GEMEENTERAAD VAN 15 december 2014
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Dagorde
AGB: Aanpassing Meerjarenplan 2014 - 2019. Goedkeuring.
AGB: Budget 2015. Goedkeuring.
OCMW: Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019. Goedkeuring.
OCMW: Budgetten 2015. Kennisname.
Gemeente: Aanpassing Meerjarenplan 2014 - 2019. Goedkeuring.
Gemeente: Budget 2015. Goedkeuring.
Tussenkomst van de gemeente in het tekort van de politiezone Noordoost-Limburg.
Goedkeuring.
Bepaling van de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Noord-Limburg voor het
jaar 2015. Goedkeuring.
Opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2012 zijnde het
belastingreglement op het ophalen van huisvuil, dienstjaren 2013 tot en met 2018.
Goedkeuring.
Opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2012 zijnde het
retributiereglement op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen aan huis, op afroep en op het recyclagepark, dienstjaren 2013 tot en met
2018. Goedkeuring.
Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke
afvalstoffen (kohierbelasting en contantbelasting), dienstjaren 2015 tot en met 2018.
Goedkeuring.
Convenant tussen de gemeente Meeuwen-Gruitrode en Limburg.net ter optimalisatie van de
financiële aspecten van de ophaling en de verwerking van de huishoudelijke en de daarmee
vergelijkbare afvalstoffen voor het werkgebied van Limburg.net. Goedkeuring.
Opheffing subsidiereglement systemen op basis van zonne-energie. Goedkeuring.
Opheffing subsidiereglement m.b.t. de aankoop/gebruik van een mulchmaaier en/of
hakselaar. Goedkeuring.
Restauratie Sint-Martinuskerk Meeuwen : ruwbouw en afwerking - exterieur. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Politiereglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen (afvalreglement).
Politiereglement betreffende de wijziging verkeerssituatie in de Muisvenstraat. Goedkeuring.
Politiereglement betreffende de invoering van een tonnagebeperking tot 5 T in een gedeelte
van de Lommerstraat en de Brogelerweg. Goedkeuring.

Openbare Vergadering
Aanwezig: Ceyssens Lode - voorzitter
Bongaerts Johan, Plessers Kurt, Van Hoef Meg, Goossens Marco, Geusens Koen – schepenen
Schepers Ludo, Koolen Helena, Leyssen René vanaf punt 004, Haex Leo, Thys Rik, Vankevelaer Erik,
Schouteden Rob, Beelen Bart, Schuermans Jochen, Feyen Kurt, Schrooten Hanne, Schonkeren Jan,
Nijs Ellen, Haex Rob, Doumen Gert vanaf punt 004, Breemans Sigrid, Creemers Patrick - raadsleden
Jacobs Lydia - OCMW-voorzitster
Berben Jos - secretaris
Zitting van 20.00 uur tot 21.45 uur. De voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. Fractie MG vraagt
om haar bemerkingen bij punt 10 van vorige zitting aan te vullen.
001.
AGB: AANPASSING MEERJARENPLAN 2014 - 2019.
In het meerjarenplan is de autofinancieringsmarge telkens 0,00 EUR, net als het resultaat op
kasbasis.
Goedkeuring met 14 stemmen voor van de fractie CD&V, 3 stemmen voor van de fractie MG en 4
onthoudingen van de fractie N-VA.

002.
AGB: BUDGET 2015.
Het budget 2015 wordt voorgelegd ter goedkeuring.
Goedkeuring met 14 stemmen voor van de fractie CD&V, 3 stemmen voor van de fractie MG en 4
onthoudingen van de fractie N-VA.
003.
OCMW: AANPASSING MEERJARENPLAN 2014 - 2019.
De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 december 2014 in verband met de
aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019 wordt in toepassing van artikel 148 § 1 van het
OCMW-decreet van 19 december 2008 aan de gemeenteraad voorgelegd.
Goedkeuring met 14 stemmen voor van de fractie CD&V, 3 stemmen voor van de fractie MG en 4
onthoudingen van de fractie N-VA.
Vervoegt de zitting : René Leyssen, Gert Doumen - raadsleden
004.
OCMW: BUDGETTEN 2015.
De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW heeft in de vergadering van 10 december 2014
de budgetten voor 2015 vastgesteld.
Kennisname in toepassing van artikel 150 van het OCMW-decreet.
005.
GEMEENTE: AANPASSING MEERJARENPLAN 2014 - 2019.
Het Meerjarenplan sluit met een positieve autofinancieringsmarge van 676.502,00 EUR. Het
resultaat op kasbasis is ook jaarlijks positief.
Fractie MG keurt het Meerjarenpan alsook het Budget niet goed.
- Sedert jaren heeft de VLD fractie en in het verlengde daarvan de MG fractie, gepleit voor de
afschaffing van de belastingen op motoren, drankslijterijen alsook reclamefolders. Hieraan werd
tot op heden niet voldaan en ook de begroting 2015 brengt hieraan geen verandering. Voorts
worden de inwoners van Meeuwen-Gruitrode vanaf 1/1/2015 met een aantal nieuwe financiële
lasten geconfronteerd (verhoogde tarievenregeling containerpark, verhoogde belasting op de
afhaling en verwerking van afval) waarvoor geen enkele compensatie voorzien wordt. Vooral de
verhoging van de belasting inzake huisvuilophaling en -verwerking hebben zonder meer een asociaal karakter.
Daarenboven worden in 2015 een aantal gemeentelijke toelagen, welke door de inwoners van
Meeuwen-Gruitrode konden aangevraagd worden, afgeschaft. Nochtans bestaat er naar hun
mening voldoende financiële marge binnen de begroting om tegemoet te komen aan de vraag
van de MG fractie m.b.t. de motorenbelasting, drankslijterijen en reclamefolders alsook voor
een status-quo m.b.t. de gemeentelijke toelagen welke in 2015 zullen afgeschaft worden.
Eveneens is er voldoende budgettaire ruimte om het a-sociale karakter van het nieuwe afvalbelastingreglement op te vangen. Dit zou zonder meer kunnen gerealiseerd worden door het te
laten terugvloeien van een deel van de budgettaire winst binnen de gemeentebegroting, die het
gevolg is van de aansluiting van de gemeente bij Limburg.net. Zo zou de tegemoetkoming naar
personen met een W.I.G.W. statuut (800 gezinnen) kunnen verhoogd worden door het
toekennen van een bijkomende toelage. Deze toelage zou eveneens kunnen toegekend worden
aan gezinnen welke onder een vast te stellen inkomensgrens vallen. Anderzijds stelt fractie MG
vast dat er substantiële middelen begroot worden voor de inrichting van het Kasteel in
Gruitrode, daar waar er nog geen globale geïntegreerde visie bestaat naar de uiteindelijke
finaliteit van het kasteel en kasteelhoeve. Fractie MG is niet gekant tegen de integratie met
bijhorende verfraaiing en inrichting van het Kasteel binnen een toeristische visie, maar
voorafgaandelijk zou er een oplossing moeten gevonden worden voor de hoeve dewelke zou
moeten kaderen in een geïntegreerde visie van het geheel (Kasteel en Kasteelhoeve). Het
uitblijven van dergelijke oplossing waardoor de hoeve in de staat blijft verkeren zoals thans het
geval is,
legt een hypotheek op de slaagkansen om het kasteel als toeristisch
uithangbord/uitvalsbasis te laten fungeren voor welk project dan ook.
- Fractie MG kan zich akkoord verklaren met de opheffing van het belastingreglement op het
ophalen van huisvuil ( punt 9) en het retributiereglement op het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen (punt 10). Wel wenst de fractie zeer duidelijk te stellen dat dit niet gebeurt vanuit

-

-

de overweging dat de gemeente Meeuwen-Gruitrode per 1/1/2015 aansluit bij Limburg.net. De
goedkeuring kadert in de globale visie van de fractie MG ten aanzien van de voor de inwoners
van de gemeente negatieve financiële gevolgen van de overgang naar Limburg.net, gekoppeld
aan de vraag hoe deze gevolgen kunnen gecompenseerd worden.
Het reglement van punt 11 en de convenant van punt 12 worden door de fractie MG niet
goedgekeurd. De gemeentebelasting op het ophalen van huisvuil zoals die tot einde 2014 van
kracht is, bedroeg op jaarbasis 55 Euro per gezin. Gezinnen met het W.I.G.W. statuut (800)
genoten hierop een korting van 25 Eur. Dit nieuwe belastingreglement staat los van het
tarievenreglement van toepassing voor de afgifte van afval op het recyclagepark. Dat laatste
voorziet in tarieven en quota die op zich al een substantiële negatieve financiële impact zullen
veroorzaken voor de inwoners van de gemeente. Het nieuwe belastingreglement voorziet in een
basisbelasting per gezin dewelke verhoogd wordt met een personentoeslag in verhouding tot
het aantal gezinsleden. De basisbelasting bedraagt 110,29 Eur ( - 25 Eur W.I.G.W.). De
personentoeslag heeft voor gevolg dat volgende kohierbelasting zal worden geheven:
eenpersoonsgezin : 134,89 Eur ( - 25 Eur W.I.G.W.)
tweepersoonsgezin : 140,29 Eur ( - 25 Eur W.I.G.W.)
driepersoonsgezin : 145,69 Eur ( - 25 Eur W.I.G.W.)
vier(meer)persoonsgezin: 151,09 Eur ( - 25 Eur W.I.G.W.)
In vergelijking met de 55 Eur welke men tot op heden betaalde betekent dit :
Voor een eenpersoonsgezin een verhoging X 2,45 (W.I.G.W = X 3,66)
Voor een tweepersoonsgezin een verhoging X 2,55 (W.I.G.W = X 3,84)
Voor een driepersoonsgezin een verhoging x 2,64 (W.I.G.W = X 4,02)
Voor een vier(meer)persoonsgezin een verhoging X 2,74 (W.I.G.W = X 4,20)
De stijging van de huidige belasting bedraagt dus voor kroostrijke en sociaal minder begoede
gezinnen meer dan voor anderen. Daarbij de loutere stelling “ de vervuiler betaalt ” hanteren
gaat volgens fractie MG allerminst op. Er zijn in onze gemeente ongetwijfeld een niet
onbelangrijk aantal gezinnen (alleenstaanden, bejaarden, bewoners van een serviceflat,
ouderen die op een appartement wonen, appartement- bewoners zonder tuin, ….) welke veel
minder zouden dienen te betalen dan de minimale 134,89 Eur (- 25 Eur W.I.G.W.) die vanaf 2015
van toepassing wordt omdat zij nooit op het containerpark komen en/of zeer weinig afval
produceren. Indien men het allerlaagste bedrag neemt dat in onze gemeente betaald gaat
worden is dit (eenpersoonsgezin) 134,89 Eur – 25 Eur (korting W.I.G.W.) = 109,89 Eur. Welnu,
dit vertegenwoordigt aan de prijs per kilo, welke in het voorgestelde belastingreglement
voorzien is, 610,50 Kilo huishoudelijk afval. Het zou bijzonder interessant zijn eens na te gaan
wie van de hierboven aangehaalde categorieën aan dat aantal kilo’s huishoudelijk afval komt per
jaar ! Indien men het principe “ de vervuiler betaalt ” op een correcte wijze zou toepassen, was
het aangewezen te vertrekken vanuit het principe dat de vervuiler vanaf de eerste kilo betaalt
zonder een voor allen gelijke basisbelasting te heffen. Dit zou voor gevolg hebben dat een gezin
dat niet, nauwelijks, weinig, meer, veel, heel veel vervuilt bijgevolg niets, iets, iets meer, nog
meer of veel meer betaalt. De prijs per kilo dient in dat geval uiteraard te worden berekend
overeenkomstig de kostprijs die de ophaling en verwerking reëel met zich meebrengt, rekening
houdende met het gegeven dat het intergemeentelijke samenwerkingsverband enkel
kostendekkend en niet winstgevend moet zijn. De voorgestelde belasting is bijgevolg, gekaderd
in het principe “ de vervuiler betaalt “ niet alleen fundamenteel onjuist vermits men iedereen aan
de basis beschouwt als een even grote vervuiler hetgeen nooit het geval is. Ze is bovendien,
zoals thans voorgesteld, ook sociaal onjuist vermits de meerkost voor de sociaal zwakkeren,
procentueel ten opzichte van wat vandaag van toepassing is, meer bedraagt dan voor de sociaal
sterkeren.
Fractie MG keurt de opheffing van het subsidiereglement voor systemen op zonne-energie niet
goed. De overweging dat het stimulerend effect voor de aanschaf van systemen op basis van
zonne-energie via een gemeentelijke subsidiëring voldoende bereikt werd, slaat nergens op.
Dit effect is inderdaad bereikt voor hen die zich inmiddels dergelijke installatie hebben

aangeschaft maar zeker en vast niet voor diegenen die vandaag niet in de mogelijkheid waren
om zich dergelijke installatie aan te schaffen omdat zij nog moeten bouwen, verbouwen of
kopen of omdat hun financiële toestand van vandaag hen niet toeliet over te gaan tot dergelijke
aanschaf. Fractie MG denkt hierbij vooral aan jonge koppels met bouw- of koopplannen.
Men dient er van uit te gaan dat er altijd gegadigden zullen zijn om dergelijke installatie aan te
schaffen. Deze worden thans uitgesloten. Geld dat men niet heeft, kan men niet uitgeven. Dit
principe indachtig, zou het enige argument dat doorslaggevend zou kunnen zijn om de toelage
af te schaffen, een gebrek aan budgettaire middelen zijn. Dit is echter, gezien het batig saldo
van de begroting voor 2015 alvast niet het geval. In 2014 werden 15 dossiers goedgekeurd voor
een totaal bedrag van 15 x 240 = 3.600,00 EUR. De vraag kan dan ook gesteld worden of het
gelijkheidsbeginsel niet geschaad wordt door het afschaffen van deze toelage.
Fractie N-VA zal het budget en het meerjarenplan niet goedkeuren.
- De fractie stelt dat de autofinancieringsmarge groot blijft nl. meer dan 3 000 000 euro. De vraag
is dan ook om de personenbelasting te laten dalen, evenals een afschaffing van de belasting op
drankslijterijen en drijfkracht motoren. Zij zijn akkoord met de afschaffing van de premie voor
zonneënergie, omdat het meer aangewezen is een algemene belastingsverlaging door te
voeren. Verder wensen zij een detail te krijgen van de 250 000 euro die ingeschreven is voor de
commanderij en de 221 334 euro toegestane lening.
- Door de verkoop van het containerpark aan Limburg.net gaat deze instantie alle kosten
verhalen op de inwoners. Wat gaat het bestuur doen met de vrijgekomen gelden?
- Verder zijn er vragen naar de werking van het convenant met Limburg.net inzake de vrijstelling
voor verenigingen op het containerpark, controles, inzage in de stand van je krediet, schatting
van het gewicht door de parkwachters, enz.
Schepen Bongaerts antwoordt dat de autofinancieringsmarge enkel op jaarbasis kan bekeken
worden en niet mag opgeteld worden. Dan is er een marge van 676 000 euro over en geen 3 000 000.
Momenteel betalen wij Limburg.net 785 000 euro, min 525 000 euro aan belastingen en retributies.
Dit maakt een gemeentelijke bijdrage van 260 000 euro, die nu in de algemene middelen komt. Dit
geld is nodig omdat er in 2014 336 000 euro minder PB ontvangen wordt en voor de volgende jaren
telkens minimum 115 000 euro minderontvangst. Verder is er 1 250 000 euro extra uitgave
ingeschreven voor de brandweer en verminderden de toelagen voor de vrijetijdssector met 15000
euro. Bij gelijkblijvend personeelsaantal zullen de kosten omwille van index en anciënniteit de
komende jaren stijgen met 350 000 euro. Ook de pensioenlasten zullen de komende 5 jaar stijgen
met 296 000 euro. Tot slot krijgen we 5% minder toelage op de wedde’s van de gesco’s. Zware
uitgaven en minderontvangsten, waartegenover enkel de 260 000 euro minder uitgave geplaatst
wordt. Verder verwijst hij ernaar dat de belastingdruk in onze gemeente 440 euro/inwoner is, in
Limburg 515 euro/inwoner, in Vlaanderen 565/inwoner. Het bedrag van 221 334 euro betreft een
lening aan Limburg.net als overbruggingskrediet, wat in 2016 zal terugbetaald worden. Op de
bemerking dat wij de middenstand steunen door de uitbouw van de KMO-zone, stelt fractie N-VA
dat dit goed is, maar wat gaat er gebeuren als deze zone volgebouwd is.
Schepen Geusens licht toe dat er in de tarieven van de directe inning tegoeden inbegrepen zijn, die
niet inbegrepen waren in de belasting van 55 euro nl. 90 kg huisvuil per jaar. Een gezin dat normaal
sorteert zou moeten toekomen met het aangerekende bedrag. Dit systeem is correct omdat het een
wettelijke verplichting is om om de 2 weken huisvuil op te halen. De 110 euro is de vaste kost die dit
systeem met zich meebrengt voor iedereen. Verder is het zo dat verenigingen geen
huisvuilbelastingen betalen en dat de parkwachters slechts als noodoplossing overgaan tot
schatting van het gewicht. Ook is het zo dat het huisvuil via Limburg.net moet opgehaald worden,
dit is wettelijk zo geregeld.
De burgemeester licht toe dat het de bedoeling is om het kasteel verder te ontwikkelen, als
stimulans voor de hoeve. Uit overleg met diverse partners is gebleken dat sanitair en keuken
ontbreken om een goede uitbating van het kasteel mogelijk te maken. De komende weken zal er
verder gewerkt worden om een visie op papier te zetten. Het geld is nu voorzien om toch al iets te
kunnen realiseren in het kasteel.

Goedkeuring met 15 stemmen voor van de fractie CD&V, 4 stemmen tegen van de fractie MG en 4
stemmen tegen van de fractie N-VA.
006.
GEMEENTE: BUDGET 2015.
Het budget 2015 wordt voorgelegd ter goedkeuring.
Goedkeuring met 15 stemmen voor van de fractie CD&V, 4 stemmen tegen van de fractie MG en 4
stemmen tegen van de fractie N-VA.
007.
TUSSENKOMST VAN DE GEMEENTE IN HET TEKORT VAN DE POLITIEZONE
NOORDOOST-LIMBURG.
De tussenkomst van de gemeente in de politiebegroting van de zone Noordoost-Limburg bedraagt
volgens de verdeelsleutels 600.418,00 EUR. Dit bedrag is 21,1003% van het door de gemeente te
dragen tekort.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 10GR14007
008.
BEPALING VAN DE GEMEENTELIJKE DOTATIE AAN DE HULPVERLENINGSZONE
NOORD-LIMBURG VOOR HET JAAR 2015.
De gemeentelijke dotatie 2015 in de hulpverleningszone Noord-Limburg wordt vastgelegd op
404.930,00 EUR (60.220,00 EUR aan investeringen en 344.710,00 EUR aan exploitatie).
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 10GR14008
009.
OPHEFFING VAN HET GEMEENTERAADSBESLUIT VAN 17 DECEMBER 2012 ZIJNDE
HET BELASTINGREGLEMENT OP HET OPHALEN VAN HUISVUIL, DIENSTJAREN 2013
TOT EN MET 2018.
Aangezien de gemeente met ingang vanaf 01 januari 2015 zal aansluiten bij Limburg.net, een
intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, is huidig belastingreglement
op het ophalen van huisvuil overbodig en wordt opgeheven met ingang vanaf 01 januari 2015.
Goedkeuring met 15 stemmen voor van de fractie CD&V, 4 stemmen voor van de fractie MG en 4
onthoudingen van de fractie N-VA.
BESLUIT 10GR14009
010.
OPHEFFING VAN HET GEMEENTERAADSBESLUIT VAN 17 DECEMBER 2012 ZIJNDE
HET RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET INZAMELEN VAN HUISHOUDELIJKE
AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN AAN HUIS, OP
AFROEP EN OP HET RECYCLAGEPARK, DIENSTJAREN 2013 TOT EN MET 2018.
Aangezien de gemeente met ingang vanaf 01 januari 2015 zal aansluiten bij Limburg.net, een
intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, voor wat betreft het ophalen
en verwerken van huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen is huidig retributiereglement van 17
december 2012, op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen aan huis, op afroep en op het recyclagepark, dienstjaren 2013 tot en met 2018,
overbodig en wordt opgeheven met ingang vanaf 01 januari 2015.
Goedkeuring met 15 stemmen voor van de fractie CD&V, 4 stemmen voor van de fractie MG en 4
onthoudingen van de fractie N-VA.
BESLUIT 10GR14010
011.
REGLEMENT BETREFFENDE DE BELASTING VOOR HET INZAMELEN EN VERWERKEN
VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN (KOHIERBELASTING EN CONTANTBELASTING), DIENSTJAREN 2015 TOT EN MET 2018.
Door het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net, een intergemeentelijk
samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, zullen ook de kosten (kohier- en
contantbelasting) verbonden aan het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen geïnd
worden door Limburg.net met ingang vanaf 01 januari 2015. Het uniform stelsel van heffingen
binnen de provincie Limburg dient in een gemeentelijk reglement te worden vastgelegd en is van
toepassing voor de dienstjaren 2015 tot en met 2018.
Goedkeuring met 15 stemmen voor van de fractie CD&V, 4 stemmen tegen van de fractie N-VA en 4
onthoudingen van de fractie MG.

BESLUIT 10GR14011
012.
CONVENANT TUSSEN DE GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE EN LIMBURG.NET TER
OPTIMALISATIE VAN DE FINANCIËLE ASPECTEN VAN DE OPHALING EN DE
VERWERKING VAN DE HUISHOUDELIJKE EN DE DAARMEE VERGELIJKBARE
AFVALSTOFFEN VOOR HET WERKGEBIED VAN LIMBURG.NET.
Door het lidmaatschap vanaf 01 januari 2015 van de gemeente Meeuwen-Gruitrode bij Limburg.net
is het noodzakelijk deze overeenkomst vast te leggen in een convenant ter optimalisatie van de
financiële aspecten van de ophaling en de verwerking van de huishoudelijke en de daarmee
vergelijkbare afvalstoffen voor het werkgebied van Limburg.net.
Goedkeuring met 15 stemmen voor van de fractie CD&V, 4 stemmen tegen van de fractie N-VA en 4
stemmen tegen van de fractie MG.
BESLUIT 10GR14012
013.
OPHEFFING SUBSIDIEREGLEMENT SYSTEMEN OP BASIS VAN ZONNE-ENERGIE.
De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van het gemeentelijke subsidiereglement voor
systemen op basis van zonne-energie d.d. 2011-12-19, met ingang van 1 juli 2015.
Goedkeuring met 15 stemmen voor van de fractie CD&V, 4 stemmen voor van de fractie N-VA en 4
stemmen tegen van de fractie MG.
BESLUIT 10GR14013
014.
OPHEFFING SUBSIDIEREGLEMENT M.B.T. DE AANKOOP/GEBRUIK VAN EEN
MULCHMAAIER EN/OF HAKSELAAR.
De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van het gemeentelijke subsidiereglement m.b.t. de
aankoop/gebruik van een mulchmaaier en/of hakselaar d.d. 2010-09-30, met ingang van 1 juli 2015.
Goedkeuring met 15 stemmen voor van de fractie CD&V, 4 stemmen voor van de fractie N-VA en 4
stemmen tegen van de fractie MG.
BESLUIT 10GR14014
015.
RESTAURATIE SINT-MARTINUSKERK MEEUWEN : RUWBOUW EN AFWERKING EXTERIEUR. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht “Restauratie
Sint-Martinuskerk Meeuwen : ruwbouw en afwerking - exterieur”, opgesteld door Spectrum bvba uit
Hasselt. De raming bedraagt € 1.338.519,02 excl. btw of € 1.619.608,01 incl. btw. De opdracht wordt
gegund bij wijze van beperkte aanbesteding. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het
budget en MJP 2014-2019 op artikel 221000-20-0790. Fractie N-VA vindt het frappant dat er geen
akkoord is over de binnenzijde. Hieruit blijkt dat de macht van het bisdom en de kerkfabriek erg
groot is en zij vinden dat deze houding niet kan.Aan fractie MG wordt er toegelicht dat er geen zicht
is op het moment van betoelaging en dat er geen kerkenplan wordt goedkeurd zonder visie voor
herbestemming/medegebruik van de kerken. Het voorgelegde bestek houdt alleszins de visie op
medegebruik van de kerk in Meeuwen in.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 10GR14015
016.
POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET BEHEER VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN (AFVALREGLEMENT).
De raad verleent haar goedkeuring aan het politiereglement betreffende het beheer van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen (afvalreglement). Dit
politiereglement vervangt het politiereglement betreffende het beheer van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dd. 31 maart 2011.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 10GR14016
017.
POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE WIJZIGING VERKEERSSITUATIE IN DE
MUISVENSTRAAT.

De aansluiting van de zijweg Muisvenstraat naar woningen nrs. 130, 132 en 134 op de Muisvenstraat
wordt gewijzigd. Het huidige kruispunt (aansluiting) komt te vervallen en wordt omgelegd naar de
nieuwe verharde aansluiting.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 10GR14017
018.
POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INVOERING VAN EEN TONNAGEBEPERKING
TOT 5 T IN EEN GEDEELTE VAN DE LOMMERSTRAAT EN DE BROGELERWEG.
Een tonnagebeperking van 5 Ton, uitgezonderd landbouwvoertuigen, wordt ingesteld in het eerste
gedeelte van de Lommerstraat, komende van Ellikom centrum en in de zijweg Brogelerweg (naar
huisnr. 14), net voorbij huis nr. 14 tot aan de aansluiting met de Lommerstraat. Fractie MG stelt voor
om een plaats “doodlopende weg” te plaatsen.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 10GR14018
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