Gemeenteraad van 19 december 2014


De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van Agentschap Binnenlands
Bestuur van 5 november 2013 betreffende de niet-goedkeuring van de rekening
2012 van de Kerkfabriek Sint-Martinus, Vechmaal



De verbeterde rekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Martinus, Vechmaal wordt
gunstig geadviseerd.



De verbeterde rekening 2012 van de kerkfabriek O.L.V. Ten Hemelopneming, Veulen
wordt gunstig geadviseerd.



De gemeenteraad gaat akkoord met het ontbinden van de paragemeentelijke vzw
en dat Jeugdhuis Hall 20 een autonome vzw wordt onder de naam:
jongerencentrum Hall 20 vzw. Ze gaat ook akkoord dat het resterende saldo van de
paragemeentelijke vzw Jeugdhuis Hall 20 wordt overgedragen aan de autonome vzw
en dat alle vaste activa eigendom wordt van de nieuwe autonome vzw.



Het organiek reglement van het besluit wordt goedgekeurd en vervangt het
organiek reglement van het gemeenschappelijk beheersorgaan van de Plaatselijke
Openbare Bibliotheek en het Gemeenschapscentrum dat goedgekeurd werd door
de gemeenteraad van 22 november 2010.



De gemeenteraad keurt de deelname aan projectvereniging Erfgoed Haspengouw
voor de periode 2015-2020 goed. De raad vaardigt schepen Jan Leus namens de
meerderheid en gemeenteraadslid Christiane Henri namens de oppositie af om te
zetelen in de raad van bestuur van Erfgoed Haspengouw.



De gemeenteraad keurt het convenant gemeentelijk containerpark (nietgeautomatiseerd), huisvuilzakken, gft-container zonder diftarchip goed.



De visienota recyclageparken Limburg.net wordt goedgekeurd.



Het reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van
huishoudelijke afvalstoffen (goedkeuring van het kohierbelastingsreglement en het
contantbelastingsreglement) is goedgekeurd door de gemeenteraad.



De gemeenteraad keurt het afvalreglement betreffende het beheer van
huishoudelijk afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen goed.



Om een zekere garantie in te bouwen dat groenbuffers en groenvoorzieningen
daadwerkelijk worden aangeplant, zal aan het afleveren van een
stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning een last worden
verbonden door middel van het storten van een financiële waarborg.



Aan voetbalclub Heers VV wordt een subsidie van €1300 toegekend voor
uitgevoerde onroerende investeringen.



De gemeenteraad keurt de subsidie van €1300 goed voor uitgevoerde onroerende
investeringen door voetbalclub De Zwaluw Vechmaal.



Het subsidiereglement betreffende het behoud van zwaluwkolonies van 30 mei
2011 wordt opgeheven.



Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt volgende
retributie geheven op het afleveren door het gemeentebestuur van allerlei
administratieve stukken. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of
rechtspersonen aan wie het stuk wordt afgeleverd.



Er wordt voor een een termijn die begint op 1 januari 2014 en eindigt op 31
december 2019, een belasting geheven op de frituur- en andere handelskramen die
tot doel hebben allerhande koopwaren te verkopen op het openbaar domein en die
geen deel uitmaken van een bestendige handelszaak of woning met een kadastraal
inkomen, uitgezonderd de kermiskramen.



De gemeenteraad keurt de kohierbelasting op bars goed.



Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt een
gemeentebelasting gevestigd op de aanvragen tot of de melding van het exploiteren
of veranderen van hinderlijke inrichtingen, waarvan de lijst en de indeling het
voorwerp uitmaken van bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Executieve
houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning
(Vlarem).



Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn die eindigt op 31 december 2019
wordt een gemeentebelasting gevestigd op het ophalen door de gemeente van
sluikstortingen op het openbaar domein en het verwijderen van aanplakbiljetten op
plaatsen waar het aanbrengen ervan niet is toegelaten.



De gemeenteraad keurt het retributiereglement betreffende de gemeentelijke
begraafplaatsen goed.



Het retributiereglement voor het maken van fotokopies door verenigingen
aangesloten bij de gemeentelijke adviesraden en voor het organiseren van
straatactiviteiten door buurtcomité's is goedgekeurd door de gemeenteraad.



De gemeenteraad keurt het retributiereglement op de aanleg van stoepen door het
gemeentebestuur goed.



Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt een
gemeentelijke retributie geheven op het aan huis verhakselen van snoeihout.
Het retributiereglement op de verkoop van toeristische informatie en op de
toegangsprijs van het schrijfmachinemuseum wordt goedgekeurd.





Voor het jaar 2014 worden ten behoeve van de gemeente 1 600 opcentiemen op de
onroerende voorheffing van het Gewest geheven.



De gemeenteraad keurt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de
rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar
goed.



De budgetwijziging 3-2013 wordt eenparig vastgesteld.



Het budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 wordt vastgesteld.

