GEMEENTERAAD VAN 26 JUNI 2014



Het retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen: wijziging van de
beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2013 wordt als volgt aangepast:
o BEGRAVING IN URNENVELD (VOLLE GROND) MET EEN CONCESSIE VAN 30
JAAR
- 1 persoon
€ 125
- 2 personen
€ 200
- 3 personen
€ 275



De verbeterde rekening 2011 van de kerkfabriek Sint-Stefanus Batsheers, wordt
gunstig geadviseerd.



De rekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Stefanus Batsheers, wordt gunstig
geadviseerd.



Aan de kerkfabriek Sint-Martinus Mettekoven, een investeringssubsidie van €
8.090,30 + BTW = € 9.789,26 wordt voor de financiering van het plaatsen van een
bliksemafleider in de kerk toegekend. Deze subsidie moet dienen om de factuur van
de firma Hommema te betalen.



De aanpassing van de huurprijzen voor de zalen van De Bammerd en de
gemeentelijke buurthuizen worden goedgekeurd door gemeenteraad.



De gemeenteraad keurt de beslissing om de voormalige pastorie en het buurthuis in
Gutschoven, gelegen te 3870 Heers (Gutschoven), Wijngaardstraat 2, kadastraal
gekend 5de afdeling sectie B nrs. 316d-316g-331e-331f openbaar te verkopen goed.
De voormalige pastorie en het buurthuis zullen enkel verkocht worden indien het
hoogste bod minstens € 160.00,00 bedraagt.



De gemeenteraad keurt de beslissing om het voormalig schoolhuis en achterliggend
buurthuis van Mettekoven, gelegen te 3870 Heers (Mettekoven), Winningstraat 2 en
+2, kadastraal gekend 6de afdeling, sectie B nrs. 146c2-146d2 openbaar te verkopen
goed. Het voormalig schoolhuis en achterliggend buurthuis zal enkel verkocht
worden indien het hoogste bod minstens € 190.000,00 bedraagt.



De gemeenteraad beslist om het perceel bouwgrond, gelegen te 3870 Heers
(Mettekoven), Winningstraat, kadastraal gekend 6de afdeling, sectie B nrs. 146z-146y
(af te breken garage) openbaar te verkopen. De bouwgrond zal enkel verkocht
worden indien het hoogste bod minstens € 75.000,00 bedraagt.



Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014-304 en de
raming voor de opdracht “Erosie-bestrijdingswerken Heers: Bielenstraat,
Herckenrodestraat en voetbal Opheers ”, opgesteld door Afdeling grondgebiedzaken.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 124.793,39 excl. btw of € 151.000,00 incl. 21% btw.



Conform artikel 22 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de
interlokale vereniging PG Leader Haspengouw wordt het jaarverslag 2013 samen met
de jaarrekening 2013 goedgekeurd.



De gemeenteraad van Heers beslist het vernieuwde projectvoorstel van de Interlokale
vereniging ter ondersteuning van projecten lokaal woonbeleid-Haspengouw, zowel
inhoudelijk als financieel, opgemaakt volgens de modaliteiten van het gewijzigde BVR van
21/09/2007 en latere wijzigingen, goed te keuren. Zij geeft haar goedkeuring aan de
voorgestelde wijzigingen van statuten van de interlokale vereniging.



Het huishoudelijk reglement voor de scholengemeenschap Haspengouw wordt
goedgekeurd.



De afsprakennota voor de scholengemeenschap Haspengouw wordt goedgekeurd.



De gemeenteraad neemt kennis van het werkingsreglement van het lokaal comité op niveau
van de scholengemeenschap Haspengouw, samengesteld uit de instellingen van de
gemeenten Gingelom en Heers.

