Gemeenteraad 30 november 2017
Raadslid Jean Levaux (RAL) was afwezig.
Er werden nogmaals enkele vragen gesteld door raadslid Grégory Happart omtrent het borgstellingsdossier van de
gemeente aan het kerkbestuur van ’s-Gravenvoeren. Tevens werd gevraagd naar een stand van zaken in de
problematiek van de openbare wegen die privé-eigendommen doorlopen en die onwettelijk afgesloten worden door de
eigenaars. De burgemeester gaf een uitgebreid antwoord op de gestelde vragen.
De raad nam kennis van de goedkeuring van de budgetwijziging 2 door de gouverneur.
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd (10 voor, 3 tegen, 1 ongeldig).
Aansluitend werd ook het budget 2018 goedgekeurd (10 voor, 2 tegen, 2 ongeldig).
De raad nam kennis van beide budgetwijzigingen van het kerkbestuur OLV ten Hemelopneming Moelingen.
De meerjarenplanwijziging van het kerkbestuur Sint-Martinus SMV werd goedgekeurd (9 voor, 3 tegen, 1 ongeldig –
Schepen Nijssen verliet de zitting voor dit punt). De wijziging kwam er aangezien het kerkbestuur de verwarmingsketel
in de pastorie dient te vernieuwen.
Aansluitend nam de raad kennis van het verslag van het overlegcomité tussen gemeente en OCMW waarin de
aanpassing van het meerjarenplan en het budget van het ocmw werden besproken en werd er kennisgenomen van de
overzichtslijst van de OCMW-raad van 24 oktober 2017.
Wijk-werken, het nieuwe activerend werkgelegenheidsinstrument dat in de plaats komt van het bestaande PWAstatuut, zal op 1 januari 2018 van start gaan. Om een efficiënte organisatie rond wijk-werken vast te leggen, is de
gemeente een samenwerking aangegaan in de vorm van een interlokale vereniging samen met Bilzen, Hoeselt en
Riemst. De gemeenteraad bekrachtigde het besluit van het college hierover en keurde de statuten en huishoudelijk
reglement goed (10 voor, 3 tegen, 1 ongeldig).
De raad keurde het initiatief van de European Disability Card goed (10 voor, 4 leden stemden niet). (meer info in
artikel bij OCMW)
De raad keurde de agenda’s goed voor:
•
•
•
•

de buitengewone algemene vergadering van Infrax (10 voor, 2 tegen, 2 ongeldig)
de buitengewone algemene vergadering van Inter-Energa (10 voor, 2 tegen, 2 ongeldig)
de buitengewone algemene vergadering van Ethias (10 voor, 3 tegen, 1 ongeldig)
de algemene vergadering van Limburg.net (10 voor, 2 tegen, 2 ongeldig)

Het Onroerenderfgoeddecreet en -besluit voorzien in de opmaak van beheersplannen. De gemeente kan voor werken
aan kerken en begraafplaatsen beschermd als monument subsidies ontvangen van het Agentschap Onroerend
Erfgoed in kader van het Erfgoeddecreet op voorwaarde dat zij een goedgekeurd beheersplan heeft voor alle kerken
en begraafplaatsen opgenomen als Monument. De gemeente dient dus over tot de opmaak van de
kerkenbeheersplannen en de daarmee gepaard gaande premieaanvraag. Het bestek met lastvoorwaarden,
gunningswijze en uit te nodigen firma’s werd goedgekeurd door de gemeenteraad (13 voor, 1 ongeldig).
De raad ging over tot de voorlopige goedkeuring van het RUP Gemeentediensten Schietekamer. Aansluitend werd
een openbaar onderzoek georganiseerd (10 voor, 1 tegen, 2 onthouding, 1 ongeldig).
Een aantal apparaten van de politie werden uit het gemeentelijk patrimonium onttrokken (12 voor, 2 ongeldig).

