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De heer Dirk Moerenhout geeft een overzicht van de activiteiten van Infrax Limburg, Interaqua, Inter-energa en Inter-media en beantwoordt nadien de vragen van de
gemeenteraadsleden.
De gemeenteraad neemt akte van de brief van 13 augustus 2014 van mevrouw Veronique
Cloesen, Ziekerenweg 67 bus 101, 3800 Sint-Truiden, waarin zij meedeelt met onmiddellijke
ingang ontslag te nemen als OCMW-raadslid.
De gemeenteraad keurt de aanpassing van de rechtspositieregeling goed.
De aanpassing van de personeelsformatie van het statutair en het contractueel personeel
wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het organigram goed.
De vaststelling van de functies die deel uitmaken van het managementteam worden
goedgekeurd door de gemeenteraad.
Volgende functies maken deel uit van het managementteam:
gemeentesecretaris
financieel beheerder
stedenbouwkundig ambtenaar
stafmedewerker personeel
sportfunctionaris/jeugdconsulent
cultuurbeleidscoördinator/coördinator toerisme
hoofd van de dienst sociale zaken
bibliothecaris
hoofd van de dienst werken.
De aanpassing van het arbeidsreglement mbt de toevoeging van het uurrooster
bevolking/burgerlijke stand, containerpark en onderhoudspersoneel BKO wordt
goedgekeurd.
De raad stelt de jaarrekening 2013 vast en maakt dit besluit ter goedkeuring over aan de
provinciegouverneur.
De budgetwijziging 1-2014 wordt vastgesteld.
Het reglement op de vestiging van nachtwinkels in de gemeente Heers wordt als volgt
aangepast: Voor de toepassing van dit reglement, moet er onder nachtwinkels verstaan
worden, elke winkel die in algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt en tussen
18.00 uur en 04.00 uur open is, zoals bedoeld in artikel 4bis van de wet van 29 januari 1999,
tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in
handel, ambacht en dienstverlening en ongeacht of alle verplichtingen en beperkingen
voortvloeiend uit die wet door de nachtwinkel gerespecteerd zijn.
Het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Stefanus Batsheers, wordt
goedgekeurd. De gemeenteraad neemt akte van het budget 2014 van de kerkfabriek SintStefanus Batsheers: exploitatietoelage € 998,22.
Aan de kerkfabriek Sint-Lambertus, Horpmaal, wordt een investeringssubsidie van € 8.265,08
+ BTW = € 10.000,75 toegekend voor de financiering van het plaatsen van een
bliksemafleider in de kerk. Deze subsidie moet dienen om de factuur van de firma Heleblitz
te betalen.



















Het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Lambertus Opheers, wordt
goedgekeurd. De gemeenteraad neemt akte van het budget 2014 van de kerkfabriek SintLambertus Opheers: exploitatietoelage € 3.987,19.
De overeenkomst met statutaire draagkracht houdende oprichting van een interlokale
vereniging inzake de regierol sociale economie tussen Sint-Truiden, Gingelom,
Nieuwerkerken en Heers is goedgekeurd door de gemeenteraad.
De overeenkomst betreffende de samenwerking tussen de gemeente Heers en TAOarmoede Limburg rond het inschakelen van een ervaringsdeskundige in de armoede en
sociale uitsluiting is goedgekeurd door de gemeenteraad.
De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Heers en CAD Limburg is goedkeurd
met ingang van 1 januari 2015.
In de deelgemeenten Klein-Gelmen (Groeneschild richting grens deelgemeente Veulen),
Vechmaal (Vechmaallaan ter hoogte huis nr. 84), Vechmaal (Monnikenlaan na de laatste
huizen richting Borgloon) en Mechelen-Bovelingen (Kloosterstraat na de laatste huizen
richting Gingelom) worden verkeerssluizen geplaatst om het verkeer te vertragen. Op de
plaats van de verkeersremmers zal de berijdbare wegbreedte minimum 3 meter zijn. De
afstand tussen de aparte elementen van een verkeerssluis bedraagt 15 meter.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2014-326 en de raming voor de
opdracht “Leveren, huur en onderhoud van signalisatiekledij”, opgesteld door Afdeling
grondgebiedzaken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
jaarlijkse raming bedraagt € 16.528,92 excl. btw of € 20.000,00 incl. 21% btw.
De gemeenteraard gaat akkoord met de aankoop in der minne van een gedeelte van een
perceel grond, gelegen langs de Montferrantstraat en eigendom van de heer en mevrouw
Smolders-Peyffers, de Monferrantstraat 4, 3870 Heers, voor de realisatie van het project
Infrax: “R000817: Batsheersstraat, Norbertijnenlaan, e.a. “.. De verwerving van de grond
geschiedt voor openbaar nut en tegen de prijs van € 662,50.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2014-318 en de raming voor de
opdracht “Bouwen huisvesting BKO: perceel 1: ruwbouw en afwerking: goedkeuring
lastvoorwaarden en vaststellen gunningswijze”, opgesteld door de ontwerper, DFM Office,
Sint-Truidersteenweg 30 te 3700 Tongeren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 687.000,00 excl. btw of € 831.270,00 incl. 21%
btw.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2014-319 en de raming voor de
opdracht “Bouwen huisvesting BKO: perceel 2: technieken: goedkeuring lastvoorwaarden en
vaststellen gunningswijze”, opgesteld door de ontwerper, DFM Office, Sint-Truidersteenweg
30 te 3700 Tongeren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 167.000,00 excl. btw of € 202.070,00 incl. 21% btw.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2014-320 en de raming voor de
opdracht “Bouwen huisvesting BKO: perceel 3: elektriciteit: goedkeuring lastvoorwaarden en
vaststellen gunningswijze”, opgesteld door de ontwerper, DFM Office, Sint-Truidersteenweg
30 te 3700 Tongeren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek





en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 44.900,00 excl. btw of € 54.329,00 incl. 21% btw.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2014-321 en de raming voor de
opdracht “Bouwen huisvesting BKO: perceel 4: lift: goedkeuring lastvoorwaarden en
vaststellen gunningswijze”, opgesteld door de ontwerper, DFM Office, Sint-Truidersteenweg
30 te 3700 Tongeren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 27.000,00 excl. btw of € 32.670,00 incl. 21% btw.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2014-322 en de raming voor de
opdracht “Bouwen huisvesting BKO: perceel 5: omgevingsaanleg: goedkeuring
lastvoorwaarden en vaststellen gunningswijze”, opgesteld door de ontwerper, DFM Office,
Sint-Truidersteenweg 30 te 3700 Tongeren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 50.500,00 excl. btw of € 61.105,00 incl. 21%
btw.

