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De heer Kris Somers, directeur financiën en communicatie bij Limburg.net, geeft een
overzicht van de activiteiten van Limburg.net en beantwoordt nadien de vragen van de
gemeenteraadsleden.
De motiveringsnota bij de verlenging van de opdracht-houdende vereniging Inter-energa
wordt goedgekeurd en goedkeuring wordt verleend aan het verzoek tot verlenging van de
opdrachthoudende vereniging Inter-energa voor een periode van 1 januari 2015 tot en met 9
november 2019.
De functiebeschrijving/competentieprofiel van de gemeentesecretaris wordt met ingang van
heden vastgesteld.
De voltijdse functie van gemeentesecretaris van de gemeente Heers wordt open verklaard.
De functie wordt ingevuld via aanwerving.
Aan het oudercomité van de Gemeentelijke Kleuterschool Vechmaal wordt een som
toegekend van € 300,00 als tussenkomst in de werkingskosten.
Aan het oudercomité van de Gemeenschapsschool De Bilter wordt een som toegekend van €
1.700,00 als tussenkomst in de werkingskosten.
Aan het oudercomité van de Vrije Basisschool “Kers & Pit” – vestigingsplaats Heers – wordt
een som toegekend van € 1.870,00 als tussenkomst in de werkingskosten.
Aan het oudercomité van de Vrije Basisschool “Kers & Pit” – vestigingsplaats Bovelingen –
wordt een som toegekend van € 1.000,00 als tussenkomst in de werkingskosten.
De gemeenteraad keurt het parochiekerkenplan Heers 2014-2019 goed en neemt kennis van
het schrijven van het bisdom Hasselt van 2 september 2014.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Stefanus
Batsheers:
- exploitatietoelage € 997,05
- investeringstoelage € 0,00
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek Drie Moren
Gutschoven:
- exploitatietoelage € 1.416,80
- investeringstoelage €
0,00
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Martinus Heers:
- exploitatietoelage € 7.683,67
- investeringstoelage € 26.000,00
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek OLV Ten
Hemelopneming Heks:
- exploitatietoelage € 7.924,96
- investeringstoelage €
0,00
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Lambertus
Horpmaal:
- exploitatietoelage € 6.000,00
- investeringstoelage € 38.000,00
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015van de kerkfabriek OLV Boodschap KleinGelmen:
exploitatietoelage € 505,91
investeringstoelage € 11.000,00





















De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Anna MechelenBovelingen:
- exploitatietoelage € 13.000,00
- investeringstoelage €
0,00
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 1-2014 van de kerkfabriek SintMartinus Mettekoven; De exploitatietoelage 2014 blijft ongewijzigd € 4.000,00.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Martinus
Mettekoven:
- exploitatietoelage € 2.460,59
- investeringstoelage €
0,00
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Lambertus
Opheers:
- exploitatietoelage € 3.998,24
- investeringstoelage €
0,00
De verbeterde rekening 2013 van de kerkfabriek Sint-Quirinus Rukkelingen-Loon, wordt
gunstig geadviseerd.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Quirinus
Rukkelingen-Loon:
- exploitatietoelage € 979,05
- investeringstoelage €
0,00
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2-2014 van de kerkfabriek SintMartinus Vechmaal; De exploitatietoelage 2014 blijft ongewijzigd € 0,00.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Martinus
Vechmaal:
- exploitatietoelage € 0,00
- investeringstoelage € 0,00
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek OLV Ten
Hemelopneming Veulen:
- exploitatietoelage € 10.000,00
- investeringstoelage € 13.000,00
In de deelgemeente Horpmaal wordt de hierna vermelde beperking opgelegd:
éénrichtingsverkeer op de Hopstraat in de richting van de Cartuyvelstraat naar de
Donkerstraat.
Aan nieuwe onthaalouders aangesloten bij de dienst voor onthaalouders “De Bambi’s” sinds
1 april 2014, een éénmalige starterspremie toe te kennen van 430 euro.
Het lokaal toewijzingsreglement met verkorte procedure, voor de woongelegenheden op de
Nieuwe Steenweg 22 bus C, 22 bus D, 24 bus C en 24 bus D, voor ouderen die hiervoor in
aanmerking komen, wordt goedgekeurd. Het treedt in werking op de eerste dag nadat het
gemeentebestuur de goedkeuring van de bevoegde minister heeft ontvangen. Bij gebrek aan
een beslissing van de bevoegde minister treedt het reglement in werking negentig dagen
nadat het Agentschap Wonen Vlaanderen, afdeling Woonbeleid, de ontvangst van het
toewijzingsreglement heeft gemeld.

