
Gemeenteraad van 27 maart 2014 

Raadsleden William Nijssen en Marina Slootmaekers waren verontschuldigd (Voerbelangen). 

Er werden geen vragen gesteld. 

De rechtspositieregeling werd aangepast naar aanleiding van de invoering van het eenheidsstatuut 
tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijn en de carenzdag en naar aanleiding van 
het feit dat een ambtenaar ouder dan 65 jaar nog in dienst mag blijven mits goedkeuring van 
werknemer en werkgever (12 voor, 1 ongeldig). 
 
Naar aanleiding van de goedkeuring door de gouverneur van de jaarrekening 2012 van het 
kerkbestuur Moelingen, ging de raad over tot de goedkeuring van het budget 2014 en de 
meerjarenplanning 2014-2019 van het kerkbestuur Moelingen.  
 
De raad ging over tot de afschaffing van de toelage voor de fractiewerking van de politieke 
partijen (8 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). Het amendement dat voor het punt werd ingediend, te weten de 
toekenning van infrastructuurfaciliteiten, werd niet goedgekeurd (5 voor, 8 tegen). 
 
Het retributiereglement voor de door de brandweer verrichte prestaties van brandpreventie dat 
goedgekeurd werd in zitting van 20 februari, werd ingetrokken en vervangen door een nieuw 
reglement (8 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). 
 
Naar aanleiding van de invoering van de BBC, dienen de subsidieaanvragen inzake jeugd voor het 
werkingsjaar 2014 uiterlijk op 31 december 2014 ingediend te worden. Het reglement werd in die zin 
aangepast (9 voor, 2 tegen, 1 onthouding, 1 ongeldig).  
 
Voor de algemene vergadering van Infrax werd William Nijssen als afgevaardigde aangeduid, Jacky 
Herens als plaatsvervanger (8 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).  
 
De provincie is vragende partij om de waterlopen van categorie 3 van de gemeenten over te nemen. 
De gemeenteraad besliste echter unaniem, om de waterlopen van 3

de
 categorie niet te herklasseren 

en ze tot nader besluit in beheer van de gemeente te houden.  
 
Het reglement en aanvraagformulier voor de uitlening van nadar- en herashekken werd aangepast. 
Er wordt vanaf nu een vast bedrag vastgelegd voor de levering en ophaling (8 voor, 1 onthouding, 4 
stemmen niet).  
 
Raadsleden Smeets, Levaux, Wynants, Happart en Houbiers (RAL) verlaten de zitting.  
 
De provincie doet een aanbod om gezamenlijk een aanbestedingsprocedure te lanceren voor het 
afsluiten van verzekeringen door de Limburgse politiezones. Ze treedt hierbij op als 
opdrachtencentrale. De gemeenteraad verleende de provincie hiertoe een mandaat (8 voor). 

 


