Gemeenteraad
Verslag

Zitting van 2 maart 2020

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; mevrouw Inge Sannen; de
heer Steven Vanmechelen; 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 Brigitte Landerloos; de heer Mark Nickmans; de heer Ludo
Raymaekers; mevrouw Ingrid Vrancken, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Lore Hoebrekx

OPEN ZITTING
Consensuspunten
Algemene zaken
Secretariaat
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2020_GR_00013

Goedkeuring - notulen Gemeenteraad
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
Goedkeuring notulen van de vorige vergadering
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2020_GR_00014Zittingsverslag van de vorige zitting - kennisname
KENNIS GENOMEN
Beknopte samenvatting:
Kennisname zittingsverslag vorige zitting
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2020_GR_00022

buurtwegen - buurtweg 39 verlegging - beslissing
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
In opvolging van het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 aangaande de voorlopige
vaststelling van de wijzigingen aan buurtweg 39 zijnde het afschaffen van een deel van de buurtweg,
het verleggen van een deel van de buurtweg en het vaststellen van nieuwe rooilijnen, ligt nu de
definitieve beslissing aan de GR voor..
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2020_GR_00025Patrimonium - principiële beslissing tot aankoop van een
perceel door stad Halen in uitbreiding van de speelplaats
van de school
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
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De stad heeft de mogelijkheid om een deel van het perceel Halen 3de afdeling B 963F7 aan te kopen
van M. Pillaerts.
Hiermee kan de speelruimte van de gemeentelijke basisschool uitgebreid worden.
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2020_GR_00027Raad van bestuur Watergroep - voordracht kandidaatbestuurder - beslissing.
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Met de algemene vergadering van De Watergroep op 12 juni 2020 lopen alle mandaten van de
huidige raad van bestuur ten einde. Ons bestuur kan een kandidaat-bestuurder voordragen.
Grondgebiedzaken
Milieu
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2020_GR_00023Klimaatplan - BESLISSING
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
De stad Halen ondertekende reeds in 2011 het Europese Burgemeestersconvenant voor Energie 2020.
Hiermee engageerde de gemeente zich om een lokaal klimaatbeleid uit te voeren en tegen 2020 20%
CO2 te besparen. In 2012 keurde de gemeenteraad haar eerste klimaatactieplan (SEAP) goed en
ging ze van start met de uitvoering ervan.
Dit nieuwe actieplan (SECAP) is enerzijds een aanpassing van het vorige actieplan met het oog op de
nieuwe reductiedoelstellingen om tegen 2030 40% CO 2 te besparen. Anderzijds is het een
uitbreiding met doelstellingen en maatregelen om onze gemeente en haar inwoners weerbaar te
maken tegen de klimaatverandering en om uit te groeien tot een plaats waar burgers toegang
hebben tot veilige, duurzame en betaalbare energie.
Uit de laatst beschikbare nulmeting blijkt dat in 2011 op het grondgebied van de stad Halen in
totaal 61836 ton CO2 werd uitgestoten.
Uit de laatst beschikbare opvolgmeting (MEI) blijkt dat de totale CO 2-uitstoot in de gemeente in
2017 57534 ton CO2 bedraagt.
Dit wil zeggen dat de totale CO2-uitstoot op het grondgebied van stad Halen tussen 2011 en
2017 daalde met 6,96%. We hebben onze daling van 20% dus niet gehaald. Dit wil zeggen dat
we veel meer moeite moeten doen om onze doelstelling tegen 2030 te halen.
Vrije tijd en Welzijn
Welzijn
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2020_GR_00021Welzijn - vzw ELZ MidWestLim: participatie,
afvaardigingen en beleidsplan - beslissing
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Aan de Raad wordt gevraagd om de participatie aan, de afvaardigingen in, en het beleidsplan 20202021 van de Zorgraad vzw Eerstelijnszone MidWestLim goed te keuren.
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2020_GR_00026samenwerkingsovereenkomst voor het netwerk
opvoedingswinkel West-Limburg
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor het netwerk Opvoedingswinkel West-Limburg
2020-2025
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2020_GR_00028Het Gemeentebestuur van Halen stemt in om een UIt-Pas in
te voeren in hun gemeente - Beslissing
VERDAAGD
Beknopte samenvatting:
Extra dagordepunt toegevoegd door de N-VA fractie over de uit-pas.

VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vragen en antwoorden

VARIA EN MEDEDELINGEN
Varia en mededelingen
* volgende zitting 6/4
* uitnodiging inhuldiging sluisje : 9/3 om 11.00 uur
* uitnodiging machtsoverdracht carnaval 28/4 om 14.30 uur in de Rietbron.
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