Gemeenteraad
Notulen

Zitting van 6 mei 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Tom Adriaens, Voorzitter; de heer Erik Van Roelen, Burgemeester; mevrouw Heidi
Wuestenbergs, Schepen; de heer Thomas Dubois, Schepen; de heer Kris Jacobs, Schepen; mevrouw
Anita Bullens; de heer Freddy Pans; de heer Guy Mertens; mevrouw Inge Sannen; de heer Steven
Vanmechelen; de heer Rudy Marcoen; mevrouw Gilberte Bastijns; de heer Wim Vanderbruggen;
mevrouw Josiane Vanthienen; mevrouw Inge Hansen; de heer Laurens Meeus; mevrouw Lore
Hoebrekx; mevrouw Brigitte Landerloos; de heer Mark Nickmans; mevrouw Ingrid Vrancken

Afwezig:
de heer Corry Baerts; mevrouw Elke Boogaerts, Schepen

6 mei 2019 20:00 -De voorzitter opent de openbare zitting

OPEN ZITTING
Consensuspunten
Algemene zaken
Secretariaat
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2019_GR_00081

Notulen van de vorige zitting - beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Overwegende dat de notulen van de vorige vergadering dienen goedgekeurd te worden;
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur art. 32, 277 §1 en art. 278;

Besluit
Artikel 1
De raadsleden keuren de notulen van de vorige zitting goed.
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2019_GR_00087

Zittingsverslag van de vorige vergadering - kennisname
KENNIS GENOMEN

1/19

Beschrijving
Argumentatie
De raadsleden dienen het zittingsverslag van de vorige zitting ter beschikking te krijgen.
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur art. 32 en 277

Besluit
Artikel 1
De raadsleden krijgen de beschikking over het zittingsverslag middels bijlage aan dit punt.
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2019_GR_00083

Jaarverslag 2018 politiezone Limburg Regio Hoofdstad kennisname
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Argumentatie
De raadsleden worden geïnformeerd over de werking van de politiezone in 2018

Besluit
Artikel 1
De raadsleden nemen kennis van het jaarverslag 2018 van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad
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2019_GR_00078

Organogram Stad- OCMW - beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Daar het stad en het OCMW een gezamenlijk organogram moeten goedkeuren waarin de
hiërarchische verhoudingen worden vastgesteld aangepast aan de nieuwe organisatie die is opgelegd
door het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het ontwerp door het MAT dd. 10 april 2019 en ondersteund door het CBS van 15/04/2019;
Na beraadslaging;
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur van 22/12/2017

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Besluit
Artikel 1
De raad keurt het ontwerp van gezamenlijk organogram voor de Stad en het OCMW goed.
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2019_GR_00079

Algemene vergadering fluvius O.V. op 23 mei 2019 agenda en Afgevaardigde voor de O.V. Fluvius aanduiding.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op het feit dat de gemeente/stad aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging;
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 4 april 2019 werd opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging die op 23 mei 2019 plaatsheeft te Affligem met als agenda;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.
Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018.
Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2018.
Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.
Statutaire benoemingen.
Statutaire mededelingen.

Gelet op de beraadslagingen,
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Daar ons bestuur nog een afgevaardigde voor de AV van de opdrachthoudende vereniging van
Fluvius (en een plaatsvervanger) dient aan te duiden;
Gegeven de kandidaturen van Tom Adriaens met Kris Jacobs als vervanger
Overgaand tot de geheime stemming :
Overwegende dat 19 stembriefjes uit de stembus genomen worden;
Overwegende dat de stemming volgende uitslag geeft :
Tom Adriaens met Kris Jacobs als vervanger, wordt aangeduid als afgevaardigde voor de AV van de
opdrachthoudende vereniging van Fluvius
JA : 16 stemmen en 3 blanco stemmen;
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur van 22/12/2017

Besluit
Artikel 1

3/19

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 23 mei 2019 met als agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.
Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018.
Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2018.
Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.
Statutaire benoemingen.
Statutaire mededelingen.

Artikel 2
Tom Adriaens wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad Halen in de AV van de O.V. Fluvius
voor de duur van de legislatuur met Kris Jacobs als plaatsvervanger.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 23 mei 2019, op te dragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormelde artikelen.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging,
ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
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2019_GR_00080

DCO - aanduiding afgevaardigde namens het
stadsbestuur in de A.V. - beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Daar André Mullens, afgevaardigd door het stadsbestuur zijn ontslag uit de RVB en de AV. van de
DienstenCheque Onderneming (DCO) heeft gegeven, en er dus een nieuwe afgevaardigde aangeduid
kan worden;
Gelet op de kandidatuur van Josiane Vanthienen;
Overgaande tot de geheime stemming :
Overwegende dat 19 stembriefjes uit de stembus genomen worden;
Overwegende dat de stemming volgende uitslag geeft :
Josiane Vanthienen wordt aangeduid als afgevaardigde voor de AV van de
DienstenChequeOnderneming :
JA : 16 stemmen en 3 blanco stemmen;

4/19

Juridische grond
Statuten van de DCO
Deceet lokaal bestuur va 22/12/2017

Besluit
Artikel 1
Josiane Vanthienen wordt aangeduid als afgevaardigde van de stad Halen in de A.V. van de DCO.
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2019_GR_00105

Afgevaardigde uit de gemeenteraad voor de A.V. en de
raad van bestuur van OVSG - aanduiding.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op de vraag van OVSG aan de gemeenten die lid zijn om een afgevaardigde aan te duiden voor
de algemene vergadering.
De afgevaardigde dient lid te zijn van de gemeenteraad.
De algemene vergadering komt jaarlijks één keer samen. Het mandaat is onbezoldigd.
Leden van de algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor de raad van bestuur van OVSG.
De raad van bestuur zal 15 bestuurders tellen. De verdeling gebeurt op basis van het aantal zetels
elke partij Vlaanderen breed telt in de gemeenteraad.
De raad vergadert maandelijks op een dinsdag tussen 12u00 en 14u00. Het mandaat is bezoldigd
(110 euro per bijgewoonde vergadering).
Ook hiervoor kan de afgevaardigde als kandidaat aangeduid worden;
Gelet op de kandidatuur van Erik Van Roelen voor de beide afvaardigingen;
Overgaande tot de geheime stemming :
Overwegende dat 19 stembriefjes uit de stembus genomen worden;
Overwegende dat de stemming volgende uitslag geeft :
Erik Van Roelen wordt aangeduid als afgevaardigde voor de AV van de OVSG en als kandidaat voor de
RVB.
JA : 16 stemmen en 3 blanco stemmen;
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur van 22/12/2017

Besluit
Artikel 1

5/19

Burgemeester Erik Van Roelen wordt aangeduid als afgevaardigde van Halen in de A.V. van OVSG en
als kandidaat bestuurder.
Artikel 2
kennisgeving OVSG-secretariaat.
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2019_GR_00082

BAV Limburg.net op 27 juni 2019 - agenda en mandaat beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net.
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net van 27 maart 2019 tot goedkeuring
van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net van donderdag 27 juni 2019
om 18 uur, met volgende agendapunten:
1) Welkom door de voorzitter
2) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 Statuten)
3) Vaststellingen verzoeken tot verlenging (art. 423 §2 Decreet over het Lokaal Bestuur)
4) Wijziging artikel 6 van de statuten van Limburg.net, waarbij de bestaansduur van Limburg.net
wordt verlengd met 18 jaar tot 9/11/2037

Zie onderstaande nota’s in bijlage bij dit besluit:
BAV_190627_Motiveringsnota betreffende de verlenging van de deelname van de gemeente bij
Limburg.net;
-

BAV_190627_Toelichtingsnota betreffende de wijziging van artikel 6 van de statuten.

Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de agenda te weigeren.
Overwegende dat – gezien de aard van de agendapunten - de gemeenteraad een inhoudelijke
beslissing voor punt 3 en 4 moet nemen.
Overwegende dat de bestaansduur van Limburg.net afloopt op 9 november 2019 (artikel 6 Statuten).
Overwegende artikel 423 DLB dat stelt dat na afloop van de statutair bepaalde duur de
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging opeenvolgende keren verlengd kan worden voor
een termijn die telkens niet langer mag zijn dan 18 jaar.
Overwegende het tweede lid van artikel 423 DLB dat stelt dat de gewone meerderheid van het totale
aantal deelnemers - en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door een
drievierdemeerderheid van het aantal deelnemende gemeenten - de laatste AV vóór het verstrijken
van de duur, tot de verlenging kan beslissen met een drievierdemeerderheid van de stemmen.

6/19

Overwegende het onderzoek inzake de verlenging, zoals opgenomen in de motiveringsnota in bijlage,
waaruit blijkt dat het voor de gemeente aangewezen is om haar deelname bij Limburg.net te
verlengen.
Overwegende dat op grond van de hierin opgesomde redenen, de gemeente een verzoek tot
verlenging van deelname bij Limburg.net formuleert.
Overwegende dat een beslissing van de verlenging zich vertaalt in een aanpassing van artikel 6 van
de Statuten waarbij de bestaansduur van Limburg.net wordt verlengd met 18 jaar tot 9/11/2037.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur van 22/12/2017
Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met
rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel
398, §1, 3° van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22/12/17 (verder ‘DLB’).
Gelet op de statuten van Limburg.net (verder ‘de Statuten’).

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van 27 juni 2019 van de opdrachthoudende
vereniging Limburg.net wordt goedgekeurd
Artikel 2
De gemeente verwijst naar de uitgebreide motiveringsnota in bijlage op grond waarvan zij beslist het
lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net te verlengen (zie artikel 3 van de agenda van de BAV
van Limburg.net dd. 27/6/2019).
Artikel 3
Goedkeuring van de wijziging van artikel 6 van de statuten van Limburg.net, waarbij de bestaansduur
van Limburg.net verlengd wordt met 18 jaar tot 9/11/2037 (zie artikel 4 van de agenda van de BAV
van Limburg.net dd. 27/6/2019).
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het
bijzonder met het in kennis stellen van onderhavig gemeenteraadsbesluit, inclusief de motiveringsnota
bij punt 3, aan de opdrachthoudende vereniging.
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2019_GR_00088

Algemene vergadering Kleine Landeigendom op
23/05/2019 - agenda en afgevaardigde - beslissing.
GOEDGEKEURD

7/19

Beschrijving
Argumentatie
Gegeven de uitnodiging van de Kleine Landeigendom op 23 april 2019;
Gegeven de ontwerpagenda :
1. Het proces-verbaal van de algemene vergadering
2. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 inclusief het bijzonder verslag
sociaal oogmerk en de klachtenrapportering
3. Verslag van de bedrijfsrevisor over het boekjaar 2018
4. Jaarrekening 2018
5. Kwijting bestuurders en bedrijfsrevisor
6. Aandelenwijziging 2018.
Daar de gemeenteraad Dhr. Kris Jacobs heeft aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de A.V.
van deze huisvestingsmaatschappij;
Na beraadslaging;
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur van 22/12/2017

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De agenda van de A.V. van de Kleine Landeigendom dd. 23 mei 2019 goed te keuren en Dhr. Kris
Jacobs te machtigen de stad te vertegenwoordigen.
Artikel 2
Kennisgeving Kleine Landeigendom.
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2019_GR_00106

A.V. Kantonnale bouwmaatschappij van Beringen agenda en mandaat afgevaardigde - beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gegeven de agenda voor de Algemene Vergadering der Vennoten van de kantonnale
bouwmaatschappij Beringen op DONDERDAG 23 mei om 18.00 uur :
1.
2.
3.
4.

Het proces-verbaal van de algemene vergadering.
Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de activiteiten van het dienstjaar 2018.
Het verslag over het toezicht door de commissaris-revisor over het dienstjaar 2018.
De balans, de resultatenrekening en de toelichting over het boekjaar 2018,

8/19

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris (revisor) voor het beheer over het dienstjaar
2018. Aanvaarding ontslag bestuurders en benoeming van nieuwe bestuurders.
6. Kennisname samenstelling directiecomité en ondertekeningsbevoegdheden
7. Varia.
Daar deze raad Mevr. Wuestenbergs Heidi heeft afgevaardigd als haar vertegenwoordiger in deze A.V.
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur van 22/12/2017.

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De agenda voor de A.V. van de KBM op 23 mei ek. wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Heidi Wuestenbergs wordt gemandateerd om Halen in deze vergadering te vertegenwoordigen.
Artikel 3
Kennisgeving KBM.
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2019_GR_00089

Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 - beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 ingediend door de Interlokale Vereniging
Plaatselijke Groep Haspengouw;
Gelet op de toelichting ter zake door de heer burgemeester;
Na toelichting en beraadslaging;
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur van 22/12/2017
Artikel 24 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de Interlokale Vereniging Plaatselijke
Groep Haspengouw waarin bepaald staat dat het jaarverslag samen met de jaarrekening aan de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie Limburg
ter goedkeuring moeten worden voorgelegd;

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

9/19

Besluit
Artikel 1
Heet jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 van de IVPG Haspengouw worden goedgekeurd.
Artikel 2
Een voor eensluidend verklaard afschrift van huidige beslissing te sturen naar de provincie Limburg,
directie Ruimte, dienst Landbouw en Platteland, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
Vrije tijd en Welzijn
Jeugd
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2019_GR_00097

Reglement interne orde jeugdraad en afsprakennota
gemeentebestuur en raad - beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op de keuze van het gemeentebestuur Halen om de adviesraden te behouden als orgaan om
inspraak te organiseren;
Overwegende dat het bestaande reglement vernieuwd en vereenvoudigd dient te worden;
Overwegende dat een gelijkvormige layout werd gemaakt voor alle reglementen van de raden;
Juridische grond
Gelet op de bepalingen van het decreet van lokaal bestuur december 2017 dat de gemeente inspraak
dient te organiseren en dat er rekening dient gehouden met het genderprincipe;

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring reglement interne orde jeugdraad en afsprakennota tussen jeugdraad en
gemeentebestuur Halen.
Cultuur/ Lokale economie
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2019_GR_00100

Reglement interne orde raad lokale economie en
afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de raad
voor lokale economie- beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Overwegende dat het gemeentebestuur Halen een raad lokale economie wenst op te richten

10/19

Overwegend dat er een reglement van interne orde voor deze raad alsook een afsprakennota dient
opgemaakt
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur
Gelet op de bepalingen in dit decreet omtrent organisatie van inspraak door het gemeentebestuur en
genderprincipe
Gelet op de vraag van het gemeentebestuur om de bestaande en nieuwe raden van een gelijkvormige
layout te voorzien

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring voorstel reglement interne orde raad voor lokale economie.
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2019_GR_00104

Reglement interne orde raad voor toerisme en
afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de raad
voor toerisme - beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Overwegende dat het gemeentebestuur Halen een raad voor toerisme wenst op te richten
Overwegend dat er een reglement van interne orde voor deze raad dient opgemaakt;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur
Gelet op de bepalingen in dit decreet omtrent organisatie van inspraak door het gemeentebestuur en
genderprincipe
Gelet op de intentievan het gemeentebestuur om de bestaande en nieuwe raden van een
gelijkvormige layout te voorzien

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1

11/19

goedkeuring voorstel reglement interne orde raad voor toerisme en afsprakennota.
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2019_GR_00101

Reglement interne orde cultuurraad en afsprakennota
gemeentebestuur en cultuurraad - beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op de keuze van het gemeentebestuur Halen om de adviesraden te behouden als orgaan om
inspraak te organiseren;
Overwegende dat het bestaande reglement vernieuwd en vereenvoudigd dient te worden;
Overwegende dat een gelijkvormige layout werd gemaakt voor alle reglementen van de raden;
Juridische grond
Gelet op de bepaling van het decreet van lokaal bestuur december 2017 dat de gemeente inspraak
dient te organiseren en dat er rekening dient gehouden met het genderprincipe.

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring reglement intern orde cultuurraad en afsprakennota tussen gemeentebestuur en
cultuurraad.
Sport
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2019_GR_00102

Reglement interne orde en afsprakennota
bibliotheekraad en gemeentebestuur Halen - beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op de intentie van het gemeentebestuur Halen om de adviesraden te behouden;
Overwegende dat het bestaande reglement vernieuwd en vereenvoudigd dient te worden;
Overwegende dat een gelijkvormige layout werd gemaakt voor alle reglementen van de raden;
Juridische grond
Gelet op de bepalingen van het decreet van lokaal bestuur december 2017 dat de gemeente inspraak
dient te organiseren en dat er rekening dient gehouden met het genderprincipe;

Stemming op het besluit
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De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring reglement interne orde bibliotheekraad en afsprakennota tussen bibliotheekraad en
gemeentebestuur Halen.
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2019_GR_00103

Reglement interne orde sportraad en afsprakennota
gemeentebestuur en raad - beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op de keuze van het gemeentebestuur Halen om de adviesraden te behouden als orgaan om
inspraak te organiseren;
Overwegende dat het bestaande reglement vernieuwd en vereenvoudigd dient te worden;
Overwegende dat een gelijkvormige layout werd gemaakt voor alle reglementen van de raden;
Juridische grond
Gelet op de bepaling van het decreet van lokaal bestuur december 2017 dat de gemeente inspraak
dient te organiseren en dat er rekening dient gehouden met het genderprincipe;

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring reglement interne orde sportraad en ontwerp afsprakennota tussen gemeentebestuur en
sportraad.
Welzijn
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2019_GR_00090

Reglement interne orde Lokaal Overleg Kinderopvang en
Gezinsondersteuning en afsprakennota
gemeentebestuur en raad - beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op de keuze van het gemeentebestuur Halen om de adviesraden te behouden als orgaan om
inspraak te organiseren;
Overwegende dat het bestaande reglement vernieuwd en vereenvoudigd dient te worden;
13/19

Overwegende dat een gelijkvormige layout werd gemaakt voor alle reglementen van de raden;
Juridische grond
Gelet op de bepalingen van het decreet van lokaal bestuur december 2017 dat de gemeente inspraak
dient te organiseren en dat er rekening dient gehouden met het genderprincipe;

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring reglement interne orde Lokaal Overleg Kinderopvang en Gezinsondersteuning en
afsprakennota Lokaal Overleg tussen Kinderopvang en Gezinsondersteuning en gemeentebestuur
Halen.
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2019_GR_00091

Reglement interne orde centrumraad en afsprakennota
gemeentebestuur en raad - beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op de keuze van het gemeentebestuur Halen om de adviesraden te behouden als orgaan om
inspraak te organiseren;
Overwegende dat het bestaande reglement vernieuwd en vereenvoudigd dient te worden;
Overwegende dat een gelijkvormige layout werd gemaakt voor alle reglementen van de raden;
Juridische grond
Gelet op de bepalingen van het decreet van lokaal bestuur december 2017 dat de gemeente inspraak
dient te organiseren en dat er rekening dient gehouden met het genderprincipe;

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring reglement interne orde centrumraad en afsprakennota tussen centrumraad en
gemeentebestuur Halen.
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2019_GR_00092

Reglement interne orde seniorenraad en afsprakennota
gemeentebestuur en raad - beslissing.
GOEDGEKEURD

14/19

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op de keuze van het gemeentebestuur Halen om de adviesraden te behouden als orgaan om
inspraak te organiseren;
Overwegende dat het bestaande reglement vernieuwd en vereenvoudigd dient te worden;
Overwegende dat een gelijkvormige layout werd gemaakt voor alle reglementen van de raden;
Juridische grond
Gelet op de bepalingen van het decreet van lokaal bestuur december 2017 dat de gemeente inspraak
dient te organiseren en dat er rekening dient gehouden met het genderprincipe;

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring reglement interne orde seniorenraad en afsprakennota tussen seniorenraad en
gemeentebestuur Halen.

Bijlagen
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2019_GR_00093

Reglement interne orde gemeentelijke raad voor
ontwikkelingssamenwerking en afsprakennota
gemeentebestuur en raad - beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op de keuze van het gemeentebestuur Halen om de adviesraden te behouden als orgaan om
inspraak te organiseren;
Overwegende dat het bestaande reglement vernieuwd en vereenvoudigd dient te worden;
Overwegende dat een gelijkvormige layout werd gemaakt voor alle reglementen van de raden;
Juridische grond
Gelet op de bepalingen van het decreet van lokaal bestuur december 2017 dat de gemeente inspraak
dient te organiseren en dat er rekening dient gehouden met het genderprincipe;

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

15/19

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring reglement interne orde gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking en
afsprakennota tussen gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking en gemeentebestuur
Halen.
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2019_GR_00094

Reglement interne orde Halense adviesraad voor
personen met een beperking en afsprakennota
gemeentebestuur en raad - beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op de keuze van het gemeentebestuur Halen om de adviesraden te behouden als orgaan om
inspraak te organiseren;
Overwegende dat het bestaande reglement vernieuwd en vereenvoudigd dient te worden;
Overwegende dat een gelijkvormige layout werd gemaakt voor alle reglementen van de raden;
Juridische grond
Gelet op de bepalingen van het decreet van lokaal bestuur december 2017 dat de gemeente inspraak
dient te organiseren en dat er rekening dient gehouden met het genderprincipe;

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring reglement interne orde Halense adviesraad voor personen met een beperking en
afsprakennota tussen Halense adviesraad voor personen met een beperking en gemeentebestuur
Halen.
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2019_GR_00095

Reglement interne orde raad Panoven en afsprakennota
gemeentebestuur en raad - beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op de keuze van het gemeentebestuur Halen om de adviesraden te behouden als orgaan om
inspraak te organiseren;
Overwegende dat het bestaande reglement vernieuwd en vereenvoudigd dient te worden;
Overwegende dat een gelijkvormige layout werd gemaakt voor alle reglementen van de raden;
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Juridische grond
Gelet op de bepalingen van het decreet van lokaal bestuur december 2017 dat de gemeente inspraak
dient te organiseren en dat er rekening dient gehouden met het genderprincipe;

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring reglement interne orde raad panoven en afsprakennota tussen raad panoven en
gemeentebestuur Halen.
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2019_GR_00096

Reglement interne orde gezondheidsraad en
afsprakennota gemeentebestuur en raad - beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op de keuze van het gemeentebestuur Halen om de adviesraden te behouden als orgaan om
inspraak te organiseren;
Overwegende dat het bestaande reglement vernieuwd en vereenvoudigd dient te worden;
Overwegende dat een gelijkvormige layout werd gemaakt voor alle reglementen van de raden;
Juridische grond
Gelet op de bepalingen van het decreet van lokaal bestuur december 2017 dat de gemeente inspraak
dient te organiseren en dat er rekening dient gehouden met het genderprincipe;

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring reglement interne orde gezondheidsraad en afsprakennota tussen gezondheidsraad en
gemeentebestuur Halen na goedkeuring op gezondheidsraad van 25 april 2019;
Grondgebiedzaken
Milieu
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2019_GR_00098

Reglement interne orde landbouwraad en afsprakennota
gemeentebestuur en raad - beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
17/19

Argumentatie
Overwegende dat het bestaande reglement vernieuwd en vereenvoudigd dient te worden
Overwegende dat een gelijkvormige layout werd gemaakt voor alle reglementen van de raden
Juridische grond
Gelet op de bepalingen van het decreet van lokaal bestuur december 2017 dat de gemeente inspraak
dient te organiseren en dat er rekening dient gehouden met het genderprincipe
Gelet op de beslissing van het gemeentebestuur Halen dat zij de raden willen behouden
Gelet op de vraag van het gemeentebestuur om het reglement te herzien en aan te passen aan
bestaande wetgeving alsook te vereenvoudigen

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met voorstel reglement interne orde
landbouwraad en afsprakennota landbouwraad en gemeentebestuur Halen.
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2019_GR_00099

Reglement interne orde milieuraad en afsprakennota
gemeentebestuur en raad - beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Overwegende dat het bestaande reglement vernieuwd en vereenvoudigd dient te worden
Overwegende dat een gelijkvormige layout werd gemaakt voor alle reglementen van de raden
Juridische grond
Gelet op de bepalingen van het decreet van lokaal bestuur december 2017 dat de gemeente inspraak
dient te organiseren en dat er rekening dient gehouden met het genderprincipe
Gelet op de beslissing van het gemeentebestuur Halen dat zij de raden willen behouden
Gelet op de vraag van het gemeentebestuur om het reglement te herzien en aan te passen aan
bestaande wetgeving alsook te vereenvoudigen

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
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Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met voorstel reglement interne orde
milieuraad en afsprakennota milieuraad en gemeentebestuur Halen.
6 mei 2019 21:13 - De voorzitter sluit de zitting

VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vragen en antwoorden
Nihil

VARIA EN MEDEDELINGEN
Varia en mededelingen
*Volgende raad 3 juni en vermoedelijk een extra raad op 24/6
* oproep Schepen Wuestenbergs naar afvaardigingen van de fracties voor de Gecoro.

algemeen directeur
Ingrid VRANCKEN

voorzitter
Tom Adriaens
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