Gemeenteraad
Notulen

Zitting van 11 maart 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
Elke Boogaerts, Schepen; mevrouw Anita Bullens; de heer Freddy Pans; de heer Guy Mertens;
mevrouw Inge Sannen; de heer Rudy Marcoen; mevrouw Gilberte Bastijns; de heer Wim
Vanderbruggen; mevrouw Josiane Vanthienen; de heer Corry Baerts; mevrouw Inge Hansen; de heer
Laurens Meeus; mevrouw Lore Hoebrekx; mevrouw Brigitte Landerloos; de heer Mark Nickmans;
mevrouw Ingrid Vrancken

Afwezig:
de heer Steven Vanmechelen

11 maart 2019 20:01 -De voorzitter opent de openbare zitting

OPEN ZITTING
Secretariaat
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2019_GR_00060

goedkeuring notulen van de vergadering van 4 februari
2019
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;

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

Besluit
Artikel 1
De raad keurt de notulen van de vorige vergadering goed.
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2019_GR_00061

goedkeuring zittingsverslag van de zitting van 4 februari
2019
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Daar er door een technisch probleem geen audioverslag is van de vorige zitting;
vermits in overleg met de fractieleiders is beslist om de notulen, uitgebreid met de mondelinge
vragen, als zittingsverslag te beschouwen voor deze zitting;
Gezien het zittingsverslag dient goedgekeurd te worden;
Juridische grond
DLB van 22/12/2017 meer bepaald art. 32 en 277

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

Besluit
Artikel 1
De raad keurt het zittingsverslag goed
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2019_GR_00023

wijziging reglement ophaling papier -beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Daar het reglement voor de ophaling van karton en papier door de jeugdverenigingen, zoals
goedgekeurd in de gemeenteraad van 09-02-2009, dient aangepast te worden, vooral wat betreft de
sanctionering voor niet of laattijdig opdagen (punten 1.1 en 2.1);
Gelet op het gunstig advies van de jeugdraad dd. 13 februari 2019;
Gelet op het ontwerp van aangepast reglement in bijlage;
na beraadslaging;
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur van 22/12/2019

Stemming op het agendapunt
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Besluit
Artikel 1
Het aangepaste reglement voor papierophaling door de jeugdverenigingen, zoals in bijlage van dit
besluit gehecht, wordt goedgekeurd.
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2019_GR_00030

Huishoudelijk reglement der beraadslagende organengemeenteraad -beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Daar de raad, bij de aanvang van een nieuwe zittingsperiode, een nieuw huishoudelijk reglement
dient vast te stellen voor haar werking;
gegeven het voorstel van reglement in bijlage, tijdens de zitting aangepast in art. 1 met volgende
clausule : 'In december en in juni van elk jaar worden de data voor de geplande zittingen van het
volgende half jaar aan de raadsleden meegedeeld';
Gelet op de bespreking van dit voorstel met de verschillende fracties op 11 februari jl.;
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, art. 38

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement in bijlage van deze beslissing goed.
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2019_GR_00031

Deontologische code voor de mandatarissen - beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
daar de gemeenteraad, volgens het decreet lokaal bestuur, een deontologische code dient aan te
nemen voor de mandatarissen;
Gelet op de ontwerpcode in bijlage van dit besluit;
Gegeven de bespreking ervan met de fracties op 11/2/2019;
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Juridische grond
Decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 art. 39

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

Besluit
Artikel 1
De raad neemt de bijgevoegde deontologische code voor mandatarissen aan.
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2019_GR_00062

Beslissing Delegatie Dagelijks Bestuur
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Juridische grond
Artikel 41, 8° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 geeft de gemeenteraad de
bevoegdheid om vast te stellen wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan;
Het college van burgemeester en schepenen is conform artikel 41, 10° van het decreet Lokaal Bestuur
bevoegd voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de
overheidsopdracht, wanneer de opdracht past binnen het begrip dagelijks bestuur;
overwegende de vlotte werking van het gemeentebestuur te waarborgen;
Gegeven de toelichting door de financieel directeur;

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

Besluit
Artikel 1
Onder het begrip dagelijks bestuur wordt verstaan :
§1 : Alle opdrachten en uitgaven die een bedrag van 50.000 euro (exclusief BTW) niet overschrijden,
ongeacht of deze nominatief in het budget opgenomen werden. Voor langlopende contracten wordt
de grens bepaald door de jaren van de start tot de einddatum van het contract op te tellen. Indien er
geen einddatum bepaald werd, wordt het contract geacht een looptijd van drie jaar te hebben.
$2 : Alle opdrachten die nominatief in het budget opgenomen werden in de ruime zin van het waard
en die derhalve door de stemming van het budget/MJP automatisch onder het begrip dagelijks
bestuur vallen

4/34
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2019_GR_00052

overeenkomst tussen de stad en de kruispuntenbank
sociale zekerheid - kennisname
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Argumentatie
Daar de stad beroep doet op de KSZ voor mededeling van de inwoners die, omwille van hun sociaal
zekerheidsstatuut recht hebben op één of ander voordeel binnen of buiten de sociale zekerheid,
uitsluitend met het oog op de automatische toekenning van aanvullende rechten vastgesteld in het
gemeentelijk reglement van 7 november 2016 of in een uitdrukkelijke verklaring dienaangaande;
Daar wij hiertoe met de KSZ een overeenkomst dienen af te sluiten, deze overeenkomst nr.
19/034,bevindt zich in bijlage;
Gelet op het CBS van 25/02/2019 waarin deze overeenkomst werd goedgekeurd;
gegeven art. 7 van deze overeenkomst die een kennisgevingsverplichting aan de raadsleden inhoudt;
Juridische grond
decreet lokaal bestuur van 22/12/2019
sectroraal comité van de sociale zekerheid en de gezondheid, beraadslaging nr. 16/008 van 2 februari
2016
wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een kruispuntbank van de sociale
zekerheid , art. 11 bis.

Besluit
Artikel 1
De raadsleden nemen kennis van de overeenkomst nr. 19/034 tussen de KSZ en stad Halen, voor de
duur van 5 jaar.

Artikel 2
Kennisgeving KSZ.
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2019_GR_00063

AGB - Bepaling factor Prijssubsidie
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Overwegende de economische rentabiliteit en het winststreven van het AGB Halen het nodig is om
een prijssubsidie toe te kennen als een vergoeding voor het recht van toegang tot de
sportinfrastructuur te Halen;
Overwegende het goedgekeurde budget van het AGB Halen er nood is aan een prijssubsidie met
factor 5,40 om het AGB economisch rendabel te maken;
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overwegende dat rekening houdende met de sportieve en sociale functie van de sportinfrastructuur
het verenigingsleven aan democratische prijzen moet gebruik kunnen maken van de
sportinfrastructuur en dat er in dit kader op korte termijn geen prijsverhogingen kunnen doorgevoerd
worden ten aanzien van gebruikers van deze sportinfrastructuur. Zo kan de sportinfrastructuur
toegankelijk blijven voor iedereen;
Gegeven de toelichting door de financieel directeur;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en meer bepaald artikel 40 en 41 dat stelt dat de gemeenteraad
de bevoegdheid heeft om gemeentelijke reglementen vast te stellen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur en meer bepaald artikel 231 tot en met 244 betreffende de
bepalingen van een AGB;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12/04/2010 tot oprichting van het Autonoom
Gemeentebedrijf Halen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 1 oktober 2018 betreffende de goedkeuring van de
prijssubsidie;

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

Besluit
Artikel 1
Prijssubsidie
Er wordt een systeem van prijssubsidies ingevoerd om de economische rendabele bedrijfsvoering van
het AGB Halen te garanderen
Artikel 2 :
Bedrag van de Prijssubsidie
De waarde van de prijssubsidie toegekend aan het AGB Halen voor het recht op toegang tot de
sportinfrastructuur is de prijs (inclusief 6% BTW) die de bezoeker voor het recht van toegang betaalt,
vermenigvuldigd met een factor 5,40. Concreet betekend dit dat de prijssubsidie 54 euro bedraagt
inclusief BTW indien de prijs voor de bezoeker 10 euro inclusief BTW bedraagt.
Artikel 3 :
Aanpassing Prijssubsidie
De gesubsidieerde toegangsgelden kunnen steeds herbekenen worden in het kader van de periodieke
evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het AGB Halen. Is deze aanpassing noodzakelijk dan
zal deze steeds gedocumenteerd worden.
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2019_GR_00064

BBC 2020 - Aankoop gebruiksrecht - beslissing

6/34

GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Overwegende dat het stad Halen reeds met de BBC software van de firma Cipal - Schaubroeck aan de
slag is;
Overwegende dat de wetgeving aanpassingen aan de software vereist
Overwegende dat het de facto de aanpassing is van de bestaande toepassing aan de veranderende
wettelijke omgeving
Overwegende de prijsofferte van de firma Cipal-Schaubroeck CS004584 van 3 januari 2019;
Overwegende dat er geen instapvergoeding wordt aangerekend;
Overwegende de neutrale impact op de voorziene kredieten;
Juridische grond
Gelet op artikel 42 van de wetgeving overheidsopdrachten,
Gelet op het decreet lokaal bestuur;

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

Besluit
Artikel 1
De prijsvraag van de firma Cipal-Schaubroeck met betrekking tot de uitbreiding van de BBC software
naar aanleiding van de nieuwe wetgeving wordt goedgekeurd voor een standaard maandelijkse kost
ten bedrage van 1.950,00 euro exclusief BTW. De middelen zijn voorzien op actie 2019140315,
raming 2019140549 en registratiesleutel 6151100/0119
Dit komt neer op een jaarlijkse kost van 28.314 euro inclusief BTW
Artikel 2:
De bijkomende consultancy noodzakelijk voor de conversie van de historische gegevens en
ondersteuning bij de overgang naar deze aangepaste toepassing ten bedrage van 896,00 euro
(exclusief BTW) wordt goedgekeurd.
De optionele consultancy met betrekking tot de configuratie en tot de in house opleiding, ten bedrage
van respectievelijk 896,00 en 448,00 euro (exclusief BTW) worden principieel goedgekeurd
De initiele offerte wordt uitgebreid met de koppeling met 3P ten bedrage van 75 euro excl. BTW.
Artikel 3:
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgt aan de financieel directeur en het afdelingshoofd
informatica

7/34
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2019_GR_00042

Opdrachthoudende vereniging Limburg.net – Bijzondere
algemene vergadering van woensdag 27 maart 2019 AGENDA EN IN TE NEMEN STANDPUNTEN en aanduiding
van een GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER EN
PLAATSVERVANGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING
van Limburg.net
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
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 ‘het Decreet’).
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net.
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net van 30 januari 2019 tot goedkeuring
van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net van woensdag 27 maart
2019 om 18 uur in de kantoren van Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt,
met volgende agendapunten:
1) Welkom door de voorzitter
2) Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering
3) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 Statuten)
4) Benoeming leden van de raad van bestuur (art. 20 en 21 Statuten)
5) Benoeming leden en plaatsvervangers algemeen comité (art. 29 Statuten)
6) Goedkeuring Code goed bestuur
7) Varia
1. Toelichting van de grote lijnen van het ondernemingsplan 2019-2024 (wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de algemene vergadering van juni 2019)
8) Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde
agendapunten te weigeren
Overwegende dat artikel 432 van het Decreet bepaalt dat de vertegenwoordigers voor de algemene
vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangeduid worden uit hun leden.
Gegeven de kandidatuur van Steven Vanmechelen met als plaatsvervanger Laurens Meeus;
Overgaande tot de geheime stemming:
Daar er 20 stembriefjes uit de stembus genomen worden,;
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Gelet op de uitslag :
Steven Vanmechelen (met als plaatsvervanger Laurens Meeus) wordt aangeduid :
JA : 17 stemmen
Neen : 0 stemmen;
Blanco: 3 stemmen
Juridische grond
artikel 398, §1, 3° en 432 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22/12/17
Gelet op de statuten van Limburg.net (verder ‘de Statuten).

Besluit
Artikel 1
De agendapunten van de Bijzondere algemene vergadering van 27 maart 2019 van de
opdrachthoudende vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.

Artikel 2
Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van Limburg.net wordt
aangewezen:
-

De heer Vanmechelen Steven, Liebroekstraat 102 te Halen

Met als plaatsvervanger
-

De heer Laurens Meeus, Oude Schansstraat 2 te Halen

De aangeduide vertegenwoordiger beschikt over een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal
aandelen waarover de gemeente beschikt in Limburg.net (zie art. 7, 9 en 37 van de Statuten).
Deze aanstelling geldt voor de duur van de legislatuur.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het
bezorgen van een afschrift in tweevoud aan Limburg.net.
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2019_GR_00035

Limburg.net- aanduiding lid RVB -beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

9/34

Argumentatie
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 ‘het Decreet’).
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net.
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net van 30 januari 2019 tot goedkeuring
van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net van woensdag 27 maart
2019 om 18 uur in de kantoren van Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt.
Gelet op artikel 445 van het Decreet dat bepaalt dat in geval van algehele vernieuwing van de
gemeenteraden, binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een
algemene vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot algehele vervanging van de raad van
bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen reeds in hun nieuwe
samenstelling vergaderd hebben.
Gelet op artikel 434 § 1 van het Decreet en artikel 20.1 van de Statuten die bepalen dat het aantal
leden van de raad van bestuur maximaal vijftien bedraagt. Van dit aantal leden mag maximaal twee
derde van hetzelfde geslacht zijn. Er wordt een evenwichtige verdeling nagestreefd tussen de leden
van de raad van bestuur uit grote en kleine gemeenten op het vlak van het aantal inwoners (artikel
20.2 van de Statuten).
Gelet artikel 20.2 van de Statuten dat stelt dat wanneer er stemgerechtigde leden van de raad van
bestuur moeten worden aangeduid, dan kan elke deelnemende gemeente een lijst van kandidaten
voordragen met hoogstens zoveel leden als eraan te duiden stemgerechtigde leden in de raad van
bestuur zijn.
Gelet op de onverenigbaarheden zoals vermeld in artikel 20.4 van de Statuten en artikel 436 van het
Decreet.
Overwegende dat op 1 januari 2019 een algehele vernieuwing van de gemeenteraden heeft
plaatsgevonden.
Overwegende dat de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net ter installatie van de raad van
bestuur plaatsvindt op woensdag 27 maart 2019.
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig artikel 20.2 van de Statuten overgaat tot voordracht
van de lijst van 15 kandidaat bestuurders die werd samengesteld met inachtname van de criteria zoals
bepaald in artikel 20.2 van de Statuten.
Juridische grond
Gelet op de statuten van Limburg.net (verder ‘de Statuten’).
artikel 398, §1, 3°, art. 445 en art 434 §1 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22/12/17

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

Besluit
Artikel 1

10/34

De gemeente Halen draagt onderstaande lijst van 15 kandidaten voor als leden van de raad van
bestuur van Limburg.net:
Naam
Erlingen Ingrid
Feytons Jo
Heleven Bart
Nijs Bob
Nijssens Carl
Oktay Muhammet
Pirlotte Heidi
Ramaekers Mieke
Thielemans Isabelle
Thijsen Tom
Vandormael Cindy
Vliegen Raf
Werelds Liesbeth
Wouters Jan
Wouters Luc

Woonplaats
Dilsen-Stokkem
Borgloon
Zonhoven
Lommel
St Truiden
Houthalen-Helchteren
Heers
Maasmechelen
Heusden-Zolder
Kortessem
Alken
Oudsbergen
Hoeselt
Hasselt
Lummen

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt in tweevoud verzonden aan LIMBURG.NET
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2019_GR_00041

Limburg.net- aanduiding lid algemeen comité beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
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 ‘het Decreet’).
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net.
Gelet op de statuten van Limburg.net (verder ‘de Statuten’).
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net van 30 januari 2019 tot goedkeuring
van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net van woensdag 27 maart
2019 om 18 uur in de kantoren van Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt.
Gelet op artikel 442 van het Decreet dat bepaalt dat in elke dienstverlenende of opdrachthoudende
vereniging een algemeen comité kan opgericht worden om de verbinding en het overleg tussen de
raad van bestuur en de deelnemers te faciliteren.
Gelet artikel 29 van de Statuten dat een algemeen comité opricht bij Limburg.net en dat bepaalt dat
het algemeen comité bestaat uit afgevaardigden van de gemeenten waarbij elke gemeente één
afgevaardigde heeft. Elke deelnemende gemeente mag bijgevolg één vertegenwoordiger voordragen
die namens haar in het algemeen comité zetelt. Het voorgedragen lid moet een natuurlijke persoon
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zijn die in de gemeente lid is van het college van burgemeester en schepenen. Daarnaast duidt elke
deelnemende gemeente een vaste plaatsvervanger aan.
Overwegende dat op 1 januari 2019 een algehele vernieuwing van de gemeenteraden heeft
plaatsgevonden.
Overwegende dat de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net ter installatie van de raad van
bestuur plaatsvindt op woensdag 27 maart 2019.
Overwegende dat op deze vergadering ook de benoeming van de afgevaardigden en de vaste
plaatsvervangers van het algemeen comité geagendeerd staat.
Overwegende dat de gemeente in overeenstemming met artikel 442 van het Decreet en artikel 29 van
de Statuten overgaat tot aanduiding van een afgevaardigde en vaste plaatsvervanger voor het
algemeen comité.
Op voorstel van het CBS wordt Erik Van Roelen aangeduid als afgevaardigd lid uit het CBS;
Gegeven de kandidatuur van Kris Jacobs voor plaatsvervangend lid;
Overgaande tot de geheime stemming voor het plaatsvervangende lid :
Daar er 20 stembriefjes uit de stembus genomen worden,;
Gelet op de uitslag :
Kris Jacobs wordt aangeduid :
JA : 17 stemmen
Neen : 0 stemmen;
Blanco : 3 stemmen
Juridische grond
Gelet op de statuten van Limburg.net (verder ‘de Statuten’).
het Decreet over Lokaal Bestuur van 22/12/17, art. 398 §1 3° en art. 442

Besluit
Artikel 1
1) De stad Halen draagt de heer Erik Van Roelen voor als afgevaardigde voor het Algemeen Comité
van Limburg.net.
2) De stad Halen draagt de heer Kris Jacobs voor als vaste plaatsvervanger voor het algemeen
comité van Limburg.net.
3) Een getekend afschrift van dit besluit wordt in tweevoud verzonden aan Limburg.net.
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2019_GR_00033

De watergroep - aanduiding afgevaardigde in het
aandeelhoudersbestuur voor de drinkwaterdiensten beslissing
GOEDGEKEURD

12/34

Beschrijving
Argumentatie
Daar de gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een afgevaardigde uit de
gemeenteraad in het aandeelhoudersbestuur voor de drinkwaterdiensten.
Daar deze aandeelhoudersbesturen een adviserende rol hebben;
Gelet op de kandidatuur van Jacobs Kris;
Overgaande tot de geheime stemming :
Daar er 20 stembriefjes uit de stembus genomen worden,;
Gelet op de uitslag :
Jacobs Kris wordt aangeduid :
JA : 17 stemmen
Blanco : 3 stemmen;
Juridische grond
DLB van 22/12/2017;
De statuten van de Watergroep;

Besluit
Artikel 1
Kris Jacobs wordt aangeduid als afgevaardigde van stad Halen in het aandeelhoudersbestuur voor de
drinkwaterdiensten van de Watergroep.
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2019_GR_00034

De watergroep - aanduiding afgevaardigde en
plaatsvervanger in de algemene vergadering beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Daar de gemeenteraad een afgevaardigde en een plaatsvervanger dient aan te duiden voor de A.V.
van de Watergroep.
Daar dit een gemeenteraadslid mag maar niet moet zijn.
Gegeven de kandidatuur van Adriaens Tom met Veld Stephano als plaatsvervanger;
Overgaande tot de geheime stemming:
Daar er 20 stembriefjes uit de stembus genomen worden,;
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Gelet op de uitslag :
Adriaens Tom met Veld Stephano als plaatsvervanger wordt aangeduid :
JA : 17 stemmen
Neen : 0 stemmen;
Blanco : 3 stemmen
Juridische grond
Statuten van de Watergroep
DLB dd. 22/12/2017.

Besluit
Artikel 1
Tom Adriaens, Heidestraat 15 te Halen, wordt aangeduid als afgevaardigde voor de A.V. van de
Watergroep met Veld Stephano, Velpenstraat te Halen,als plaatsvervanger.
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2019_GR_00032

IVP Leader Haspengouw - wijziging van de statuten beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op de wijzigingen die het decreet lokaal bestuur bevat voor de organisatie van
intergemeentelijke samenwerking;
Daar stad Halen één van de oprichtende leden van de interlokale vereniging plaatselijke groep
Haspengouw is;
Daar de statuten van de IVP moeten aangepast worden aan de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur, art; 388 tem. 395;
Gegeven de goedkeuring van de gewijzigde statuten door de plaastelijke groep Haspengouw
dd.28/01/2019;
Gelet op het ontwerp in bijlage;
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

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

Besluit
Artikel 1
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Goedkeuring te geven aan de gewijzigde statuten van de IVP groep Haspengouw.

Artikel 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het Leadersecretariaat.
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BAV fluvius dd. 29/3/2019 -GOEDKEURING VAN
AGENDA EN VOORDRACHT VAN EEN KANDIDAATBESTUURDER vanuit de provincie LIMBURG
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op het feit dat de gemeente/stad aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging;
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 17 januari 2019 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging die op 29 maart 2019 plaatsheeft te Hasselt;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17 van de statuten alle huidige mandaten bij Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat
deze tot een algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17, derde alinea, van de statuten de deelnemende
gemeenten het recht hebben om maximaal 6 bestuurders, namelijk 3 namens de deelnemende
gemeenten van de provincie Limburg en telkens 1 namens de deelnemende gemeenten van
respectievelijk de provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen voor te dragen;
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad
van bestuur beperkt is tot zes (6);
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74°
en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de
toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd;
Daar in zitting van 4-2-2019 Dhr.Tom Adriaens werd aangeduid om Halen te vertegenwoordigen op de
(B) AV's van Fluvius tijdens deze legislatuur;
Gelet op de beraadslagingen,

Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Juridische grond
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;

Stemming op het agendapunt
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Besluit
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 29 maart 2019 met als agendapunten: ‘Statutaire
ontslagnemingen en benoemingen’ en ‘Statutaire mededelingen’.

Artikel 2
De drie kandidaat-bestuurders die binnen Fluvius System Operator namens Fluvius Limburg benoemd
worden in de Raad van Bestuur, ook voor te dragen als kandidaat-bestuurders van Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 29
maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.

Artikel 3
De vertegenwoordiger van stad Halen (Tom Adriaens) die zal deelnemen aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 29 maart 2019, op
te dragen zijn/haar 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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Fluvius - BAV van 18/3/2019 - GOEDKEURING VAN
AGENDA - beslissing - en bevestigen VOORDRACHT
VAN KANDIDAAT-LID VOOR REGIONAAL
BESTUURSCOMITE ZUID-WEST (RBC-ZUID-WEST) EN
VOOR DE RAAD VAN BESTUUR
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op het feit dat de stad voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende
vereniging Fluvius Limburg;
Gelet op het feit dat de stad per aangetekend schrijven van 14 januari 2019 werd opgeroepen om
deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Limburg die op 18
maart 2019 plaatsheeft in gebouw D van Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 24 te 3500 Hasselt;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente/stad op 21 november 2018 brief
overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Fluvius
Limburg onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele
vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;
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Gelet op het feit dat de stad ingedeeld is bij Regionaal Bestuurscomité Zuid-West (RBC-Zuid-West).
Gelet op het feit dat wij in onze zitting van 4 februari jl. Dhr. Van Roelen Erik hebben aangeduid als
afgevaardigde van de stad Halen in het Regionaal Bestuurscomité Zuid-West (RBC-Zuid-West), alsook
als kandidaat bestuurder voor de raad van bestuur.
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad
van bestuur beperkt is tot 15;
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74°
en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de
toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd;

daar in dezelfde zitting van 4-2-2019 Dhr.Tom Adriaens werd aangeduid om Halen te
vertegenwoordigen op de (B) AV's van Fluvius tijdens deze legislatuur;
Gelet op de beraadslagingen,

Juridische grond
decreet lokaal bestuur dd. 22-12-2019

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

Besluit
Artikel 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van
de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg d.d. 18 maart 2019 met als enig agendapunt
‘Statutaire ontslagnemingen en benoemingen’.

Artikel 2
Erik Van Roelen, burgemeester, hiertoe aangeduid in zitting van 4-2-2019 voor te dragen als
kandidaat-lid voor Regionaal Bestuurscomité Zuid-West (RBC-Zuid-West) van de opdrachthoudende
vereniging Fluvius Limburg, voor een duur van zes jaar, vanaf 1 april 2019 tot aan de eerste algemene
vergadering in het jaar 2025.

Artikel 3
dezelfde persoon vermeld in artikel 2 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur
van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg, voor een duur van zes jaar, vanaf 1 april 2019
tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
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Artikel 4
de vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg op 18 maart 2019, op te
dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormelde artikelen

Artikel 5
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius
Limburg, ter attentie van het secretariaat, p/a Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt.
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NUHMA - aanduiding afgevaardigde in de AV van de cvba
- beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Daar de stad aandeelhouder is van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Nutsbedrijven Houdstermaatschappij, NUHMA cvba;
daar de gemeenteraad, overeenkomstig de statuten van Nuhma, artikel 37, een afgevaardigde (met
een plaatsvervanger) dient aan te duiden voor de A.V. van de cvba NUHMA.
Gegeven de kandidatuur van Steven Vanmechelen met als plaatsvervanger Meeus Laurens;
Overgaande tot de geheime stemming:
Daar er 20 stembriefjes uit de stembus genomen worden,;
Gelet op de uitslag :
Steven Vanmechelen met als plaatsvervanger Meeus Laurens wordt aangeduid :
JA : 17 stemmen
Neen : 0 stemmen;
Blanco : 3 stemmen

Besluit
Artikel 1
Vanmechelen Steven, Liebroekstraat 102 te Halen wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad
Halen in de A.V. van Nuhma cvba, met Laurens Meeus, Oude Schansstraat 2 te Halen als
plaatsvervanger.

Artikel 2
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bovengenoemde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de AV's voor de komende legislatuur
te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de
agendapunten en al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda.

Artikel 3
Het CBS wordt gelast met de uitvoering van onderhavig beslissing en zal onverwijld een afschrift
bezorgen van deze beslissing aan NUHMA.
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BAV Cipal dv. besluit inzake de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op
de bijzondere algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging Cipal van 22 maart 2019.beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal ”);
Gelet op de statuten van Cipal;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 4 februari jl. inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger
van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal;
Gelet op de oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22
maart 2019 met de volgende agendapunten:

1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van
bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering;
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te weigeren;
Na beraadslaging en stemming;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 40
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art.
432, derde lid dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient
herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
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Stemming op het agendapunt
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de
bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019, zoals overgemaakt per aangetekende
brief en e-mail d.d. 22 januari 2019, goedgekeurd.

Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger, Erik Van Roelen, wordt gemandateerd om op de bijzondere
algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit.
Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene
vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke
vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde
agenda.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
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bijzondere algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging Cipal van 22 maart 2019 –
besluit over het mandaat van de gemeenteraad en
aanduiding van een kandidaat-bestuurder - beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”);
Gelet op de statuten van Cipal;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 4 februari 2019 inzake de aanduiding van de
vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal;
Gelet op de oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22
maart 2019 met de volgende agendapunten:
1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van
bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
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Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van de bijzondere algemene
vergadering van 22 maart 2019;
Gelet op art. 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten dat de voorwaarden m.b.t.
de toepassing van de in house-exceptie bepaalt;
Overwegende dat het belangrijk is dat de deelnemers van Cipal beroep kunnen doen op de in houseexceptie en derhalve opdrachten kunnen toevertrouwen aan Cipal zonder dat de formele
aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd;
Overwegende dat de in house-exceptie o.m. inhoudt dat er sprake moet zijn van een ‘gezamenlijke
controle’, hetgeen concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van Cipal moeten worden
samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele vertegenwoordigers
verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen;
Gelet op het volgende voorstel van gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders:
















Dries Wim, burgemeester Genk
Eens Karolien, schepen Tessenderlo
Fourie Lore, schepen Landen
Geypen Greet, schepen Mechelen
Iacopucci Pietro, schepen Waregem
Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar
Mannaert Dieter, schepen Dendermonde
Matheï Steven, burgemeester Peer
Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg
Paredaens Koen, schepen Zoersel
Stijnen Francis, schepen Turnhout
Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal
Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem
Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem
Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen

Overwegende dat deze gezamenlijke voordrachtlijst tot stand kwam na een uitgebreide consultatie- en
overlegronde door de uittredende voorzitter van Cipal;
Overwegende dat bij de opmaak van deze gezamenlijke voordrachtlijst o.m. rekening gehouden werd
met de decretale en statutaire bepalingen, geografische verdeling, bevolkingscijfers, politieke
verdeling, man/vrouw verhouding, continuïteit/vernieuwing binnen de raad van bestuur;
Na beraadslaging en stemming;
Daar er 20 stembriefjes uit de stembus genomen worden,;
Gelet op de uitslag : Dries Wim bekomt 12 stemmen
Foerie Lore bekomt 2 stemmen
Thijs Heidi bekomt 1 stem
Er zijn 5 blanco stemmen
Wim Dries wordt aangeduid als kandidaat-bestuurder:
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Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 40
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald art. 445 dat
bepaalt dat er, in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, binnen de eerste drie
maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering moet worden
bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan;

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de voormelde gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders
goed.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt uit de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele
vertegenwoordiger aan: Wim Dries.

Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente Erik Van Roelen wordt gemandateerd om op de bijzondere
algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit.
Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene
vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de
gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en
in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
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aanduiding van (nieuwe) vertegenwoordigers in het
bekkenbestuur van het Demerbekken - beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op het schrijven van de provinciegouverneur, voorzitter van het bekkenbestuur Demerbekken,
van 12 februari 2019 m.b.t. de vraag tot afvaardiging van een gemeentelijk mandataris in het
bekkenbestuur, waarvan de stad Halen deel uitmaakt.
Overwegende dat het bekkenbestuur tot taak heeft:
1° het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen;
2° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te keuren,
rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en met de resultaten
van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 1.6.2.5, binnen een termijn van 90 dagen na het
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afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier maanden voor het begin van de periode waarop
het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft;
3° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te keuren,
rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht;
4° advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 1.6.2.5, § 1;
5° advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9, § 3, van het besluit
van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de
scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van
de zoneringsplannen;
6° advies te verlenen over:
a) ontwerpen van investeringsprogramma's met een rechtstreekse invloed op de watersystemen;
b) ontwerpen van investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en kleinschalige
rioolwaterzuiveringsinstallaties;
7° het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de onbevaarbare
waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter beheer te realiseren;
8° indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties binnen het
bekken te agenderen.
Gelet op de kandidatuur van Jacobs Kris met als plaatsvervanger Inge Hansen;
Overgaande tot de geheime stemming
Daar er 20 stembriefjes uit de stembus genomen worden,;
Gelet op de uitslag :
Jacobs Kris met als plaatsvervanger Hansen Inge wordt aangeduid :
JA : 17 stemmen
NEEN: 0 stemmen
Blanco : 3 stemmen
Juridische grond
Gelet op het nieuwe decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 houdende het integraal waterbeleid (gecoördineerd op 15 juni
2018 in het Waterwetboek)

Besluit
Artikel 1
Zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente in het Demerbekken onder
voorzitterschap van de gouverneurs van de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. Hiertoe worden
volgende gemeentelijke mandatarissen aangeduid. Effectief lid: Kris Jacobs, Zilveren Helmenstraat 29
te halen. Plaatsvervanger: Inge Hansen.
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Artikel 2
Het antwoordformulier wordt ingevuld gezonden naar het bekkensecretariaat Demerbekken, Vlaams
Administratief Centrum, Diestsepoort 6 bus 73 3000 Leuven.
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vertegenwoordiging in de bestuursorganen van de VVSG
- Algemene vergadering - Raad van bestuur bestuurlijke commissies - beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gegeven het vernieuwde bestuursmodel van de VVSG waarbij werd gekozen voor een (kleinere) raad
van bestuur en daarnaast een sterk dagelijks bestuur. De VVSG start tegelijk met bestuurlijke
commissies, samengesteld uit lokale politici en een aantal experten.
Daar wij kandidaten kunnen aanduiden voor de algemene vergadering, voor de raad van bestuur
en/of voor de zes bestuurlijke commissies (info in bijlage)
a) Daar zich kandidaat heeft gesteld voor de algemene vergadering : Laurens Meeus
Overgaande tot de geheime stemming:
Daar er 20 stembriefjes uit de stembus genomen worden,;
Gelet op de uitslag :
Meeus Laurens wordt aangeduid als afgevaardigde voor de A.V. :
JA : 17 stemmen
NEEN : 0 stemmen
Blanco : 3 stemmen

b) Daar niemand zich kandidaat heeft gesteld voor de raad van bestuur (collegeafvaardiging wordt
aanbevolen);

c) Daar zich kandidaat heeft gesteld voor de bestuurlijke commissie 'digitaal besturen.' : Erik Van
Roelen
Overgaande tot de geheime stemming:
Daar er 20 stembriefjes uit de stembus genomen worden,;
Gelet op de uitslag :
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Erik Van Roelen wordt aangeduid als kandidaat afgevaardigde voor de B.C. digitaal besturen :
JA : 17 stemmen
NEEN : 0 stemmen
Blanco : 3 stemmen

d) Daar zich kandidaat heeft gesteld voor de bestuurlijke commissie 'de gemeente in Europa en de
wereld' : Steven Vanmechelen;
Overgaande tot de geheime stemming:
Daar er 20 stembriefjes uit de stembus genomen worden,;
Gelet op de uitslag :
Steven Vanmechelen wordt aangeduid als kandidaat afgevaardigde voor de B.C. de gemeente in
Europa en de wereld:
JA : 16 stemmen
NEEN :0 stemmen
Blanco : 4 stemmen
Juridische grond
decreet lokaal bestuur van 22/12/2019

Besluit
Artikel 1
Laurens MEEUS, Oude Schansstraat 2 te Halen aan te duiden als vertegenwoordiger op de Algemene
Vergaderingen van de VVSG voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke
legislatuur.

Artikel 2
Erik Van Roelen aan te duiden als kandidaat vertegenwoordiger voor de bestuurlijke commissie
digitaal besturen van de VVSG voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke
legislatuur.

Artikel 3
Steven Vanmechelen aan te duiden als kandidaat vertegenwoordiger voor de bestuurlijke commissie
de gemeente in Europa en de wereld van de VVSG voor de periode van heden tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur.

Artikel 4
mededeling aan de VVSG van dit besluit.
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aanduiding afgevaardigde voor de algemene
vergadering van Toerisme Limburg - beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Er dient een nieuwe gemeentelijke afgevaardigde aangeduid te worden voor de A.V.
Gelet op de kandidatuur van Steven Vanmechelen;
Overgaande tot de geheime stemming:
Daar er 20 stembriefjes uit de stembus genomen worden,;
Gelet op de uitslag :
Steven Vanmechelen wordt aangeduid :
JA : 16 stemmen
Neen : 0 stemmen;
Blanco : 4 stemmen
Juridische grond
decreet lokaal bestuur van 22-12-2019
statuten van toerisme Limburg

Besluit
Artikel 1
Steven Vanmechelen te Halen, wordt aangeduid als afgevaardigde voor stad Halen in de A.V. van
Toerisme Limburg voor de duur van deze legislatuur.

Artikel 2
Kennisgeving Toerime Limburg.
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Opdrachthoudende vereniging Schulensmeer (OSM) A.V. van 14-03-2019 - agenda en aanduiding
afgevaardigden - beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Daar Halen deel uitmaakt van de OSM;
Daar de statuten aangepast dienen te worden;
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Daar er een nieuwe beheersstructuur voorligt;
Daar er 4 afgevaardigden moeten aangeduid worden enkel voor de A.V. van 14/3/2019;
gelet op de kandidaturen van Thomas Dubois, Lore Hoebrekx, Steven Vanmechelen, Martin Zeeuws;
Overgaande tot de geheime stemming:
Daar er 20 stembriefjes uit de stembus genomen worden,;
Gelet op de uitslag :
Thomas Dubois, Lore Hoebrekx, Steven Vanmechelen, Martin Zeeuws worden aangeduid :
JA : 15 stemmen
Neen : 2 stemmen;
Blanco : 3 stemmen
Juridische grond
Statuten OSM
Decreet lokaal bestuur

Besluit
Artikel 1
Volgende 4 afgevaardigden worden aangeduid voor de AV van OSM van 14/3 om stad Halen te
vertegenwoordigen :
1) Thomas Dubois,
2) Lore Hoebrekx,
3) Steven Vanmechelen,
4) Martin Zeeuws;

Artikel 2
Dit besluit wordt ter kennis van OSM gebracht.
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Opdrachthoudende vereniging Schulensmeer (OSM) aanduiding 4 afgevaardigden voor de raad van bestuuraanduiding kandidaat adviserend bestuurslid uit
oppositie- aanduiding 2 afgevaardigden voor da A.V.
voor deze legislatuur - beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Argumentatie
Gelet op het nieuw decreet lokaal bestuur is een aanpassing van de statuten en de samenstelling van
de opdrachthoudende vereniging Schulensmeer noodzakelijk.
Daar de bijgevoegde ontwerpstatuten opgesteld en goedgekeurd werden in de vergadering van de
raad van bestuur van OSM van 4 december ’18.
Na goedkeuring van deze statuten, zal dan aansluitend de nieuwe raad van bestuur aangeduid
worden zodat de opdrachthoudende vereniging opnieuw wettelijk is samengesteld voor de
vastgelegde termijn van 31 maart 2019.
Gegeven het verzoek van OSM om onze afgevaardigden voor de raad van bestuur aan te duiden cfr
de bijgevoegde verdeling en de verplichte voorwaarde max 2/3 van hetzelfde geslacht. Dit is van
toepassing voor de volledige raad van bestuur, dus niet strikt noodzakelijk per gemeente.

Aanduiding van afgevaardigden van de deelnemende gemeenten die de volgende 6 jaren
zullen zetelen in de raad van bestuur
Voor Halen = 4 afgevaardigden
Voor Herk-de-Stad = 5 afgevaardigden
Voor Lummen = 6 afgevaardigden
Totaal = 15 afgevaardigden waarvan minimum 5 vrouwen in totaal.
Aanduiding van 1 kandidaat per gemeente vanuit de oppositie. (= raadgevende stem
zonder stemrecht die eventueel mag zetelen in de raad van bestuur)
Uit deze 3 kandidaten (1 van elke gemeente) zal maar 1 kandidaat weerhouden voor de
periode 2019-2021 en 1 kandidaat voor de periode 2022-2024.
De 3° kandidaat valt dus uit de boot
Volgorde wordt bepaald op basis van leeftijd en geslacht (cfr oude statuten en nu artikel 32
van de nieuwe statuten)
afgevaardigden voor de daaropvolgende algemene vergaderingen van OSM
aanduiden voor de volledige termijn van 6 jaren.
voor Halen = 2 afgevaardigden
voor Herk-de-Stad = 2 afgevaardigden
voor Lummen = 3 afgevaardigden
a)Gelet op de voordrachten voor de RVB : Thomas Dubois, Lore Hoebrekx, Steven Vanmechelen,
Martin Zeeuws;
Overgaande tot de geheime stemming:
Daar er 20 stembriefjes uit de stembus genomen worden;
Gelet op de uitslag :
Thomas Dubois, Lore Hoebrekx, Steven Vanmechelen, Martin Zeeuws worden aangeduid :
JA : 17 stemmen
Neen : 0 stemmen;
Blanco : 3 stemmen
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b)Gelet op de voordrachten voor adviserend lid uit de oppositie : Mertens Guy en Nickmans Mark;
Overgaande tot de geheime stemming:
Daar er 20 stembriefjes uit de stembus genomen worden,;
Gelet op de uitslag :
Mertens Guy bekomt : 5 stemmen
Nickmans Mark bekomt : 14 stemmen;
Blanco : 1 stem
c)Gelet op de voordrachten voor de A.V. : Tom Adriaens en Laurens Meeus.
Overgaande tot de geheime stemming:
Daar er 20 stembriefjes uit de stembus genomen worden,;
Gelet op de uitslag :
Tom Adriaens en Laurens Meeus.worden aangeduid :
JA : 17 stemmen
Neen : 1 stemmen;
Blanco : 2 stemmen
Juridische grond
Gelet op het nieuw decreet lokaal bestuur
Gegeven de statuten van de OSM, daterend van 2004

Besluit
Artikel 1
Volgende4 personen worden afgevaardgd voor raad van bestuur van OSM :
1) Thomas Dubois,
2) Lore Hoebrekx,
3) Steven Vanmechelen,
4) Martin Zeeuws;

Artikel 2
Volgende persoon wordt afgevaardigd als adviserend kandidaat : Nickmans Mark

Artikel 3
Volgende 2 personen wordt aangeduid als afgevaardigden in de A.V. OSM voor de ganse legislatuur :
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1) Tom Adriaens
2) Laurens Meeus
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AV regionaal landschap lage kempen dd. 14 maart 2019
- dagorde en afvaardiging
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op de uitnodiging door RLLK vzw voor hun A.V. van 14-03-2019;
Gegeven de dagorde van deze vergadering :
Gegeven onze aanstelling in zitting van 4-2-2019 tot Heidi Wuestenbergs als afgevaardigde van de
Stad Halen;

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

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring te geven aan de dagorde van de A.V. van 14/3/2019 van RLLK en onze afgevaardigde,
Heidi Wuestenbergs hiertoe te mandateren.
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aanduiding afvaardiging beheerscomité Haspengouwse
academies Woord en Beeld - beslissing.
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Daar de stad participereert in de Academie Haspengouw Woord en Beeld;
Daar er een afvaardiging nodig is in het beheerscomité
Daar Dhr. Van Roelen Erik, als bevoegd mandataris voor onderwijs zitting heeft in dit beheerscomité;
Vermits hij ook een vervanger nodig heeft om bij zijn verhindering deel te nemen aan de
vergaderingen van het beheerscomité;
Na voordracht van Thomas Dubois.
Na geheime stemming;
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Overwegende dat 20 stembriefjes uit de stembus genomen worden;
Overwegende dat de uitslag als volgt is :
Thomas Dubois wordt aangeduid als vervanger in de vergaderingen van het beheerscomité Academie
Haspengouw :
JA : 17 stemmen
NEEN : 0 stemmen
Blanco : 3 stemmen
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur van 22/12/2019.

Besluit
Artikel 1
Erik Van Roelen wordt als bevoegd mandataris aangeduid om Halen te vertegenwoordigen in de
vergaderingen van het berheerscomité Academie Haspengouw Woord en Beeld.

Artikel 2
Thomas Dubois wordt aangeduid om hem te vervangen bij afwezigheid in de vergaderingen van het
berheerscomité Academie Haspengouw Woord en Beeld.
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Intercommunale vereniging voor hulp aan
Gehandicapten in Limburg (IGL) - AV dd. 27-03-2019 Agenda en afvaardiging - beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de Intercommunale vereniging voor hulp aan
Gehandicapten in Limburg;
Gelet op de oproepingsbrief van 21 januari 2019 voor de gewone vergadering van de Algemene
Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op 27 maart
2019 om 18.00 uur met als enig agendapunt de algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur;
Gelet op de toelichtingsnota betreffende dit enige punt op de agenda van de gewone vergadering dd.
27 maart 2019 van de Algemene Vergadering;
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de agenda te weigeren;
Daar stad Halen een afgevaardigde (en een plaatsvervanger) voor de AV dient aan te duiden voor
deze legislatuur;
Daar volgende kandidatuur gesteld werd : Elke Boogaerts;
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Overgaande tot de geheime stemming :
Overwegende dat 20 stembriefjes uit de stembus genomen worden;
Overwegende dat de stemming volgende uitslag geeft :
Elke Boogaerts wordt aangeduid als afgevaardigde voor de A.V. van IGL :
JA 17 stemmen
NEEN 0 stemmen
Blanco : 3 stemmen
Juridische grond
Gelet op artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan
Gehandicapten in Limburg;
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

Besluit
Artikel 1
De agenda van de gewone vergadering dd. 27 maart 2019 van de Algemene Vergadering van IGL
wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Boogaerts Elke wordt aangeduid om stad Halen te vertegenwoordigen in de A.V. van IGL tijdens de
rest van de periode van deelneming is tot 9 november 2019.

Artikel 3
De vertegenwoordiger of bij belet de plaatsvervanger wordt gemandateerd om op vergadering (of op
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen
zoals vermeld in het artikel en verder al het nodige te doen voor afwerking van de volledige agenda.

Artikel 4
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige
beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Intercommunale
vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg.
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OVEREENKOMST ALDI-STAD HALEN VOOR AANPASSING
KRUISPUNT ten behoeve van INPLANTING NIEUWE
ADLI-VESTIGING
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op de door Aldi nv, met maatschappelijke zetel Boterbosstraat 9 te 3550 Heudsen-Zolder
ingediende bouwaanvraag tot het bouwen van een nieuwe Aldi-vestiging aan de Diestersteenweg.
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Gelet op de noodzaak tot het aanpassen van het kruispunt op de Diestersteenweg ter hoogte van de
voorziene nieuwe inplanting.
Gelet op de noodzaak tot het sluiten van een overeenkomst tussen Aldi nv, met maatschappelijke
zetel Boterbosstraat 9 te 3550 Heudsen-Zolder, en stad Halen betreffende de aanpassingen aan het
kruispunt op de Diestersteenweg ter hoogte van de voorziene nieuwe Aldi-inplanting.
Gegeven het ontwerp van overeenkomst in bijlage;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22-12-2017;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen Aldi nv, met maatschappelijke zetel
te Boterbosstraat 9 te 3550 Heusden-Zolder en Stad Halen goed.

Artikel 2
De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd deze overeenkomst te ondertekenen.

VRAGEN EN ANTWOORDEN
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Varia en mededelingen
KENNIS GENOMEN

Besluit
Artikel 1
Volgende zitting : 1 april om 20.00 uur

13 maart 2019 16:07 - De voorzitter sluit de zitting
Vragen en antwoorden
Er zijn geen schriftelijke vragen

algemeen directeur
Ingrid VRANCKEN

voorzitter
Tom Adriaens
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