Gemeenteraad van 21 augustus 2014
Burgemeester Huub Broers en raadslid Anne-MieCasier (VBL) waren verhinderd. Raadslid Rik Tomsin
was aanwezig vanaf punt 4.
Schepen Smeets wenste een vraag te stellen over de toepassing van de taalwetgeving. Artikel 32 van
het gemeentedecreet bepaalt echter dat enkel raadsleden vragen kunnen stellen. De vraag werd dus
niet beantwoord.
De raad keurde enkele wijzigingen aan de afsprakennota van de Seniorenadviesraad goed (11
voor, 1 ongeldig).
Een aantal goederen werden uit het gemeentelijk patrimonium onttrokken. Het gaat om
verschillende ICT-apparatuur die niet meer geschikt was voor openbare verkoop (11 voor, 1 ongeldig).
Tot vandaag moesten alle definitieve aanvullende politiereglementen op de gemeenteraad
goedgekeurd worden. De raad besliste om deze bevoegdheid te delegeren aan het college van
burgemeester en schepenen (8 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).
De toezichthoudende overheid keurde op 30 juli het budget 2014 goed dat door de raad aanvaard
werd op 27.12.2013. De raad nam kennis hiervan.
De raad keurde in december 2013 een belastingreglement met betrekking tot de
basisdienstenbelasting voor gezinnen goed. Het reglement voorziet een belastingvermindering voor
bepaalde categorieën belastingplichtigen. Met het oog op de identificatie van deze categorieën, werd
een overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aangegaan die
gegevensuitwisseling hiervoor mogelijk maakt (12 voor, 1 ongeldig).
Sinds augustus 2012 is er een Europese rapportageverplichting voor gemeenten inzake afgesloten
leningen. De gemeenteraad besloot om die rapportageverplichting uit te besteden aan ING, de
instantie waar de lopende leningen afgesloten werden (12 voor, 1 ongeldig).
De raad keurde het lastenboek en de gunningsvoorwaarden goed voor de aanstelling van een
studiebureau voor de opstelling van drie gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen: RUP
‘Stroevenbos’, RUP ‘Altenbroek’ en RUP ‘De Plank’ (8 voor, 1 tegen, 3 onthouding, 1 ongeldig).
Hanne Muermans, financieel beheerder van gemeente en OCMW, werd na een gunstige evaluatie
met ingang van 1 augustus 2014 in statutair verband aangesteld (12 voor, 1 ongeldig). Ze legt haar
eed af in handen van voorzitter Jean Duijsens.
De budgetwijziging nr. 1 van de politiezone werd goedgekeurd (8 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).
Huidig korpschef Vanderhoven gaat per 1 april 2015 met pensioen. De raad ging over tot de
vacantverklaring van de mandaatfunctie voor korpschef (11 voor, 1 onthouding, 1 ongeldig).
Naar aanleiding van meerdere ongevallen en schadeclaims in de Gieveldstraat te Teuven (gedeelte
in bos, helling tot aan de brug), werd een verbod vastgesteld voor fietsers en motorrijders (11 voor,
1 onthouding, 1 ongeldig).

