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Toepassing van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
Tijdens de gemeenteraad van 21 december 2020 werden navolgende besluiten genomen: 
 

Openbaar 

Vrije Tijd 

Sport 
1. Aanpassing reglement investeringssubsidies voor sportinfrastructuur. 

Dit agendapunt werd afgevoerd. 

Wonen in West-Limburg 

 

2. Reglement betreffende de inventarisatie van en de heffing op leegstaande woningen en/of gebouwen 
en/of kamers. 
Met 18 stemmen voor en 2 onthoudingen werd het reglement betreffende de inventarisatie van en de 
heffing op leegstaande woningen en/of gebouwen en/of kamers, goedgekeurd. 

Staf 

Projecten 
3. Bekrachtiging samenwerkingsovereenkomst - pool huisbezoekers ELZ Herkenrode. 

Met algemene stemmen werd de samenwerkingsovereenkomst - pool huisbezoekers ELZ Herkenrode 
bekrachtigd. 

4. Aankoop perceel bos en perceel weiland in Schulen ten algemeen nut. 
Met algemene stemmen werd de aankoop perceel bos en perceel weiland in Schulen ten algemeen nut, 
goedgekeurd. 

5. Opheffingsbesluit reglementen. 
Met algemene stemmen werd akkoord gegaan tot opheffing van een aantal reglementen. 

6. Goedkeuring van de opstart van een interlokale vereniging deelplatform MIDWEST-LIM. 
Met algemene stemmen werd goedkeuring verleend aan de opstart van een interlokale vereniging 
deelplatform MIDWEST-LIM. 

7. Aanstelling stemgerechtigd lid en plaatsvervangend lid voor het beheerscomité van de interlokale 
vereniging deelplatform MIDWEST-LIM. 
Er werd een stemgerechtigd lid en plaatsvervangend lid voor het beheerscomité van de interlokale 
vereniging deelplatform MIDWEST-LIM aangesteld. 

8. Aanstelling effectief afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde voor de Algemene Vergadering 
Audio. 
Er werd een effectief afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde voor de Algemene Vergadering 
Audio aangesteld. 

Personeel 

 

9. Goedkeuring verhoging bijdrage aanvullend pensioenstelsel voor contractuele personeelsleden van 
2,75% naar 3% en gelijkstelling tijdelijke werkloosheid coronacrisis voor opbouw aanvullend pensioen. 
Met algemene stemmen werd de verhoging bijdrage aanvullend pensioenstelsel voor contractuele 
personeelsleden van 2,75% naar 3% en gelijkstelling tijdelijke werkloosheid coronacrisis voor opbouw 
aanvullend pensioen, goedgekeurd. 
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Kennisname 

 

10. Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
Er werd kennis genomen van notulen Fluvius Limburg. 

11. Kennisname briefwisseling. 
Er werd kennis genomen van briefwisseling gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

 

 
 

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 
Algemeen Directeur,                             De voorzitter, 
N. Creten                   L. Michiels 
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