De gemeenteraad van 31 oktober 2013



De gemeenteraad kent de titel van ere-schepen van de gemeente Heers toe aan de
heer Octaaf Smolders, Bovelingenstraat 260 te 3870 Heers.



Het ontwerp van statutenwijziging van CIPAL zijn goedgekeurd.



Het voorstel tot statutenwijziging van Infrax Limburg die aan de buitengewone
algemene vergadering van 16 december 2013 ter goedkeuring zal worden voorgelegd
zijn goedgekeurd.



Het voorstel tot statutenwijziging van Inter-aqua die aan de buitengewone
vergadering van 17 december 2013 ter goedkeuring zal worden voorgelegd zijn
goedgekeurd.



De gemeenteraad heeft het voorstel tot statutenwijziging van Inter-energa die aan
de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2013 ter goedkeuring zal
worden voorgelegd goedgekeurd.



De gemeenteraad heeft het voorstel tot statutenwijziging van Inter-media die aan de
buitengewone algemene vergadering van 3 december 2013 ter goedkeuring zal
worden voorgelegd goedgekeurd.



De budgetwijziging 2-2013 wordt door de gemeenteraad vastgesteld.



De gemeenteraad stelt vast welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten
kunnen worden beschouw als opdrachten van dagelijks bestuur. Zij stelt eveneens
vast welke daden van beheer van de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen
worden beschouwd.



De gemeenteraad keurt de aanpassing van de beslissing van de gemeenteraad van 28
februari 2013 mbt het reglement op het gratis verstrekken van huisvuilzakken aan
inwoners bij een geboorte of adoptie, aan personen met medische problemen en het
gratis verstrekken van huisvuil- en PMD-zakken aan onthaalouders goed. Per jaar
hebben de onthaalouders rechts op gratis 6 rollen grote huisvuilzakken en 2 rollen
PMD-zakken.



De financiële tussenkomst in de werkingskosten van de oudervereniging
Gemeentelijke Kleuterschool is goedgekeurd.



De gemeenteraad keurt de financiële tussenkomst in de werkingskosten van de
oudervereniging Gemeenschapsschool De Bilter goed.



De gemeenteraad keurt de financiële tussenkomst in de werkingskosten van de
oudervereniging Vrije Basisschool “Kers & Pit” – vestigingsplaats Heers goed.



De financiële tussenkomst in de werkingskosten van de oudervereniging Vrije
Basisschool “Kers & Pit” - vestigingsplaats Bovelingen goed.



De gemeenteraad keurt de afsprakennota voor het budget 2014 en meerjarenplan
2014-2019, tussen CKB, kerkfabrieken en gemeente.



De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 1-2013 van de kerkfabriek OLV
Ten Hemelopneming, Heks. De exploitatietoelage 2013 blijft ongewijzigd.



Aan de kerkfabriek OLV Ten Hemelopneming, Heks kent de gemeente een
investeringssubsidie van €4.074,07 toe.



De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 1-2013 van de kerkfabriek SintMartinus, Vechmaal. De exploitatietoelage 2013 blijft ongewijzigd.



De gemeenteraad neemt kennis van de brief van de gouverneur van 20 september
2013 betreffende niet-goedkeuring van de rekening 2012 van de Kerkfabriek OLV Ten
Hemelopneming, Veulen.



Het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer
betreffende het opleggen van een snelheidsbeperking tot 70km/u op een gedeelte
van de Gelindenstraat vanaf de grens met het grondgebied van de stad Sint-Truiden
tot aan de reeds afgebakende bebouwde kom ter hoogte van de woning
Gelindenstraat 40 is goedgekeurd.



In de deelgemeente Opheers worden de hierna vermelde beperkingen opgelegd:
o éénrichtingsverkeer op het gedeelte van de Heersestraat tussen de
Kapelstraat en het eerstvolgende kruispunt richting de Middelheersestraat,
en dit in de richting van de Kapelstraat naar de Middelheersestraat.
o éénrichtingsverkeer op de verbindingsweg tussen de Heersestraat en de
Opheersstraat, en dit in de richting van de Heersestraat naar de
Opheersstraat.



In de deelgemeente Batsheers wordt de hierna vermelde beperkingen opgelegd:

o éénrichtingsverkeer op de Norbertijnenlaan in de richting van de Kapelstraat
naar de Batsheersstraat.


In de deelgemeente Heers wordt de hierna vermelde beperking opgelegd:
o éénrichtingsverkeer op het gedeelte van de Weerstandersstraat tussen de
Burggraaf Desmaisièrestraat en de Ridderstraat, en dit in de richting van de
Burggraaf Desmaisièrestraat naar de Ridderstraat.



Het politiereglement van het gemeentelijk containerpark is aangepast.



Het mobiliteitsplan Heers is voorlopig vastgesteld.



De gemeenteraad gaat akkoord met de verkoop van een perceel grond, gelegen te
3870 Heers, Bovelingenstraat en kadastraal gekend als 11e afdeling, sectie B deel van
het nr. 285k.



De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het
project: “Heers: Hekslaan, Dumstraat, Lod. Lavkistraat (riolerings- en wegenwerken)”,
zoals gehecht aan dit besluit en er integraal deel van uitmakend, goed.



Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en raming voor de opdracht
“Onderhoud en buitengewone herstelling (Henestraat e.a.) dienstjaar 2013”,
opgesteld door de provincie Limburg. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.



Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013-256 en de
raming voor de opdracht “Erosiewerken Egoven, Batsheers en Himpedelle-fase 2”,
opgesteld door de ontwerper, Watering van Sint-Truiden, Breendonkstraat 3 te 3800
Sint-Truiden. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten.



De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het bijzonder bestek met nr. 2013-257
en de raming voor de opdracht “Bouwen van recreatieve lokalen voor de Chiro in
Vechmaal: aanstelling architect”, opgesteld door de afdeling grondgebiedszaken. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.



De gemeenteraad verleend goedkeuring aan het bijzonder bestek met nr. 2013-255
en de raming voor de opdracht “Levering van brandstof voor de gebouwen van de

gemeente en het OCMW”, opgesteld door Afdeling grondgebiedszaken. De
lastvoorwaarden worden opgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

