
Gemeenteraad van 23 november 2010 
 
Iedereen was aanwezig.  

 
Raadslid William Nyssen stelde een vraag in verband met de korting op de elektriciteitsfactuur. De korting werd dit jaar bij 
vele gezinnen niet toegekend. Toch is deze korting nog steeds van toepassing! De gemeente is niet verantwoordelijk 
hiervoor. Een uitgebreid antwoord op deze vraag kan je lezen in een apart artikel.  
 
Het managementteam wordt aangevuld met hoofdmedewerkster Algemene Diensten. Zij is als enige bevoegd voor de 
veiligheidsaspecten inzake brandveiligheid en politie, en het is dus nodig dat zij het MAT aanvult. (9 ja, 5 neen, 1 ongeldige 
stem) 
 
Het besluit van het college van b&s inzake de uitnodiging voor de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders 
De Lijn wordt bekrachtigd. Huub Broers wordt afgevaardigd om de vergadering bij te wonen, Jacky Herens als 
plaatsvervanger. (9 ja, 5 neen, 1 ongeldig).  
 
De gemeenteraad stelt Anne-Mie Palmans-Casier aan als vertegenwoordiger van de gemeente tijdens de algemene 
vergadering van Limburg.net op 15 december. Victor Walpot is plaatsvervanger. (9 ja, 5 neen, 1 ongeldig) Ook de agenda 
van de jaarvergadering wordt goedgekeurd. (9 ja, 6 neen) 
 
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van b&s inzake de verhoging van de werkgeversbijdrage van de 
maaltijdcheques. Het personeel krijgt een cheque van 7 euro / gewerkte dag. De gemeente betaalt €5,91. (15 ja) 
 
Raadslid Jacky Herens wordt aangesteld als vertegenwoordiger van onze gemeente tijdens de statutaire algemene 
vergadering van Intermosane op 20 december. (9 ja, 6 neen) De agendapunten worden eveneens goedgekeurd. (15 ja) 
 
De jaarrekening 2009 wordt samen met de bijlagen goedgekeurd. (9 ja, 5 neen, 1 ongeldig) Daarnaast wordt de 
budgetwijziging van de gewone en buitengewone dienst gemeentebudget ook goedgekeurd. (9 ja, 5 neen, 1 ongeldig) 
 
De rekening 2009 sluit in de Gewone Dienst met een algemeen positief resultaat van 726.653,05 euro. De Buitengewone 
Dienst eindigt in negatief met 513.859,48 euro. In dit laatste geval moet wel nog erbij vermeld worden dat de subsidies voor 
het milieupark en de weegbruggen nog niet ontvangen werden en dus ook niet opgenomen werden in de rekening. Dat 
hebben we dus volgend jaar tegoed. Dat de BD in negatief eindigt is ook geen probleem. Daarin zitten alle werken en die 
worden met (vooral) leningen gefinancierd. Uiteindelijk is het budgettaire resultaat van het bestuur positief en dat is goed 
voor bijkomende betalingen in de volgende jaren. 
 
De interne kredietaanpassing van de buitengewone dienst – budget 2010 wordt goedgekeurd. (10 ja, 4 neen, 1 ongeldig) 
 
De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden goed voor de aankoop van een kolomboormachine. (15 ja) 
 
Budgetwijziging van de gewone dienst van het politiebudget wordt goedgekeurd. (9 ja, 5 neen, 1 ongeldig) Ook de 
budgetwijziging van de buitengewone dienst van het politiebudget wordt goedgekeurd. (9 ja, 6 neen) 
 
De gemeenteraad keurde het bestek goed voor het aangaan van een lening voor politie. De raming bedraagt 86.000euro. 
(9 ja, 6 neen) 
 
De gemeenteraad gaat over tot de aankoop van:  

- 4 nieuwe helmen  
- een nieuw interventievoertuig: Ford, combi 4x4  
- 22 wapengordels met toebehoren 
- 22 uitschuifbare wapenstokken met bijhorende matrakhouders 
- 22 wapens met toebehoren 

(9 ja, 5 neen, 1 ongeldig) 
 
De baremische bevordering van loonschaal B3 naar B4 van politie-inspecteur Mario Luyten wordt goedgekeurd. (15 ja) 
 
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Limburg.net worden goedgekeurd. (9 ja, 6 neen) 
 
Het ontwerp van de statutenwijziging van Limburg.net, te behandelen op de buitengewone algemene vergadering van 
Limburg.net wordt goedgekeurd. (9 ja, 6 neen) 



 
 
 
 
 
 
 


