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Zitting van 16 december 2019

OPEN ZITTING
Consensuspunten
Algemene zaken
2019_GR_00199

Goedkeuring notulen van de vorige vergadering - beslissing
Goedkeuring notulen van de vorige vergadering.

2019_GR_00200

Zittingsverslag van de vorige zitting - kennisname
Kennisname van het zittingsverslag van de vorige zitting.

2020_GR_00001

AGB - Bepaling factor Prijssubsidie
In dit besluit wordt de factor voor de prijssubsidies bepaald op
10.75

2020_GR_00003

Beslissing Budgetwijziging 1 en aanpassing MJP AGB Halen 2019
Vooraleer de opmaak van het MJP 2020-2025 dienden er nog een
aantal kleine aanpassingen te gebeuren aan het budget 2019 van
het AGB Halen.

2020_GR_00002

Beslissing meerjarenplan AGB 2020-2025
In het eerste jaar van zijn vernieuwing dient de gemeenteraad een
nieuw meerjarenbeleidsplan vast te stellen.
Het meerjarenplan 2020-2025 van AGB Halen is vastgesteld en ligt
ter goedkeuring voor.

2020_GR_00004

Beslissing Budgetwijziging 1 en aanpassing MJP Stad Halen 2019
Vooraleer de opmaak van het MJP 2020-2025 dienden er nog een
aantal kleine aanpassingen te gebeuren aan het budget 2019 Stad
Halen.

2019_GR_00211

meerjarenplan 2020-2025 - beslissing
In het eerste jaar van zijn vernieuwing dient de gemeenteraad een
nieuw meerjarenbeleidsplan vast te stellen.
Het ontwerp ligt nu voor.
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2019_GR_00210

MJP20-25 OCMW - beslissing.
In het eerste jaar van zijn vernieuwing dient de RVMW een nieuw
meerjarenbeleidsplan vast te stellen.
Na goedkeuring door de RVMW dient de gemeenteraad zich
hierover uit te spreken.

2019_GR_00218

Gemeentelijk aandeel op de personenbelasting van de staat 2020 2024- Voorstel - beslissing
Het aandeel van de gemeente in de personenbelasting voor de
volgende jaren dient bepaald.
Het meerjarenplan is opgemaakt met behoud van de aanslagvoet
van 8%

2019_GR_00219

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar 2020-2024 - voorstel - beslissing
De gemeentelijke opcentiemen voor de jaren 2020-2024 dienen
bepaald.
In het meerjarenplan zijn ze behouden op het niveau van 2019

2019_GR_00212

Wonen West Limburg - voorstel aanpassing reglement leegstand beslissing
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen West
Limburg, waar Halen opnieuw deel van uitmaakt vanaf 1/1/2020,
wenst zijn reglementen in de 3 gemeenten op mekaar af te
stemmen. Zij doen hiertoe een voorstel.

2019_GR_00213

Wonen West Limburg - voorstel aanpassing reglement 2de
verblijven - beslissing
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen West
Limburg, waar Halen opnieuw deel van uitmaakt vanaf 1/1/2020,
wenst zijn reglementen in de 3 gemeenten op mekaar af te
stemmen. Zij doen hiertoe een voorstel.

2019_GR_00214

Wonen West Limburg - voorstel reglement verwaarlozing van
woningen - beslissing
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen West
Limburg, waar Halen opnieuw deel van uitmaakt vanaf 1/1/2020,
wenst zijn reglementen in de 3 gemeenten op mekaar af te
stemmen. Zij doen hiertoe een voorstel. Halen beschikt nog niet
over een reglement voor vaststelling en belasting van
verwaarloosde woningen.
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2019_GR_00215

Wonen West Limburg - voorstel reglement belasten van
onbewoonbare woningen - beslissing
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen West
Limburg, waar Halen opnieuw deel van uitmaakt vanaf 1/1/2020,
wenst zijn reglementen in de 3 gemeenten op mekaar af te
stemmen. Zij doen hiertoe een voorstel. Halen kent nog geen
belasting op onbewoonbare woningen.

2019_GR_00217

Voorgenomen verkoop industriegebouw Stadsbeemd 1025beslissing.
De huidigie eigenaar wenst het industriegebouw gelegen
Stadsbeemd 1025 te verkopen.
Hiertoe dient het akkoord van de stad gevraagd.

2019_GR_00222

nieuwe beheersovereenkomst tussen stad en AGB - beslissing.
De beheersovereenkomst tussen de stad Halen en het Autonoom
Gemeentebedrijf Halen moet tijdens het eerste jaar van de nieuwe
legislatuur vernieuwd worden.
Het nieuwe ontwerp ligt nu voor ter goedkeuring.

2019_GR_00202

AV limburg.net - AGENDA EN IN TE NEMEN STANDPUNTEN op de
algemene vergadering van Limburg.net dd. 19 december 2019
Limburg.net houdt algemene vergadering op 19 december ek.
Halen is lid van Limurg.net en is derhalve hiervoor uitgenodigd.
De gemeenteraad dient een inhoudelijk standpunt in te nemen
aangaande agendapunt 5, de invoering van het Optimo
inzamelsysteem in Limburg en Diest.

2019_GR_00216

Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal
van 12 december 2019 – ontwerpbesluit over het mandaat van de
gemeenteraad - hoogdringende beslissing van het CBS op
2/12/2019. - Bekrachtiging
Cipal DV houdt algemene vergadering op 12 december. Vermits de
uitnodiging te laat kwam om geagendeerd te worden op de vorige
GR, en de volgende GR slechts na de AV gepland stond, diende het
college hierin te beslissen en deze beslissing te laten bekrachtigen
door de huidige GR.

2019_GR_00224

Principiële toestemming voor het gebruik van bodycams, dashcams
en dronecams door de politie - beslissing
De korpschef van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad en de
gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA) vragen een
principiële toestemming aan de gemeenteraad opdat de politiezone
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bodycams, dashcams en dronecams mag gebruiken voor
het grondgebied van Halen.
Grondgebiedzaken
2019_GR_00220

voorlopige vaststelling wijzigingen buurtweg nr 39
(afschaffing, verlegging, vaststellen rooilijnen)
Het bedrijf Mathys nv gelegen aan de Kolenbergstraat verzoekt
de stad om de buurtweg nr. 39 welke hun eigendom doorsnijdt
te herleggen naar de rand van hun eigendom. Daarbij wensen
ze het gesupprimeerde deel af te schaffen.
De buurtweg blijft hiermee publiek toegankelijk.

2019_GR_00221 Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op
gemeentelijk openbaar domein-periode 2020-20212022 - BESLISSING
Het "retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen
op gemeentelijk openbaar domein" dient voor het einde
van 2019 goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.

BESLOTEN ZITTING
Consensuspun
ten Algemene
zaken
2019_GR_00196

benoeming financieel directeur met ingang van
1/1/2020- beslissing.
De proefperiode van de financieel directeur loopt af
op 31/12/2019.
Er dient een definitieve beslissing genomen te worden.
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