Verslag gemeenteraad van 13 december 2012
Aanwezig de dames en heren : Dirickx Paul, voorzitter; Deloffer Frank,
burgemeester; Reekmans Anita, Achten Andrea, Philtjens Igor, Hasevoets
Danny, Rego Marc en Hanssen Magda (*), schepenen; Gos Armand, Daniëls
Marcel, Bollen Hilde, Penxten Marc, Carlier Ingrid, Voordeckers Heidi, Lesire
Andres, Gilissen Sara, Dubois Alex, Debout Herbert, Croes Martine, Smeets Guy,
Boiten Jos en Peter Cosemans, gemeenteraadsleden; Giesen Pascal,
gemeentesecretaris.
Verontschuldigd: Sara Gilissen
(*) Hanssen Magda maakt als ocmw-voorzitster officieel deel uit van het college van burgemeester
en schepenen en wordt in haar functie van schepen uitgenodigd op de gemeenteraad. Zij is evenwel
geen gemeenteraadslid en dus ook niet stemgerechtigd.

Start vergadering 20u.
OPENBARE ZITTING :
1. Vaststellen verhindering schepen Igor Philtjens omwille van mandaat als deputé
vanaf 3 december 2012.
2. Mededeling herverdeling takenpakket college burgemeester en schepenen.
3. Tewerkstelling via interimkantoor. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
4. Wijziging retributiereglement op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aan huis, op afroep en op het recyclagepark - PMDzakken.
5. Beheerplan natuurgebied 'Bengelbeemd'.
6. Opvang bij stroompannes (interpellatie raadslid Peter Cosemans).
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
1.

Vaststellen verhindering schepen Igor Philtjens omwille van mandaat als deputé vanaf 3
december 2012.

Behandelende ambtenaar: Pascal Giesen
De gemeenteraad nam officieel kennis van de verhindering van schepen Igor Philtjens
omwille van het opnemen van het mandaat als deputé sinds de eedaflegging op 3
december 2012.
2.

Mededeling herverdeling takenpakket college burgemeester en schepenen.

Behandelende ambtenaar: Pascal Giesen
Naar aanleiding van de verhindering van schepen Igor Philtjens besliste het college van
burgemeester en schepenen in zijn zitting van 5 december 2012 om de bijzondere taken
in verband met het dagelijkse bestuur als volgt onderling te herverdelen tussen de leden
van het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad nam kennis van de
herverdeling van het takenpakket van het College van burgemeester en schepenen.
3.

Tewerkstelling via interimkantoor. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Behandelende ambtenaar: Betty Achten
Het gemeentebestuur wenst in 2013 een beroep te doen op een interimkantoor voor het
ter beschikking stellen van uitzendkrachten om het opvangen van tijdelijke
personeelsbehoeften te garanderen. Voor deze opdracht werden de
aannemingsvoorwaarden en technische vereisten opgesteld. De raming van deze
opdracht bedraagt € 40.000,00 incl. btw. De nodige kredieten zullen voorzien worden in
het budget 2013 onder artikelnummer 762 09 124 02 van de gewone dienst.
Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen

4.

Wijziging retributiereglement op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aan huis, op afroep en op het recyclagepark - PMDzakken.

Behandelende ambtenaar: Ria Wouters
Limburg.net informeert ons dat de kosten die aan de gemeente worden aangerekend
voor de PMD-zakken van € 1,25/rol naar € 1,50/rol wordt verhoogd.
De verkoopprijs aan de burger wordt verhoogd van € 2,50/rol naar € 3/rol.
Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
5.

Beheerplan natuurgebied 'Bengelbeemd'.

Behandelende ambtenaar: Wendy Houben
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren werkte een inrichtings- en beheerplan uit
voor het nieuwe natuurgebied ‘Bengelbeemd’ dat de gemeente Alken aankocht in 2012
voor o.a. de verwezenlijking van de wandeling ‘Verborgen Moois Mombeekvallei’.
Stemming: 20 ja - 0 neen - 0 onthoudingen
6.

Opvang bij stroompannes (interpellatie raadslid Peter Cosemans).

Behandelende ambtenaar: Pascal Giesen
Naar aanleiding van een mogelijke elektriciteitsuitval in de winterperiode stelde raadslid
Peter Cosemans een aantal vragen met betrekking tot de mogelijke gevolgen voor Alken,
haar inwoners en de burgers. Burgemeester Frank Deloffer antwoordde dat de provincie
de coördinatie in dergelijk scenario zal opnemen.
Dan sluit de voorzitter de vergadering (20.13u.).

