Gemeenteraad van 30 april 2015
Er werden geen vragen gesteld door de raadsleden
De nieuwe gemeentesecretaris krijgt de bevoegdheid over de beslissing inzake aanvragen in het
kader van openbaarheid van bestuur. (10 voor, 4 onthoudingen, 1 ongeldig) Indien men dus een
bestuursdocument wil inzien of hiervan een afschrift wenst te verkrijgen, kan men de secretaris (Maike
Stieners) contacteren.
De gemeenteraad heeft vastgesteld wat men onder ‘dagelijks personeelsbeheer’ dient te verstaan.
De secretaris krijgt hierdoor de volle bevoegdheid over de aanvragen in het kader van allerhande
verlofaanvragen, het regelen en opvolgen van de evaluatieprocedure en vormingsprocedure en het
uitvoeren van de rechtspositieregeling. (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig)
Het reglement betreffende de belasting op de kampeerterreinen werd aangepast. Voortaan zullen
enkel de residentiële percelen worden belast aan € 75 euro per perceel. De overige overnachtingen
worden aan € 0,15 per nacht per persoon belast. (13 voor, 1 onthouding, 1 ongeldig)
De overeenkomst betreffende de oprichting van de Interlokale vereniging Plaatselijke Groep
Haspengouw werd goedgekeurd. (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig)
De algemene vergadering van Infrax vindt plaats op 8 juni 2015. Jacky Herens wordt hiervoor
afgevaardigd. (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig)
Ook Inter-Aqua organiseert een algemene vergadering op 17 mei 2015 en Kleine
Landeigendommen op 28 mei 2015. De agenda van beide vergaderingen werd goedgekeurd en
Marina Slootmaekers werd afgevaardigd voor Inter-Aqua, Anne-Mie Palmans-Casier voor de Kleine
Landeigendommen. (telkens 10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig)
Op 28 mei 2015 is er een buitengewone algemene vergadering van Ethias. Huub Broers werd
hiervoor afgevaardigd. (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig)
Er zullen wegenwerken uitgevoerd worden op de Gieveldstraat. De opdracht wordt bekendgemaakt
via de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Het bestek werd goedgekeurd.
(13 voor, 1 onthouding, 1 ongeldig)
Er werd een reglement goedgekeurd betreffende het plaatsen van verkeersspiegels op openbaar
domein. (10 voor, 3 tegen, 1 onthouding, 1 ongeldig)
Tot slot werden er nog twee punten behandeld in geheime zitting. Het ging over de kennisgeving van
de resultaten van de selectieprocedure voor de mandaatfunctie van korpschef en de voordracht van
de kandidaat Ronin Cox tot aanwijzing ‘en regime’ tot korpschef voor de politiezone Voeren. (13 voor,
1 tegen, 1 onthouding)

