De gemeenteraad van 27 juni 2013
 De gemeenteraad verzoekt de Vlaamse overheid dringend de nodige middelen ter
beschikking te stellen om het functioneren van de lokale basisdemocratie niet verder
uit te hollen en dringt aan op een grondige herverdeling van de kredieten van het
Vlaams gemeentefonds.
Gezien de overmatige betoelaging van de 13 Vlaamse centrumgemeenten stelt de
gemeenteraad voor deze uit het Vlaams gemeentefonds te lichten, zonder de
kredieten ervan te verminderen, en ze in een afzonderlijk fonds te groeperen naar
analogie met de regeling van het stedenfonds.
 Het lokaal dienstreglement van de bib wordt aangepast: voortaan kan je met 1 pasje
10 werken uitlenen voor een termijn van 21 dagen. Ook in het OLE-reglement
(Onderwijs en Leesbevordering) wordt het aantal uit te lenen documenten verhoogd
naar max. 20 stuks.
 De gemeenteraad erkent de jeugdraad als adviesraad voor alle aangelegenheden
inzake het jeugdwerkbeleid voor de periode 2013 – 2018. Ook het aangepaste
huishoudelijk reglement werd goedgekeurd.
 De gemeenteraad keurt het bijzonder bestek en de raming goed voor de vervanging
van de verwarming in de gemeentelijke kleuterschool in Vechmaal. De raming
bedraagt € 25.000, incl. 21% btw.
 De gemeente neemt de wegenis van de verkaveling “Marlinne het Dorp” in
Mechelen-Bovelingen gratis over van Matexi en lijft het in bij het openbaar domein.
Deze gratis overname geschiedt voor algemeen en openbaar nut.
 De gemeenteraad keurt het reglement ter vrijwaring van het openbaar domein goed.
Met ingang van 1 juli 2013 en eindigend op 31 december 2020 wordt er voor
beschadigingen aan het openbaar domein een kostenaanrekening gemaakt. Deze
wordt als volgt samengesteld:
 Boordsteen:
- herplaatsen boordsteen groot (dikker dan 10 cm)
€ 85/m
- herplaatsen boordsteen klein
€ 25/m
- supplement boordsteen groot (dikker dan 10 cm)
€ 10/m
- supplement boordsteen klein
€ 5/m
 Greppels:
- supplement betonnen prefab greppel
€ 25/m
 Deksels:
- kleine deksel (<0,70 m)
€ 70/stuk
- grote deksel
€ 300/stuk
 Slokkers:
- herstellen slokker
€ 270/stuk
- supplement slokker
€ 350/stuk
 Verhardingen:

-

herstel voetpad in betonstraatstenen
supplement betonstraatstenen
bijplaatsen sierkiezel

€ 25/m²
€ 15/m²
€ 11,5/m²

Voor bouwwerken voegt de bouwheer bij zijn (bouw)aanvraag het document
“plaatsbeschrijving openbaar domein voor inname” (te bekomen bij de
technischedienst). Indien de bouwheer dit niet aflevert, wordt ervan uitgegaan dat
het openbaar domein in perfecte staat is. In het andere geval gebeurt er op kosten
van het gemeentebestuur een tegensprekelijke plaatsbeschrijving.
Bij de melding van de voltooiing van de bouwwerken vraagt de bouwheer het
gemeentebestuur een staat van bevinding op te maken. De kosten hiervan worden
door het gemeentebestuur gedragen. Aan de hand van de staat zal een eventuele
aanrekening herstel openbaar domein gevorderd worden.
Bij niet of onvoldoende herstel na de hierboven vermelde bouwwerken of voor het
herstel van andere beschadigingen aan het openbaar domein zullen de kosten
verhaald worden op:
- de bouwheer indien het een bouwwerk betrof
- de verantwoordelijke voor de beschadiging in de andere gevallen (indien het
geen bouwwerk betrof)
De herstellingskosten worden door de gemeenteontvanger ingevorderd onmiddellijk
na voltooiing van de herstelwerken door de gemeente op voorlegging van een
factuur.
Bij gebrek aan minnelijke regeling zal het verschuldigd bedrag door middel van een
gerechtsdeurwaardersexploot worden geïnd (art. 94,2° gemeentedecreet).
 De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2012 en de jaarrekening 2012 van de
interlokale vereniging PG Leader Haspengouw goed.
 De gemeenteraad gaat akkoord met de verkoop van een perceel grond, gelegen te
3870 Heers, Sportstraat en kadastraal gekend als 1e afdeling, sectie A deel van de
nrs. 151H2 en 436W voor de minimumprijs van € 1.023.295,00.
De kosten verbonden aan dit dossier, zijnde opmetingskosten, schattingskosten,
kosten voor de aanvraag van het bodemattest, worden ten laste gelegd van de koper.
 De gemeenteraad keurt de gemeenterekening van het dienstjaar 2012 goed.

