatsvinden
indien de minimale prijs van € 273.000 wordt behaald;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1 De gemeenteraad wenst de verkoop
van de Roppebibliotheek verder te zetten via de procedure
van de onderhandse verkoop met gesloten enveloppe
met duidelijke vermelding van de min. schattingsprijs
zijnde € 273.000.
Artikel 2 De kosten verbonden aan dit dossier, zijnde
de opmetingskosten, schattingskosten, kosten voor de aanvraag
van het bodemattest en alle eventuele andere kosten, worden
ten laste gelegd van de koper.
Artikel 3 De kandidaat-kopers moeten hun aanbod
onder gesloten omslag en bij aangetekende en ondertekende brief
indienen, gericht aan Notaris Wilsens, Volmolensteeg 1,
3830 Wellen.
De aangeboden prijs moet in cijfers en voluit in letters geschreven
worden.
Op de omslag moet vermeld staan: “aanbod voor aankoop
Roppebibliotheek”.
Het aanbod moet aangetekend verstuurd worden of tegen
ontvangstbewijs worden afgegeven bij notaris Wilsens ten laatste
op 21 oktober 2016 om 17u30. De datum van de aangetekende
verzending (poststempel) of de datum van afgifte wordt
beschouwd als de datum van indiening van het aanbod.
Artikel 4 Het perceel wordt toegewezen aan de persoon
die het hoogste bod uitbrengt op voorwaarde dat dit bod
min. € 273.000 bedraagt.
Artikel 5 Het college wordt belast met de verdere afhandeling
van dit dossier en zorgt ervoor dat de nodige ruchtbaarheid
wordt gegeven aan deze verkoop.

Hierop sluit de VOORZITTER de vergadering.

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

M. Smolders
voorzitter

