Gemeenteraad 27 oktober 2016
Iedereen was aanwezig.
De gemeenteraad hield één minuut stilte voor het overlijden van OCMW-raadslid Christian Herens.
Er werden geen vragen gesteld door de raadsleden.
De raad keurde de budgetwijziging nr. 2 voor 2016 goed (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). De
budgetwijziging wijzigt enkel kredieten binnen het investeringsbudget en past binnen het
meerjarenplan. Het boekjaar 2016 sluit af met een positief resultaat op kasbasis van 1.296.407 euro.
Er werd kennisgenomen van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW. De
gemeentelijke bijdrage ondergaat geen wijziging.
Verder werd ook kennisgenomen van de budgetwijziging nr. 1 voor 2016 van het OCMW. De
budgetwijziging past binnen het meerjarenplan. Ook hier ondergaat de gemeentelijke bijdrage geen
wijziging.
De raad ging akkoord met de gemeentelijke dotatie 2017 voor de brandweerzone Oost-Limburg
(10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). Op basis van de zonale verdeelsleutel bedraagt de dotatie 138.861
euro. Tot 2019 wordt er een jaarlijkse verrekening gedaan voor de inbreng van patrimonium en rollend
materieel ten bedrage van 21.058 euro. De dotatie voor 2017 komt hierdoor neer op een bedrag van
117.803 euro.
Er werd kennisgenomen van enkele budgetwijzigingen 2016 en budgetten 2017 van de
kerkbesturen:
 Budgetwijziging 2016 kerkbestuur Sint-Petrus Teuven (aanvullende gemeentelijke
exploitatietoelage €2.034)
 Budget 2017 kerkbestuur Sint-Petrus Teuven (exploitatietoelage €11.714,28,
investeringstoelage €1.385)
 Budgetwijziging 2016 kerkbestuur Sint-Martinus SMV (aanvullende gemeentelijke
exploitatietoelage €8.226,56)
 Budget 2017 kerkbestuur Sint-Martinus SMV (exploitatietoelage €6.298,48,
investeringstoelage €35.840)
 Budget 2017 kerkbestuur Sint-Petrus SPV (exploitatietoelage €24.380,54)
 Budget 2017 kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal (geen gemeentelijke bijdrage)
 Budgetwijziging 2016 kerkbestuur OLV ten Hemelopneming MOE (Z-waarde jaarrekening
2015 wegwerken)
 Budget 2017 kerkbestuur OLV ten Hemelopneming MOE (exploitatietoelage €27.397,39,
investeringstoelage €20.840)
De gemeenteraad keurde in zitting van 3 december 2013 de overeenkomst goed inzake de oprichting
van een interlokale vereniging inzake de regierol sociale economie op het grondgebied Bilzen,
Hoeselt, Riemst, Tongeren en Voeren. Vanaf 2016 treedt het OCMW Bilzen als beherende gemeente
op. Hierdoor wordt een addendum toegevoegd aan de oorspronkelijke overeenkomst. De
gemeenteraad keurde het addendum bij de overeenkomst goed (10 voor, 3 tegen, 1 onthouding, 1
ongeldig).
De raad ging akkoord met de verkoop van een perceel grond gelegen te Boomstraat (10 voor, 4
tegen, 1 ongeldig). Het perceel heeft een oppervlakte van ±880m² en grenst aan de eigendom van de
koper.
De agenda van de Algemene Vergadering van Limburg.net van 21 december 2016 werd
goedgekeurd (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).
De laatste drie punten werden behandeld in gesloten zitting en met geheime stemming. Het gaat hier
over de aanstelling van één commissaris, één inspecteur algemene diensten en één inspecteur
algemene diensten uit het wervingsreserve.

