Gemeenteraad van 26 februari 2015
José Smeets (RAL) was verhinderd.
Er werden geen vragen gesteld.
Op 10 februari werd er een syndicaal overleg gehouden met de vakbondsafgevaardigden. Er werden
enkel opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de duurtijd van het “medisch huisarrest”. De raad
paste haar besluit van 22 januari aan naar 2 dagen medisch huisarrest (13 voor, 1 ongeldig). Er
wordt echter ook een verzuimbeleid uitgewerkt dat in een latere gemeenteraad goedgekeurd zal
worden.
Naar aanleiding van de definitieve start van de hulpverleningszone Oost-Limburg, is er een wijziging
met betrekking tot de afrekening van prestaties van de preventiedienst brandweerzone Oost-Limburg.
De kosten voor de adviezen in het kader van brandpreventie worden vanaf nu door de gemeente
afgerekend (10 voor, 2 tegen, 1 onthouding, 1 ongeldig).
Volgens het gemeenteraadsbesluit van 27 december 2012, wordt jaarlijks een gratis rol van 20
vuilniszakken van 60 liter gegeven aan onthaalmoeders, inwoners die incontinent of
stomapatiënt zijn. Sinds 1 januari 2015 zijn de rollen vuilniszakken 44 liter in plaats van 60 liter en
bevatten de rollen slechts 10 zakken in plaats van 20. Er worden vanaf nu 2 rollen van 10
vuilniszakken van 44 liter gegeven aan de onthaalmoeders erkend door Kind en Gezin, inwoners die
incontinent of stomapatiënt zijn (13 voor, 1 ongeldig).
De gemeenteraad bekrachtigde het besluit van het College van 28 januari 2015 betreffende de
goedkeuring van de engagementsverklaring Leader Haspengouw 2014-2020. Burgemeester
Broers is aangesteld als afgevaardigde (10 voor, 3 tegen, 1 ongeldig).
Het toewijzingsreglement lokale binding van sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo werd
aangepast. Er zal achtereenvolgens voorrang verleend worden aan de kandidaat-huurder:
1. die minstens 8 jaar in de gemeente woont of gewoond heeft;
2. die in een periode van 6 jaar, voorafgaand aan de toewijzing, minstens 3 jaar in de gemeente,
woont of gewoond heeft;
De voorrangsregels met betrekking tot “kandidaten die in de gemeente werken, mantelzorg
geven/krijgen of schoolgaande kinderen hebben” werden geschrapt (10 voor, 3 onthouding, 1
ongeldig).
De gemeenteraad nam kennis van het PV van onontvankelijkheid van de kandidaatstelling van de
ingediende kandidatuur voor het mandaat van korpschef. De raad besloot de lopende procedure
stop te zetten, vermits er slechts 1 kandidaat was. Het ging hier helaas om een procedurekwestie en
niet om een procedure over de kandidaat zelf (13 voor, 1 ongeldig).
De raad stelde het mandaat van korpschef voor de 3

de

keer vacant (13 voor, 1 ongeldig).

