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BEKENDMAKING BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD d.d. 2014-05-22
Gelet op art. 252 § 2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 m.b.t. het algemeen bestuurlijk toezicht, werd een lijst met
beknopte omschrijving van de punten behandeld en aangenomen in de gemeenteraadszitting van 22 mei 2014, overgemaakt aan
de provinciegouverneur.
Volgende agendapunten werden behandeld:

OPENBARE ZITTING




aktename van de tijdelijke verhindering van gemeenteraadslid Jos Paulussen wegens medische redenen
onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Luc Nijs ter vervanging van de heer Jos Paulussen, tijdelijk verhinderd
eedaflegging en tijdelijke aanstelling van de heer Luc Nijs tot gemeenteraadslid ter vervanging van de heer Jos Paulussen,
tijdelijk verhinderd
1. Kennisgeving financieel rapport per 31 maart 2014
2. Vaststelling budgetwijziging 2014‐05‐22 van het gemeentebudget ‐ dienstjaar 2014
3. Vaststelling wijziging meerjarenplan 2014‐2019
4. Kennisgeving geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad van de politiezone MidLim
5. Kennisgeving delegatie ondertekeningbevoegdheid voorzitter gemeenteraad
6. Kennisgeving dotatie aan fracties – dienstjaar 2013
7. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze ‐ leveren van boeken, cd's, dvd's en strips POB
8. Principiële beslissing tot verkoop van grond
9. Definitieve beslissing tot aankoop van een onroerend goed (gebouw bpost)
10. Goedkeuring verkenningsnota mobiliteitsplan RMC 27/05/2014
11. Goedkeuring aangepaste lastvoorwaarden (plannen, bestek en raming) en gunningswijze – wegenis – en rioleringswerken
Nieuwstraat
12. Machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de nodige onderhandelingen te voeren tot verwerving van
een perceel grond gelegen te as, Nieuwstraat 29, deel van perceel as, 1, c, 129g (inneming 8 volgens het goedgekeurde
onteigeningsplan voor de Nieuwstraat)
13. Aanduiding van de vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging
CIPAL voor de resterende duur van de legislatuur 2013‐2018
14. Goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene
vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 13 juni 2014
15. Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg, afgekort IGL: vaststelling van mandaat voor de algemene
vergadering van 20 juni 2014
15 bis Definitief besluit verkoop van bouwgrond (J. Cockerillstraat 15)

GEHEIME ZITTING
16. Aanstelling op proef van een voltijds Afdelingshoofd Algemene Zaken B4‐B5 in statutair verband.
De lijst met beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden ligt gedurende twintig dagen ter inzage van het
publiek op het gemeentesecretariaat en dit met ingang van 2014‐05‐26 tot en met 2014‐06‐14 tijdens de openingsuren.
Gedaan te As, 23 mei 2014.
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