Gemeenteraad
Notulen

Zitting van 4 februari 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 Steven Vanmechelen; mevrouw Gilberte Bastijns; de heer Rudy
Marcoen; 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
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goedkeuring notulen van de zitting van 3 december
2018
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Overwegende de notulen van de laatste vergadering van de raad in 2018 nog dienen goedgekeurd te
worden;
Vermits deze niet konden behandeld worden op de eerste zitting van dit jaar, vermits dit de
installatievergadering was;
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
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de raad keurt de notulen van de vergadering van 3 december 2018 goed.
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goedkeuring notulen van de installatievergadering van 7
januari 2019
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Overwegende dat de notulen van de vorige vergadering (installatievergadering) dienden 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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goedkeuring zittingsverslag van de zitting van 7 januari
2019
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
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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Bijlagen
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aanpassing gezamenlijk politiereglement met artikel
over het uiten van beledigingen tegen bijzondere
personen (smaad) - beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie

Gegeven het voorstel van de politieraad dd.3 oktober 2018 tot aanpassing van de politiecodex
met onderstaande clausule :
Artikel 23bis.
Het is verboden om iemand die drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht of die
met een openbare hoedanigheid is bekleed, door woorden te beledigen in zijn hoedanigheid of
wegens zijn bediening, en dit in een van de omstandigheden in artikel 444 SWB bepaald, zijnde:
-

hetzij in openbare bijeenkomsten of plaatsen;

hetzij in tegenwoordigheid van verscheidene personen, in een plaats die niet openbaar is,
maar toegankelijk voor een aantal personen die het recht hebben er te vergaderen of ze te bezoeken;
-

hetzij om het even welke plaats, in tegenwoordigheid van de beledigde en voor getuigen;

hetzij door geschriften, al dan niet gedrukt, door prenten of zinnebeelden, die aangeplakt,
verspreid of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld worden;
hetzij ten slotte door geschriften, die niet openbaar gemaakt, maar aan verscheidene
personen toegestuurd of meegedeeld worden (art. 448 SWB).
Daar de jeugdraad dd. 19 december 2018 hierover een gunstig advies heeft gegeven;
Gelet op het ontwerp van aangepaste codex in bijlage;
Juridische grond
* artikel 448 Sw.
* het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen;
* het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
* de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS);
*de omzendbrief OOP 30bis van 02 januari 2005 (B.S. van 20.01.2005) van de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken aangaande de uitvoering van gemeentelijke administratieve
sancties;
*het Milieuhandhavingsdecreet van 05.04.1999, gewijzigd bij decreet van 21.12.2007;
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*de Omzendbrief COL /2006 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties van het College
van de Procureurs-Generaal bij de Hoven van beroep, dd. 22 november 2007;

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

Besluit
Artikel 1

Het politiereglement aan te passen zoals het ontwerp in bijlage, zijnde :
Artikel 23bis.
Het is verboden om iemand die drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht of die
met een openbare hoedanigheid is bekleed, door woorden te beledigen in zijn hoedanigheid of
wegens zijn bediening, en dit in een van de omstandigheden in artikel 444 SWB bepaald, zijnde:
-

hetzij in openbare bijeenkomsten of plaatsen;

hetzij in tegenwoordigheid van verscheidene personen, in een plaats die niet openbaar is,
maar toegankelijk voor een aantal personen die het recht hebben er te vergaderen of ze te bezoeken;
-

hetzij om het even welke plaats, in tegenwoordigheid van de beledigde en voor getuigen;

hetzij door geschriften, al dan niet gedrukt, door prenten of zinnebeelden, die aangeplakt,
verspreid of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld worden;
hetzij ten slotte door geschriften, die niet openbaar gemaakt, maar aan verscheidene
personen toegestuurd of meegedeeld worden (art. 448 SWB).
Artikel 2
Artikel 95 als volgt aan te passen :

§2.In afwijking van §1 van dit artikel, kunnen inbreuken op artikel 3 en artikel 23bis tot en met 29 van
deze politieverordening bestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het Strafwetboek
of met een administratieve sanctie.
Artikel 3
deze beslissing ter kennis en uitvoering over te maken aan Politiezone LRH en de daaraan
deelnemende gemeentebesturen.
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Toerisme Midden -Limburg : Overzicht van de
schuldeisers en de vorderingen - verdeling van het
deficit van de vereffening van de IPV TML - principiële
beslissing.
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Argumentatie
De IPV Toerisme Midden-Limburg werd oorspronkelijk opgericht door de gemeenten Lummen,
Heusden-Zolder, Halen en Herk-de-Stad om het toerisme in de regio Midden-Limburg te promoten. In
maart 2013 werd door de deelnemende gemeenten van de IPV Toerisme Midden-Limburg besloten
om de IPV n iet meer te verlengen. De statuten bepalen niets concreet over de verdeling van
mogelijke schulden, zij bepalen enkel in artikel 24 dat het overblijvende geld en materieel besteed
dient te worden aan een werk van toeristische aard binnen de regio.
Met het doel op de vereffening werd meester Rombouts aangesteld als vereffenaar om de vereffening
in goede banen te leiden. Na enige maanden werd duidelijk dat deze laatste gerechtelijk vervolgd zou
worden omwille van meerdere strafrechtelijke inbreuken. Er werd dan ook onmiddellijk overgegaan tot
de aanstelling van meester Gielen als nieuwe vereffenaar. Deze heeft het dossier naar zich toe
getrokken en de nodige opzoekingen gedaan.
Nu de definitieve schuldeisers bekend zijn, kan er overgegaan worden tot de berekening van de saldi
en tot betaling van de schuldeisers. In bijlage vindt de raad het laatste overzicht dat ons bezorgd
werd door meester Gielen. Aan de raad wordt gevraagd om met het voorgestelde overzicht akkoord te
gaan zodat in een latere fase overgegaan kan worden tot het opstellen van een overeenkomst tussen
alle partijen ter vereffening van het deficit.
De bijlage dient als volgt gelezen te worden:
Het totale actief dat nog beschikbaar was bedroeg 69 518,91 EUR (niet vermeld op het blad in
bijlage).
De ex-personeelsleden/bevoorrechte schuldeisers onder A.1. werden volledig uitbetaald voor een
bedrag van 34 834,29 euro. Er bleef dientengevolge nog 34 834,29 euro over in het totale actief.
De bevoorrechte schuldeisers uit A.2. konden met het overblijvende actief gedeeltelijk voldaan worden
voor een bedrag van 34 834,29 euro. Van het beschikbare actief bleef hierna niets meer over.
Volgens schuldeisers dienen vervolgens alsnog betaald te worden met middelen, afkomstig van de
deelnemende gemeenten







Liberale Mutualiteiten Limburg: 3 445,74 euro
RSZ-PPO/DIBISS: 10 426,902 euro
Belastingen Limburg - Coll. Procedures: 8 669,755 euro
Toerisme Vlaanderen: 40 868,29 euro
LCR Telecom NV: 80,73 euro
Proximus/Belgacom: 825,04 euro

Totaal bedrag aan openstaande schuld: 64 316,457 euro
De gemeente Heusden-Zolder heeft bij schrijven van 22 mei 2018 een voorstel tot verdeling van het
deficit geformulieerd, meer bepaald een voorstel tot tussenkomst in het passief tot beloop van een
vierde in hoofde van Heusden-Zolder.
Op 11 juni 2018 heeft vervolgens een onderhoud tussen de drie burgemeesters plaatsgevonden
waarbij er een consensus mogelijk bleek rond een verdeling als volgt van het deficit na aftrek van het
deel van Heusden-Zolder.
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Het verschil tussen het deel te betalen door Heusden-Zolder bij een verdeling volgens het aantal
inwoners en een tussenkomst tot beloop van een vierde wordt verdeeld tussen de overblijvende
partners, elk voor een derde.
Dit betekent dat de andere partners vertrekken van een principiële verdeling volgens het aantal
inwoners, behalve voor het deel van Heusden-Zolder dat door hen ten laste dient genomen te worden
en zal verdeeld worden in drie gelijke delen.
De bedragen die iedere gemeente zal dienen te betalen zijn dan als volgt:
Lummen: 18 244,43 euro
Herk-de-Stad: 16 456,44 euro
Halen: 13 536,47 euro
Heusden-Zolder: 16 079,11 euro
Er werd afgesproken dat elke gemeente haar schuld voldoet ten opzichte van de vereffenaar, die
vervolgens ervoor zal zorgen dat de onderscheiden schuldeisers betaald worden.
Juridische grond
Het gemeentedecreet van 5 juli 2005, zoals gewijzigd;
De wet van 29 julie 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
zoals gewijzigd;
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur;
Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking

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

Besluit
Artikel 1
In te stemmen met het voorstel van de gemeenter Heusden-Zolder tot oplossing in der minne om bij
te dragen voor een vierde deel in het passief van de IPV TML, zoals vastgelegd in het verslag van de
vereffenaar.

Artikel 2
In te stemmen met het voorstel van Herk-de-Stad en Lummen omhet cijfermatig verschil tussen de
tussenkomst van Heusden-Zolder in uitvoering van de overeenkomst tot verdeling van het deficit en
de deelname volgens de oprichtingsakte van de IPV TML ten laste te nemen voor elk 1/3.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen, de algemeen directeur en de financieel directeur te
machtigen de advocaat-vereffenaar te provisioneren met een bedrag tot betaling van het passief van
de vereffening zoals geraamd in het tussentijds verslag van de vereffeningsverrichtingen van 5
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december 2017 en het college te mandateren de voorgestelde verdeling van het deficit te
formaliseren.

Artikel 4
Dit besluit ter kennisgeving over te maken aan de toezichthoudende overheid. Een afschrift over te
maken aan de gemeenten Heusden-Zolder, Lummen en Herk-de-Stad
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VERHUUR VAN EEN PERCEEL GROND VOOR PLAATSING
TELECOMMAST AAN OUD GEMEENTEHUIS,
DORPSSTRAAT TE ZELEM: GOEDKEURING CONTRACT
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op de principiële beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30 juli 2018 tot
het verhuren van een perceel grond gelegen te Dorpstraat 11/13, op het kadaster ingeschreven bij
de Gemeente Halen, 3de afdeling, sectie B met als grodnnummer B972s, aan de firma Broadband
Belgium nv, Belgicastraat 9b1 te 1730 Zaventem aan de Telenet Group B.V.B.A. voor de plaatsing van
een zendmast voor de versterking van het Telenet-netwerk. .
Gelet op de motivering van de firma Zites bvba (Astra Gardens, Belgicastraat 9 te 1930 Zaventem) tot
inplanting van de nieuwe zendmast op het perceel gelegen te Dorsptraat 11/13 en het op vraag van
het college van Burgemeester en Schepenen gevoerde onderzoek naar andere mogelijke inplanting
(o.a; de kerktoren te Zelem)
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 september 2018 tot
het niet verkopen van een perceel grond gelegen te Dorpsstraat 11/13, op het kadaster ingeschreven
bij de Gemeente Halen, 3de afdeling, sectie B met als grodnnummer B972s, aan de firma BRoadband
Belgium nv, Belgicastraat 9b1 te 1730 Zaventem voor de plaatsing van een zendmast.
Gelet op het voorstel tot door ZItes bvba opgestelde voorstel tot optie- huurovereenkomst.
Juridische grond
Gelet op het decreet lokale besturen van 22 december 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
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 20 stem(men) voor: Tom Adriaens; Corry Baerts; Gilberte Bastijns; Elke Boogaerts; Anita Bullens;
Thomas Dubois; Inge Hansen; Lore Hoebrekx; Kris Jacobs; Brigitte Landerloos; Rudy Marcoen;
Laurens Meeus; Mark Nickmans; Freddy Pans; Inge Sannen; Erik Van Roelen; Wim Vanderbruggen;
Steven Vanmechelen; Josiane Vanthienen; Heidi Wuestenbergs
- 1 onthouding(en): Guy Mertens
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Besluit
Artikel 1
de raad keurt optie- en huurovereenkomst voor de verhuur aan Telenet Group bvba met
maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Neerveldstraat 105 ingeschreven onder het
ondernemingsnummer 0462925669 van een onroerend goed gelegen te Dorpstraat in Halen op het
kadaster ingeschreven bij de gemeente Halen, 3de afdeling Zelem, Sectie B met als grondnummer
B972s2 voor de plaatsing van een zendmast, goed.

Artikel 2
kennisgeving betrokken partijen en toezichthouder.

7

2019_GR_00014

toetreding tot vervoersregioraad en aanduiding
afgevaardigd schepen - beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie

Gelet dat bij die afbakening de gemeente Halen deel uitmaakt van de vervoerregio Limburg;
Overwegende dat er voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient te worden
opgemaakt;
Overwegende dat de opmaak en goedkeuring van dit plan een taak is van de op te richten
vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt;
Overwegende dat de gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad op deze
wijze integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de
regio; dat zij daar onder andere een belangrijke rol krijgen in de gelaagde organisatie van het
openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren
van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal
functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering van fietssnelwegen, het advies geven aan de
gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd Investeringsprogramma en het
prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van
strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio;
Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief participeren aan de
werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (o.m. uit het
eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties;
Op voorstel van het CBS
Juridische grond
Gelet op artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
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Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp van
decreet betreffende de basisbereikbaarheid;
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het
grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoersregio's,

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

Besluit
Artikel 1
De schepen bevoegd voor Mobiliteit Jacobs Kris wordt aangeduid als de vertegenwoordiger van de
stad in de Vervoerregioraad van de vervoerregio Limburg.

Artikel 2
De mobiliteitsambtenaar (of zijn leidinggevende) is de ambtelijke vertegenwoordiger van de
gemeente in de vervoerregio Limburg. De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de
vergaderingen van werkgroepen bij te wonen.

8

2019_GR_00018

BAV kleine landeigendom dd 26 februari 2019 aanduiding afgevaardigde en beslissing dagorde
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Overwegende dat het grondgebied van de stad Halen behoort tot het werkgebied van de sociale
huisvestingsmaatschappij KLEINE LANDEIGENDOM, Pliniuswal 1 – bus 2 te Tongeren.
Gegeven het schrijven van SHM de Kleine Landeigendom dd. 25 januari jl. met de mededeling dat de
bijzondere algemene vergadering van 26/2/2019 een bijzondere algemene vergadering wordt door
toevoeging van een extra punt met een statutenwijziging;
Gegeven het voorstel tot statutenwijziging (art; 14) in bijlage;
Overwegende dat de gemeenteraad van Halen een gemandateerde kan aanduiden voor deelname aan
de vergaderingen van deze vennootschap;
Na voordracht van 1 kandidaat: Jacobs Kris

Gaat de gemeenteraad over tot de geheime stemming over de aanduiding van de
afgevaardigde, waaruit blijkt dat:
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aantal deelnemers aan de stemming: 21
blanco en onthoudingen: 0
ongeldige stemmen: 0
Geldige stemmen voor : 21
Juridische grond
Gelet op de statuten van de Kleine Landeigendom;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Besluit
Artikel 1
Kris Jacobs, gemeenteraadslid (-schepen)Jacobs Kris, Zilveren helmenstraat 29 te 3545 Halen.te
Halen, te mandateren om de stad Halen te vertegenwoordigen in de algemene vergadering en de
raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij KLEINE LANDEIGENDOM te Tongeren.
Dit voor de periode 2019 tot en met 2024.

Artikel 2
Akkoord te gaan met de aanpassing in de statuten meer bepaald :
Art. 14
A.Intern
Binnen de perken van de statuten, is de raad van bestuur bevoegd voor alle aangelegenheden die niet
voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De raad van bestuur beraadslaagt en beslist over
alles wat de vennootschap aanbelangt.
De raad van bestuur kan het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een in zijn
schoot gevormd directiecomité dat handelt als orgaan van de vennootschap. De raad van bestuur stelt
een huishoudelijk reglement op.
Het huishoudelijk reglement bevat een nadere regeling voor de toepassing van de statuten en de
regeling van de zaken van de vennootschap in het algemeen, en kan aan de vennoten of hun
rechtverkrijgenden worden opgelegd voor zover dit in het belang van de vennootschap wordt geacht.
In het reglement wordt de samenstelling van het directiecomité en diens bevoegdheden geregeld.
Het huishoudelijke reglement bevat geen maatregelen die strijdig zijn met de wetten, decreten, de
uitvoeringsbesluiten of de statuten.
In het huishoudelijk reglement wordt opgenomen dat in geval van staking van stemmen de stem van
de voorzitter doorslaggevend is. Bij geheime stemming wordt de beslissing bij staking van stemmen
verworpen.
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B.Extern
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door :
1.hetzij de voorzitter van de raad van bestuur en de directeur of diens plaatsvervanger, die
gezamenlijk optreden ;
2.hetzij een bestuurder en de directeur of diens plaatsvervanger, die gezamenlijk optreden ;
3.hetzij twee gezamenlijk optredende bestuurders ;
4.hetzij, binnen zijn bevoegdheidssfeer, door de directeur of diens plaatsvervanger ;
5.hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 3
Mededeling aan Kleine Landeigendom, Pliniuswal 1 te Tongeren
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BAV 18 maart 2019 - agenda - aanduiding kandidaat lid
voor regionaal directiecomité (en raad van bestuur)
fluvius
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg;
Gelet op het feit dat de gemeente/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;
Gelet op het feit dat de gemeente/stad ingedeeld is bij Regionaal Bestuurscomité Zuid-West (RBCZuid-West).
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17. punt 2 van de statuten elke gemeente het recht heeft
om één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor Regionaal Bestuurscomité Zuid-West (RBC-Zuid-West);
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12. punt 2 van de statuten de deelnemende gemeenten
het recht hebben om maximaal 14 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde
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persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor RBC-Zuid-West. De deelnemende
inbrengende opdrachthoudende vereniging (P.B.E.) heeft het recht om één kandidaat-bestuurder voor
te dragen en maakt geen deel uit van een RBC. Het lid met raadgevende stem maakt ook geen deel
uit van een RBC.
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;
Gelet op de beraadslagingen,

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gegeven de kandidatuur van burgemeester Van Roelen Erik, als enige kandidatuur voor
zowel het regionaal directiecomité, als voor de raad van bestuur;
Na geheime stemming waarbij Erik Van Roelen 21 ja-stemmen bekomt;

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
De heer Erik van Roelen, burgemeester, Gennepstraat 3, 3545 Halen
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 Van Roelen Erik, 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.

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
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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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2019_GR_00012

aanduiding afgevaardigde AV Fluvius
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg;
Gelet op het feit dat de gemeente/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 per brief van 21 november 2018
overgemaakt werd;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat
de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024;
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het punt 2
van het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente/stad overgemaakt werd, ook gelden
voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als
kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het regionaal bestuurscomité (RBC) of voor de raad
van bestuur;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Daar zich 2 raadsleden kandidaat hebben gesteld Adriaens Tom, met als vervanger Jacobs Kris en
Baerts Corry met als vervangster Landerloos Brigitte;
Overgaande tot de geheime stemming:
Overwegende dat er 21 stembriefjes uit de stembus worden genomen
Overwegende dat de stemopneming volgende uitslag geeft :
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Adriaens Tom bekomt 16 stemmen
Baerts Corry bekomt 5 stemmen;
Daar Adriaens Tom de meerderheid van stemmen behaald;

Besluit
Artikel 1
De heer Adriaens Tom, voorzitter van de gemeenteraad, Heidestraat 15 te
Halen aan te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene
Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke
legislatuur.
Artikel 2
De heer Jacobs Kris, schepen, Zilveren Helmenstraat 29 te Halen aan te
duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene
Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke
legislatuur.
Artikel 3
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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aanduiding van de vertegenwoordiger van de stad op de
algemene vergaderingen van de dienstverlenende
vereniging Cipal- beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Gelet op het feit dat de stad deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg
“Cipal”);
Gelet op de statuten van Cipal en in het bijzonder op artikel 35 inzake de samenstelling van de
algemene vergadering;
Daar zich 2 raadsleden kandidaat hebben gesteld : Van Roelen Erik met als vervanger Jacobs Kris en
Baerts Corry met als vervangster Landerloos Brigitte;
Overgaande tot de geheime stemming:
Overwegende dat er 21 stembriefjes uit de stembus worden genomen
Overwegende dat de stemopneming volgende uitslag geeft :
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Van Roelen Erik bekomt 17 stemmen
Baerts Corry bekomt 4 stemmen;
Daar Van Roelen Erik de meerderheid van stemmen behaald;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering aangewezen worden door de organen die, krachtens de wettelijke
reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen;

Besluit
Artikel 1
Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal wordt, voor de
duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: de heer Van Roelen Erik, burgemeester, Gennepstraat
2 te Halen, 0497537839, erik.vanroelen@halen.be.
met als plaatsvervanger de heer Jacobs Kris, schepen, Zilveren Helmenstraat 29 te Halen,
kris.jacobs@halen.be.

Artikel 2
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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aanduiding leden raad van bestuur AGB- beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Bij ministerieel besluit van 19.08.2010 heeft de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand de beslissing van de gemeenteraad van 03 mei
2010, houdende de oprichting van het autonoom gemeentebedrijf Halen en het goedkeuren van de
statuten ervan, goedgekeurd.
In toepassing van artikel 236§1 van het gemeentedecreet dient dit autonoom gemeentebedrijf te
beschikken over een raad van bestuur.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de gemeenteraad. Elke fractie van de
gemeenteraad kan minstens één lid aanduiden. Iedere fractie dient te zijn vertegenwoordigd. Ten
hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur kunnen van hetzelfde geslacht zijn.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 03 mei 2010, houdende de oprichting van het
Autonoom Gemeentebedrijf Halen en het goedkeuren van de statuten van dit autonoom
gemeentebedrijf;
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Gelet op het ministerieel besluit van 19.08.2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, houdende goedkeuring van de
statuten en van de oprichting van dit Autonoom Gemeentebedrijf Halen. Dat dit ministerieel besluit
werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 02.09.2010.
Dat er bijgevolg, in toepassing van artikel 236 van het gemeentedecreet,een Raad van Bestuur voor
dit Autonoom Gemeentebedrijf Halen dient is aangesteld door de gemeenteraad;
Daar deze raad van bestuur opnieuw moet aangesteld worden omwille van de nieuwe legislatuur;
Daar deze raad van bestuur in de vorige legislatuur uit 7 leden bestond;
Gelet op de voordracht van kandidaten voor deelname aan deze raad van bestuur vanwege de
verschillende fracties binnen de gemeenteraad zijnde :
CD&V :





WUESTENBERGS Heidi
DUBOIS Thomas
JACOBS Kris
BOOGAERTS Elke

Open-VLD :
 BULLENS Anita
N-VA :
 DE CEUSTER Johan
SP-a :
 VAN WESENBEECK Karin
Na geheime stemming waarbij de uitslag 21 akkoord-stemmen voor deze samenstelling geeft;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
Gelet op de goedgekeurde statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Halen, meer bepaald art. 6
t.e.m. 8;

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist dat de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Halen uit 7
leden blijft bestaan.

Artikel 2
De gemeenteraad benoemt volgende personen om deel uit te maken van de raad van Bestuur van het
Autonoom Gemeentebedrijf Halen :
Namens de gemeenteraadsfractie CD&V :
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WUESTENBERGS Heidi, Winkelbeekstraat 4 te Halen
DUBOIS Thomas, Vossekotstraat 22 te Halen
JACOBS Kris, Zilveren helmenstraat 29 te Halen
BOOGAERTS Elke, Pandputweg 2 te Halen

Namens de gemeenteraadsfractie OPEN VLD :
 BULLENS Anita, Zittaardstraat 9 te Halen
Namens de gemeenteraadsfractie N-VA :
 DE CEUSTER Johan, Winkelbeekplein 11 te Halen
Namens de gemeenteraadsfractie Sp-a :
 VAN WESENBEECK Karin, Liebroekstraat 122 te Halen

Artikel 3
Een voor eensluidend verklaard afschrift van huidige beslissing te sturen naar het Autonoom
Gemeentebedrijf Halen, Markt 14 te 3545 Halen
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aanduiding afgevaardigden (1 effectieve en 1
plaatsvervanger) AV KBM en aanduiding 2 kandidaat
bestuurders (genderdivers) (1 voorkeurskandidaat en 1
reserve-kandidaat)
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Overwegende dat het grondgebied van de stad Halen gelegen is binnen het werkgebied van de
Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen;
Gelet op de statuten van deze Bouwmaatschappij;
Overwegende dat er één effectieve afgevaardigde voor de Algemene vergadering en één
plaatsvervanger aangeduid moet worden;
Overwegende dat voor de stad Halen ook nog 1 mandaat van bestuurder heeft;
Overwegende dat er 2 kandidaten van verschillend geslacht moeten voorgedragen worden voor het
bestuursmandaat : één voorkeurkandidaat en één reserve-kandidaat;
Daar er 1 kandidatuur voor bestuurder is binnengekomen (Heidi Wuestenbergs met reserve Jacobs
Kris) en 2 kandidaturen voor afgevaardigde in de AV (Heidi Wuestenbergs met plaatsvervanger Jacobs
Kris en corry Baerts met plaatsvervanger Bastijns Gilberte)
Overgaande tot 2 stemmingen (1 voor elk mandaat)
Daar de uitslag voor de bestuurder 21 ja-stemmen voor Heidi Wuestenbergs als resultaat geeft;
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Daar de stemming voor afgevaardigde A.V. volgende uitslag geeft :
aantal stembrieven in de stembus : 21
Heidi Wuestenbergs bekomt 17 stemmen
Corry Baerts bekomt 4 stemmen
Vermits Heidi Wuestenbergs voor beide mandaten een meerderheid van stemmen behaald;
Gelet op de uitslag van de stemming;
Juridische grond
Gelet op de statuten van de KBM dd. 31/05/2018
Gelet op het DLB van 22/12/2017;

Besluit
Artikel 1
Heidi Wuestenbergs, schepen, winkelbeekstraat 4 te Halen wordt aangeduid als effectieve
afgevaardigde in de Algemene Vergadering van de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor
Huisvesting, met Jacobs Kris, schepen, Zilveren Helmenstraat 29 te Halen als plaatsvervanger.

Artikel 2
Heidi Wuestenbergs, schepen, Winkelbeekstraat 4 te Halen aan te duiden om de stad Halen te
vertegenwoordigen als voorkeursbestuurder van van de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen
voor Huisvesting, met Jacobs Kris, schepen, Zilveren Helmenstraat 29 te Halen als reserve-bestuurder.

Artikel 3
Een voor eensluidend verklaard afschrift van huidige beslissing naar de Kantonnale Bouwmaatschappij
van Beringen voor Huisvesting te sturen.
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aanduiding vertegenwoordigers Regionaal Landschap
Lage Kempen vzw
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
In Vlaanderen zijn 16 Regionale Landschappen actief. Ze zijn gekaderd in het Vlaams Natuurdecreet
en worden sinds de interne staatshervorming via de Provincies erkend en gesubsidieerd. Regionale
Landschappen behouden en versterken natuur en landschap en zetten in op erfgoed, streekidentiteit
en recreatie.
Daarom heeft elke streek ook een eigen RL dat deze streekidentiteit versterkt en gedragen is door de
actoren uit de regio. RL Lage Kempen beslaat Beringen, Bocholt, Halen, Ham, Hamont-Achel, HechtelEksel, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Lommel, Lummen, Pelt, Tessenderlo en
Zonhoven.
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Gezien de nieuwe samenstelling van de gemeentebesturen, worden ook de samenstelling van de vzw
Regionaal Landschap Lage Kempen waar Halen lid van is vernieuwd.
De gemeente mag één stemgerechtigde vertegenwoordiger aanduiden voor de algemene
vergaderinguit het CBS, bij voorkeur de schepen bevoegd voor leefmilieu.
De milieuambtenaar wordt steeds als adviserend lid uitgenodigd op de algemene vergadering
Om de drie jaar worden er verkiezingen georganiseerd voor de 11 leden van de RVB. De volgende
verkiezing is op 14 maart 2019. De gemeente kan haar vertegenwoordiger verkiesbaar stellen.

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

Besluit
Artikel 1
De schepen bevoegd voor leefmilieu Heidi Wuestenbergs aan te duiden al stemgerechtigd lid in de AV
van de vzw Regionaal Landschap Lage Kempen.

Artikel 2
De milieuambtenaar aan te duiden als adviserend lid in de AV van de vzw Regionaal Landschap Lage
Kempen.

Artikel 3
Kennis te geven van deze beslissing aan de vzw Regionaal Landschap Lage Kempen
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aanduiding vertegenwoordigers projectvereniging
Regionaal Landschap Lage Kempen
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie

Gegeven onze beslissing dd; 6/2/2017 tot toetreding tot de projectvereniging Regionaal Landschap
Lage Kempen;
De intergemeentelijke projectvereniging organiseert de Intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst
(IOED Lage Kempen) en besteedt de werking uit aan het Regionaal Landschap Lage Kempen.
Gezien de nieuwe samenstelling van de gemeentebesturen, worden ook de samenstelling van de
projectvereniging Regionaal Landschap Lage Kempen waar Halen lid van is vernieuwd.
De gemeenten duidt voor de projectvereniging 4 vertegenwoordigers aan:
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 één stemgerechtigde vertegenwoordiger met één plaatsvervanger uit het college. Gebruikelijk
is om de schepen bevoegd voor erfgoed aan te duiden als stemgerechtigd lid.
 één adviserend lid met één plaatsvervanger uit de gemeenteraad (oppositie)
Gelet op het voorstel van het CBS voor wat de stemgerechtigde vertegenwoordiger betreft;
Gegeven de 2 kandidaturen voor adviserend lid, zijnde Bullens Anita met als plaatsvervanger Rudi
Marcoen; en Vanderbruggen Wim met als plaatsvervanger Landerloos Brigitte;
Overgaande tot de geheime stemming:
Overwegende dat er 21 stembriefjes uit de stembus worden genomen
Overwegende dat de stemopneming volgende uitslag geeft :
 Vanderbruggen Wim bekomt 4 stemmen
 Bullens Anita bekomt 17 stemmen;
Daar Bullens Anita de meerderheid van stemmen behaald;
Juridische grond
DLB van 22/12/2017

Besluit
Artikel 1
De schepen bevoegd voor gebouwen en openbare werken Jacobs Kris aan te duiden als
stemgerechtigd vertegenwoordiger in de projectvereniging, met als vervanger de schepen bevoegd
voor milieu Heidi Wuestenbergs.

Artikel 2
Raadslid Bullens Anita, Zittaardstraat 9 te Halen aan te duiden als raadgevend vertegenwoordiger van
de stad, met als plaatsvervanger raadslid Marcoen Rudi, Capucienenstraat te Halen.

Artikel 3
kennisgeving van deze beslissing aan de projectvereniging RLLK.

16

2019_GR_00017

aanduiding vertegenwoordigers projectvereniging Wijkwerken West-Limburg
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Overwegende dat in overleg met de acht deelnemende gemeenten ( Halen, Herk-De-Stad, Lummen,
Beringen Leopoldsburg, Ham, Tessenderlo en Heusden-zolder )werd beslist om voor de organisatie
van het wijk-werken een intergemeentelijke projectvereniging op te richten voor de periode van 15
december 2017 tot 31 december 2019;
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 6 november 2017 tot oprichting van de IGPV Wijkwerken en tot goedkeuring van de statuten;
Overwegende dat de oprichting van de IPV Wijk-werk West-Limburg voorziet in een Raad van Bestuur
waarin elke gemeente beschikt over één stemgerechtigd lid en één raadgevend lid uit de oppositie;
Overwegende dat tevens een ambtelijke vertegenwoordiging is voorzien in de stuurgroep van de IPV
Wijk-werk West-Limburg;
Overwegende dat de raad overgaat tot de geheime stemming voor de vertegenwoordiger van de
gemeente met stemrecht (er is één kandiddaat Heidi Wuestenbergs)in de raad van bestuur van de
IPV Wijk-werk West-Limburg, die volgende uitslag geeft:
 Heidi Wuestenbergs bekomt 21 stemmen;
Overwegende dat de raad overgaat tot de geheime stemming voor de vertegenwoordiger van de
gemeente met raadgevende stem (er zijn 2 kandaturen: Corry Baerts en Bullens Anita met als
vervanger Rudi Marcoen) in de raad van bestuur van de IPV Wijk-werk West-Limburg , die volgende
uitslag geeft:
 Baerts Corry bekomt 4 stemmen
 Bullens Anita bekomt 17 stemmen
vermits Bullens Anita de meerderheid van stemmen voor adviserend lid bekomt;
Overwegende dat de ambtelijke afgevaardigde Dhr. Wijnants kan blijven;
Juridische grond
Gelet op de bepaling van het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde
staatshervorming van 7 juli 2017;
Gelet op DLB van 22/12/2017;

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad vaardigt Heidi Wuestenbergs, Winkelbeekstraat 4 te Halen af als stemgerechtigd lid
in de Raad van Bestuur van de Intergemeentelijke Projectvereniging Wijk-werk West-Limburg.

Artikel 2
De gemeenteraad vaardigt Bullens Anita , Zittaardstraat 9 te Halen, af als raadgevend lid in de Raad
van Bestuur van de Intergemeentelijke Projectvereniging Wijk-werk West-Limburg, met als
plaatsvervanger Rudi Marcoen.

Artikel 3
De gemeenteraad vaardigt de heer Dries WIJNANTS af als vertegenwoordiger in de stuurgroep van de
Intergemeentelijke Projectvereniging Wijk-werk West-Limburg.
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aanduiding afgevaardigde schepen in de interlokale
vereniging plaatselijke groep Haspengouw
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Daar Halen sedert 8 juni 2015 deel uitmaakt van de interlokale vereniging plaatselijke groep
Haspengouw;
vermits de afgevaardigden worden aangeduid voor één legislatuur;
Daar er, volgens art 8§1 van hun statuten, dus een nieuwe afgevaardigde en een plaatsvervanger uit
het CBS dienen aangeduid te worden;
Gelet op het voorstel van van het CBS;
Juridische grond
DLB van 22/12/2017;
statuten 'interlokale vereniging plaatselijke groep Haspengouw' art 8§2;

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

Besluit
Artikel 1
De schepen bevoegd voor openbare werken Jacobs Kris wordt aangeduid als afgevaardigde in de IVP
Groep Haspengouw met de burgemeester Van Roelen Erik als plaatsvervanger.

Artikel 2
kennisgeving Leadersecretariaat Haspengouw, Provincie Limburg, Dienst landbouw en platteland.

Financiën
18
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Goedkeuring budget 2019 kerkfabriek Sint-Andreas
Loksbergen
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Juridische grond
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42;
Gelet op het decreet betreffende de materiële organisatie van de erediensten inzonderheid artikel 49;
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Overwegende het ingediende budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Andreas te Loksbergen;
Overwegend het niet opvragen van de dotatie 2017;

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 18 stem(men) voor: Tom Adriaens; Corry Baerts; Gilberte Bastijns; Elke Boogaerts; Thomas Dubois;
Inge Hansen; Lore Hoebrekx; Kris Jacobs; Brigitte Landerloos; Laurens Meeus; Guy Mertens; Freddy
Pans; Inge Sannen; Erik Van Roelen; Wim Vanderbruggen; Steven Vanmechelen; Josiane Vanthienen;
Heidi Wuestenbergs
- 3 onthouding(en): Anita Bullens; Rudy Marcoen; Mark Nickmans

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het voorliggend budget en geeft een positief advies betreffende
de dotatie van Sint-Andreas Loksbergen t.b.v. € 34.194,40.

Artikel 2
De gemeenteraad voorziet bijkomende middelen voor de dotatie via budgetwijziging 1.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de kerkfabriek Sint-Andreas Loksbergen, de
toezichthoudende overheid en de financiële dienst.

6 maart 2019 16:44 - De voorzitter sluit de zitting

VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vragen en antwoorden
*mededeling van de schriftelijke vraag van de N-VA, Wim Vanderbruggen ivm
nevenbestemming kerken:
Volgens een bericht in Kerk en Leven van 20 januari 2019 hebben alle Vlaamse kerkbesturen een
enquete ontvangen ivm de toekomstvisie van de kerkgebouwen.
Deze enquete wordt gehouden door het "Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur" (CRKC).
In Halen worden alle kerken nog steeds gebruikt voor erediensten. De kostprijs qua onderhoud van
deze gebouwen neemt een flinke hap uit onze budgetten.
Daarom vinden wij het noodzakelijk dat in de meerjarenvisie eventuele nevenbestemmingen degelijk
worden onderzocht.
De visiebepaling ligt bij de lokale besturen in overleg met de kerkbesturen.
Einddatum van deze enquete is 15 februari.
Onze vragen hierover zijn:
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 Hoever staat het bestuur in de studie van het "Halense Kerkenbeleidsplan" , zijn er
besprekingen geweest ivm deze enquete met de kerkbesturen?
 Wat is de opinie van het nieuwe stadsbestuur in deze?
 Werden de bewoners van de deelgemeenten al betrokken bij besprekingen ivm eventuele
herbestemmingen?

MEDEDELINGEN
mededelingen
* mededeling van de briefwisseling aan de voorzitter van de GR : schrijven van de gouverneur
betreffende de goedkeuring van de verkiezing van de politieraad dd. 7/1/2019.
* Mededeling van de A.D. betreffende de infoavond voor de raadsleden over het gebruik van de
nieuwe tablets en het notulensysteem op 25/2 om 18.00 uur in de raadzaal. Uitnodiging volgt.

algemeen directeur
Ingrid VRANCKEN

voorzitter
Tom Adriaens
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