
Vergadering gemeenteraad van 11/03/2013 
 
Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester 
Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, 
Onclin Katja, Schepenen 
Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard, Wouters Veerle, Oosterbosch 
Ronnie, Renkens Davy, Beusen Anita, Stevens Ludwig, Neven Peter, Nicolaes 
Jean, Slangen Anja, Nijs Jessica, Loyens Mieke, L'Hoëst Joël, Jacobs Dirk, 
Coenegrachts Steven, Ruyters Jo, Noelmans Jan, Raadsleden 
Thewissen Francine, Secretaris, wd 
 
Laat zich verontschuldigen : 
Vrijens Guido,  Secretaris 
 
Er waren geen vragen vanuit het publiek. 
 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering 
samengeroepen ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter 
dd. 01-03-2013.. 
Volgens loting dienen de de mondelinge vragen aangevat door de heer Joël L'Hoëst, 
de stemmingen door de heer Jo Ruyters. 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11/03/2013  toegevoegd. 
"Aanvulling van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad" 
De raad gaat unaniem akkoord. 
 
Gaat over tot de dagorde 
 

 

Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. VRAGEN RAADSLEDEN. 

 
Joël L'Hoëst 
Ik wil het gemeentepersoneel bedanken voor de uitleg die werd gegeven tijdens de 
rondleiding voor de raadsleden bij de gemeentelijke diensten. 
 
Anja Slangen: 
Ik wil het onderwijs in Riemst feliciteren met het feit dat ze de muzikale opleiding bij 
hun leerlingen promoten. 
 
Davy Renkens: 
Ik wil het gemeentebestuur en de politiediensten bedanken voor hun hulp bij de 
organisatie van de carnavalstoeten. 
 
Jo Ruyters: 
Kan ik een overzicht rijgen van het stoepenplan, samen met een kostenraming voor 
de komende 6 jaar? 
schepen Guy Kersten: 
Het stoepenplan is goedgekeurd tot 2015.  Sinds vorig jaar wordt een prioriteitenlijst 
bijgehouden en wordt er indien nodig afgeweken van het stoepenplan, bv. bij de 
uitvoering van rioleringswerken. We zullen u het stoepenplan, samen met de 
kostenraming bezorgen. 
 
Dirk Jacobs: 
1. Wat mooet een fietsvereniging doen om een doortocht door Riemst aan te vragen? 
Burgemeester Mark Vos: 
In geval van een kleine doortocht moet er niets gebeuren.  Er worden ook geen kosten 
aangerekend.  Ingeval van een grotere doortocht moet de vereniging een aanvraag 



indienen bij het gemeentebestuur. Er wordt een politiereglement opgesteld  en de 
vereniging moet dan aan bepaalde voorwaarden voldoen.  Ook in dit geval worden 
geen kosten aangerekend. 
 
2. Vorig jaar is de jeugdvereniging KSJ-Riemst gestopt.  Wat gebeurt met hun lokaal, 
met de muziekinstallatie, met het geld dat ze in kas hadden, …? 
schepen Bert Cilissen: 
Ondanks talrijke inspanningen van het gemeentebestuur stopte deze vereniging vorig 
jaar.  Er zal nu een enquête gehouden worden om te zien of er interesse is voor de 
opstart van een nieuwe jeugdvereniging.  Indien ja, zullen de bestaande middelen 
naar deze verenging gaan, indien neen hebben reeds enkele geïnteresseerden voor 
het lokaal zich gemeld.  Het gebouw wordt voorlopig gereserveerd voor de 
jeugdvereniging of eventueel Kind en Gezin. 
 
3. Via een link op de website van de gemeente kunnen de werken in uitvoering 
gevolgd worden.  Het overzicht is echter niet recent.  Gelieve deze site up to date te 
brengen. 
burgemeester Mark Vos: 
Geeft een overzicht van de werken die momenteel worden uitgevoerd en belooft de 
site te doen aanpassen. 
 
4. Rallypiloot Freddy Loix deed een testronde op het grondgebied van Riemst.  Wat 
heeft dit de gemeente gekost?  Heeft dit beschadiging aan het wegdek toegebracht? 
burgemeester Mark Vos: 
Tijdens deze testrit die plaatsvond in de voormiddag, heeft 1 politieagent toezicht 
gehouden en was de evenementenambtenaar aanwezig.  Er werd geen schade aan 
het wegdek toegebracht. 
 
Anita Beusen: 
1. Ik wil me aansluiten bij de opmerking van raadslid Anja Slangen dat het 
muziekaanbod naar onze scholen toe een zeer goed idee is.  Ik wil er echter wel op 
wijzen dat dit niet mag tot gevolg hebben dat andere cultuuraanbiedingen zoals bv. 
toneelvoorstellingen hierdoor in gedrang komen.  Ik stel voor om een wisselwerking in 
te voeren zodat alle soorten cultuur aan bod kunnen komen. 
schepen Bert Cilissen: 
Het idee om de muziekacademie schoolvoorstellingen te laten geven komt voort uit de 
toekenning van "Riemst, muzikaalste gemeente van Vlaanderen".  We willen onze 
kinderen zo snel en zo veel mogelijk met klassieke muziek in contact brengen.  
schepen Marina Pauly: 
Ik wil er ook op wijzen dat dit niet louter een muziekvoorstelling was, er was toneel, 
symfonisch orkest, klassieke en moderne muziek en de kinderen waren er zeer 
interactief bij betrokken en kwamen op een speelse manier in contact met alle soorten 
muziek. 
De bedoeling van het gemeentebestuur is om zowel muziek, als toneel en beeldende 
kunst aan te bieden in eigen gemeente en dit ook te promoten. 
 
2. Ik wil melden dat op de weg tussen Val-Meer en Heukelom een traktor reed op het 
fietspad om alzo het autoverkeer niet te hinderen.  Kunnen hier controles uitgevoerd 
worden om dit in de toekomst te voorkomen. 
schepen Guy Kersten: 
Het is zeker niet de bedoeling dat een fietspad als rijweg gebruikt wordt door 
landbouwverkeer.  Ik neem uw melding mee. 
 
3. Er heerst bezorgdheid bij de vrijwillige schoolbuschauffeurs, zij vrezen dat hun werk 
zal uitbesteed worden aan externe firma's. 
burgemeester Mark Vos: 
Dat is niet de bedoeling. 
 



4. Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de inwoners waren een aantal personeelsleden 
van de gemeente aan het werk.  Gebeurd dit op vrijwilige basis of niet?  Kunt u mij 
een overzicht bezorgen van het aantal personeelsleden en de gemaakte overuren? 
burgemeester Mark Vos: 
De personeelsleden doen dit niet op vrijwillige basis, zij mogen deze uren dubbel 
recupereren want ze werken op een zondag.  We zullen u een overzicht bezorgen. 
 
Gerard Stratermans: 
1. Ik wil nogmaals herhalen dat het doorschakelen van diensttelefoons naar de 
technische dienst op dinsdag- en donderdagnamiddag geen nut heeft daar de 
inwoners niet kunnen doorgeschakeld worden naar de persoon die ze wensen te 
spreken. 
burgemeester Mark Vos: 
De diensttelefoon wordt niet doorgeschakeld naar de technische dienst op dinsdag- 
en donderdagnamiddag.  De inwoners die daar toch terecht komen bellen 
waarschijnlijk een rechtstreeks nummer van de technische dienst. 
 
2. Tijdens de carnavalsstoet in Lanaken werden alle deelnemende carnavalswagens 
verbonden met één muziekzender die enkel carnavalsmuziek uitzond.  Dit bevorderde 
de sfeer.  Het lijkt me ook een goed idee om dat in onze gemeente toe te passen.  Het 
zal de controle op de geluidsnormen alleszins vergemakkelijken. 
burgemeester Mark Vos: 
Voor volgend jaar zal er en politiereglement uitgewerkt worden voor de ganse 
politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst.  De politie beschikt over de nodige meetapparatuur 
om de geluidsnormen te controleren. 
 
3. Blijkbaar zijn er een aantal onbetaalde facturen van 2012 en 2013, bv. een factuur 
van Econet van 2012 zou nog niet betaald zijn.  Gelieve mij een overzicht te bezorgen 
van alle niet betaalde facturen van 2012.   
Is het zo dat het 1 maand duurt om een factuur in te scannen? 
burgemeester Mark Vos: 
Er is op de financiële dienst momemteel een achterstand die te wijten is aan 
personeelswissel.  Er wordt met man en macht gewerkt om de achterstand weg te 
werken.  
Het duurt niet 1 maand om een factuur in te scannen.  Het systeem geeft 
automatische rappels, maar heeft nog wat kinderziekte. 
 
4. In onze gemeente hanteren we toch het principe dat elke zeldzame boom die 
gekapt wordt gecompenseerd dient te worden.  Onlangs heeft een privé eigenaar in 
de Korenstraat  4 essen gekapt.  Moet die ook zorgen voor compensatie? 
burgemeester Mark Vos: 
Ja, dat geldt ook voor privé.  We zullen dit onderzoeken. 
 
5. Ik heb reeds eerder gevraagd om de kapotte bomen in de Langstraat te Millen te 
doen kappen, deze zorgen voor onveiligheid. 
burgemeester Mark Vos: 
De eigenaars moeten de kapvergunning aanvragen, wij volgen dit dossier op. 
 
6. Blijkbaar worden geen verlichtingspalen geplaatst aan het nieuwe voetbalplein te 
Kanne.  Gezien deze mensen ook al moeten afzien van het beloofde oefenterrein stel 
ik voor om eventueel oude verlichtingspalen te recupereren en aldaar te plaatsen. 
schepen Bert Cilissen: 
Het oefenterrein komt er niet omdat dit stedenbouwkundig niet vergunbaar is en moet 
uitgegraven worden.  Het zou onder water lopen en werd dus niet aangelegd.  Er 
wordt nu overwogen om de onbenutte strook tegen vergoeding als kampeerterrein ter 
beschiking te stellen aan verenigingen. 
Wat de verlichting betreft is vanaf het begin afgesproken dat de oude palen zouden 
gerecupereerd worden. 



 
7. Waarom zijn de werken stilgelegd? 
schepen Bert Cilissen: 
Omwille van een foute meting van de aannemer. 
 
Jan Peumans: 
1. Ter hoogte van de verkeerslichten te Herderen rijden vele chauffeurs door het rode 
licht.  Er is daar onvoldoende zicht op het verkeer dat komt vanuit Tongeren en 
Maastricht.  Dit zorgt voor zeer gevaarlijke situaties.  Gelieve er bij AWV op aan te 
dringen om flitspalen te plaatsen. 
schepen Guy Kersten: 
Wij hebben reeds stappen ondernomen en de nodige documenten verstuurd naar 
AWV. 
Jan Peumans: 
Gelieve mij een kopie van deze documenten te bezorgen. 
schepen Guy Kersten: 
We zullen ze u opsturen. 
 
2. Ik rijd geregeld met de fiets van Herderen naar Riemst en merk zeer vaak 
geparkeerd auto's op het fietspad.  Ik heb onlangs de aanwezige politeagenten nog 
gevraagd om hiertegen op te treden. 
schepen Guy Kersten: 
We zullen deze problematiek nogmaals aankaarten via de beschikbare openbare 
kanalen.  We zullen dit nogmaals melden bij de polite en erop aandringen dat zij 
hiertegen optreden.  Vanaf nu geldt de sensibilisering met één verwittiging en daarna 
een PV.  Bij vergunning van bedoelde zaak wordt opgelegd dat er een parkeerplaats 
op privédomein moet voorzien worden. 
 
3. Zal de gemeente vanaf nu alle horecavergunningen toetsen aan een geldige 
bouwvergunning? 
schepen Katja Onclin: 
Voor alle horecabedrijven geldt dezelfde regelgeving. 
Jan Peumans: 
Dan zullen veel horecabedrijven in de problemen komen. 
burgemeester Mark Vos: 
Er wordt een onderzoek opgestart n.a.v. een horecavergunning met verschillende 
attesten o.a. attest hygiëne en brandweer. De meeste zaken zijn brandveilig, maar 
stedenbouwkundig zijn er sommige niet in orde. 
 
4. De Vlaamse Regering wordt ten onrechte met de vinger gewezen i.v.m. het dossier 
parkeergelegenheid aan de brug te Vroenhoven.  Wat is de stand van zaken? 
burgemeester Mark Vos: 
We voorzien 190 parkeerplaatsen in een woonuitbreidingsgebied, maar krijgen geen 
vergunning.  NV De Scheepvaart lijkt niet te snappen dat de parkeerplaatsen er enkel 
kunnen komen via het ontwerpen van een RUP. 
 
Steven Coenegrachts: 
1. Gelieve voor een rechtszekere parkeergelegenheid te zorgen aan de brug te 
Vroenhoven, niet een tijdelijke parking die dient om een uitbater te lokken. 
burgemeester Mark Vos: 
Wij willen nu op tijdelijke basis een vergunning geven en in het RUP Vroenhoven een 
definitieve plaats voor de parking onderzoeken. 
2. Werd er destijds melding gemaakt van parkeermogelijkheden? 
burgemeester Mark Vos: 
Neen. 
 
Ivo Thys: 
Destijds heeft de schepen van mobiliteit zich nooit betrokken bij het ontwerp van de 
brug te Vroenhoven en heeft hij hier ook niet om verzocht. 



 
burgemeester Mark Vos: 
Het college heeft nooit een gunstig advies gegeven voor de brug te Vroenhoven en de 
schepen van mobiliteit moest zich dus ook niet moeien met het ontwerp. De Vlaamse 
Overheid heeft destijds alles vergund en weigert nu de aanleg van een parking.  Dit 
betekent echter ook dat uitbating onmogelijk wordt. 
 
Jan Peumans: 
Het college was destijds niet akkoord en gaf dus ook geen gunstig advies.  Het is 
echter niet de taak van het college om een vergunning af te leveren, wel van de 
Vlaamse overheid.  De enige schuldige in dit verhaal is NV De Scheepvaart.  Wat 
wordt bedoeld met "tijdelijke parkeergelegenheid"? 
burgemeester Mark Vos: 
Een parkeergelegenheid kort bij het woongebied in Vroenhoven lijkt ons de beste 
oplossing. 
 
Jan Noelmans: 
1. Wordt het ophalen van het papier in onze gemeente in de toekomst overgenomen 
door Limburg.net? Zo ja, dan betekent dit dat cruciale inkomsten van onze 
verenigingen worden afgenomen en dat een mooie traditie teniet gaat. 
schepen Mathieu Eycken: 
De vraag is gerezen n.a.v. een triest ongeval. Als bestuur staan we niet achter dit 
voorstel. 
burgemeester Mark Vos: 
We zijn niet van plan de papierophaling door Limburg.net te laten uitvoeren. 
Anita Beusen: 
Ik heb nochtans vernomen van een afgevaardigde van Limburg.net dat zij maar al te 
graag de papierophaling zelf willen doen om alzo de opbrengsten te ontvangen. 
burgemeester Mark Vos: 
De heer Kris Somers van de Raad van bestuur heeft mij gezegd dat zij hiermee niet 
akkoord gaan. 
 
2. Tijdens de vorige gemeenteraad heb ik een afschrift gevraagd van het schrijven van 
de Provinciegouverneur i.v.m. de tewerkstelling in Limburg.  Ik heb dit nog niet 
ontvangen. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
 
Steven Coenegrachts: 
1. Ik stelde de vraag om het register van inkomende en uitgaande post, evenals 
bepaalde kopies, digitaal te ontvangen en kreeg hierop een negatief antwoord.  
Nochtans is dit vanaf 01.01.2014 verplicht.  Indien deze documenten nu nog niet 
digitaal worden bijgehouden zal dit voor 01.01.2014 ook niet lukken. 
burgemeester Mark Vos: 
We onderzoeken momenteel de mogelijkheid om zowel de post als de 
(ontwerp)notulen digitaal te versturen naar de raadsleden. 
 
2. Zijn de resultaten van de snelheidsmetingen in de Heukelommerweg gekend? 
Bestaat de optie om een snelheidsremmer te plaatsen? 
schepen Guy Kersten: 
Hier blijkt zich een problematische situatie voor te doen die vraagt naar verdere 
maatregelen ter hoogte van de woningen.  Uit de meting blijkt dat 85 % van de 
voertuigen de max. toegelaten snelheid rijdt.  Het wordt problematisch als 10 % boven 
de 75 km/u rijdt. 
 
3. Indien in 2014 de radar te Glons verdwijnt bestaat de mogelijkheid om op ons 
grondgebied windmolens te plaatsen.  Werd hieraan reeds gedacht? 
burgemeester Mark Vos: 
Een aantal firma's willen of hebben reeds een overeenkomst met privé eigenaars.  Wij 
volgen dit op. 



 
Ludwig Stevens: 
1. Is het uitwisselingsproject van de Vrije basisschool te Zichen-Zussen-Bolder met 
buitenlandse scholen een initiatief van de gemeente? 
schepen Bert Cilissen: 
Neen, dit is een initiatief van de vrije school dat kadert in het Comedius project.  De 
gemeentescholen doen een uitwisselingsproject met Wallonië. 
2. Ondanks het feit dat het bestuur het gemeentelijk reglement van Zolad heeft 
goedgekeurd, blijkt nu dat het college problemen heeft met de hoge onkosten m.b.t. 
Zolad. Is dit niet tegenstrijdig? 
burgemeester Mark Vos: 
Wij trachten enkel om archeologische onderzoeken goedkoper te maken.  De 
subsidies zijn inmiddels uitbetaald. 
 
Ivo Thys: 
Gelieve een nieuwe inventaris van merkwaardige bomen op te maken en deze te 
laten beschermen door de gemeente. 
 
burgemeester Mark Vos: 
De gemeentelijke technische dienst heeft hiervoor reeds een inventaris in GIS-
programma uitgewerkt. 
 
2. Destijds werd een kleinschalig waterzuiveringsstation voor Elst niet goedgekeurd 
omdat het niet subsidieerbaar was.  Nu blikt dat dit wel subsidieerbaar is en toch is er 
geen sprake meer van in de rioleringswerken voor Elst. 
burgemeester Mark Vos: 
Volgens Aquafin is de aanleg van een klein waterzuiveringsstation economisch niet 
haalbaar. 
Ivo Thys: 
Gelieve mij de prijsvergelijking van Aquafin te bezorgen. 
 
3. De gemeente neemt deel aan het project Earth Hour, dit is een positief initiatief.  
Hopelijk is dit niet eenmalig en heeft de gemeente een duidelijk verlichtingsplan.  Ik 
stel voor om de verlichting aan monumenten en reclameborden 's nachts te doven en 
de straatverlichting 's nachts beurtelings te doven. 
schepen Mathieu Eycken: 
Dit lijkt mij een goed voorstel ter bevordering van de verlaging van het 
energieverbruik.  We zullen uw suggestie meenemen. 
 
4. De lokatie van het voetbalplein en een speelbos te Kanne is niet goed gekozen. Het 
is te ver afgelegen en niet veilig voor kinderen om te voetballen en dus ook niet om te 
spelen.  Er zijn voldoende bossen in de omliggende gemeenten. 
schepen Bert Cilissen: 
Het doel van een speelbos is de jeugd educatief opvoeden om alzo respect te krijgen 
voor de natuur.  De voorwaarden zijn o.a. een goed afgebakende zone en 
toestemming vragen om het speelbos te mogen betreden. 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

2. AFSPRAKEN BETREFFENDE DE SAMENSTELLING, DE WERKWIJZE EN 
PROCEDURE BIJ DE OPRICHTING VAN ADVIESRADEN 
 
Jan Peumans: 
Gelieve de verslagen van de adviesraden digitaal te bezorgen aan al de raadsleden. 
schepen Marina Pauly: 
Al de verslagen liggen ter inzage in het inzagelokaal. We zullen dit bekijken. 
 
Ludwig Stevens: 
Gelieve enkel inwoners van Riemst te laten zetelen in de adviesraden. 
Schepen Marina Pauly: 



De gemeente bepaalt zelf slechts een gedeelte van de voorwaarden.  Deze worden 
nu ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.  Daarnaast bepaalt elke adviesraad zelf 
nog een aantal bijkomende voorwaarden 
 
Ivo Thys: 
1. Gelieve de term "redelijke termijn" strikter te bepalen in art. 6 § 4. 
burgemeester Mark Vos: 
Ik stel voor hier een termijn van 2 maanden van te maken. 
 
2. Gelieve de verslagen van de adviesraden digitaal te versturen naar al de 
raadsleden. 
burgemeester Mark Vos: 
De verslagen en de financiële afrekening zal digitaal verstuurd worden. 
 
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15-07-2005 en latere wijzigingen. 
Gelet dat het gemeenteraadsbesluit 'afspraken betreffende de samenstelling, de 
werkwijze en procedure bij de oprichting van adviesraden' d.d. 12-11-2007 en latere 
wijzigingen opgeheven worden. 
Gelet op de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad van januari 2013. 
Gelet op het feit dat het gemeentebestuur van Riemst wordt bijgestaan door een reeks 
adviesraden. 
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en 
filosofische strekkingen gewaarborgd wordt en het decreet van 28 januari 1974 
betreffende het Cultuurpact. 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid. 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van 
het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid. 
Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de 
inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid en later wijzigingen. 
Gelet op het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid. 
Gelet op de samenwerkingovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en de gemeente 
Riemst ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’. 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet inzonderheid art. 199 waarbij wordt bepaald 
dat de gemeenteraad initiatieven neemt om de betrokkenheid en de inspraak van de 
burgers of van de doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de 
uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan. 
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet inzonderheid art. 200 waarbij wordt bepaald 
dat, onder voorbehoud van de toepassing van de op dit gebied geldende wettelijke en 
decretale bepalingen, de gemeenteraad over dient te gaan tot de organisatie van 
raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische 
wijze het gemeentebestuur te adviseren en de gemeenteraad nadere voorwaarden 
vaststelt voor de representativiteit, de samenstelling, de werkwijze en de procedures 
van de bedoelde raden en overlegstructuren.  
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Oprichting 
De gemeenteraad kan overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die 
tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te 
adviseren. 
Adviesraden kunnen ook opgericht worden op basis van de geldende wettelijke en 
decretale bepalingen. 
artikel 2: 
Doel van de adviesraden en overlegstructuren 
Het doel van adviesraden en overlegstructuren is zowel de individuele burger als de 
georganiseerde burger inspraak te bieden in het gemeentelijk beleid. De opgerichte 
raden worden betrokken bij de voorbereiding van het gemeentelijk beleid en zijn enkel 
adviserend. Zij hebben geen beslissingsrecht.  



Adviesraden kunnen zelf of op vraag advies geven aan het college van burgemeester 
en schepenen of de gemeenteraad over vraagstukken van het betreffende 
beleidsdomein.  
Elke adviesraad werkt los van elke politieke, ideologische, filosofische en/of 
godsdienstige binding.  
Er wordt gestreefd naar een zo soepel mogelijke structuur om een zo dynamisch 
mogelijk beleid te kunnen voeren dat gebaseerd is op engagement en inspraak. 
De adviesraden kunnen ook eigen doelstellingen hebben. 
artikel 3: 
Samenstelling, werkwijze en procedure 
§1. Algemeen 
De gemeenteraad stelt de nadere voorwaarden vast voor de representativiteit en 
regelt hierbij de samenstelling, werkwijze en procedure van de hier genoemde raden 
en overlegstructuren. 
§2. Samenstelling 
Algemeen 
1. Gemeenteraadsleden zetelen niet in de adviesraden.  
Indien er een vraag om informatie of verduidelijking is, kan een gemeenteraadslid 
uitgenodigd worden op de vergadering van de adviesraad. Externe deskundigen of 
ambtenaren kunnen eveneens op uitnodiging de vergadering van de adviesraad 
bijwonen om een toelichting te geven.  
2. volgende personen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de adviesraad tenzij 
het individueel decreet/wettelijke bepaling van de betreffende raad dit toelaat: 

 personeelsleden van de gemeente of van gemeentelijke extern verzelfstandigde 
agentschappen van de gemeente die namens het gemeentebestuur zijn 
afgevaardigd.  

 vertegenwoordigers van politieke partijen (d.w.z. partijen die in de gemeenteraad 
vertegenwoordigd zijn). 

3. volgende personen kunnen niet tegelijkertijd stemgerechtigd lid zijn van dezelfde 
adviesraad 

 leden van hetzelfde gezin  
§ 3. werkwijze en procedure 
Elke adviesraad stelt een huishoudelijk reglement op en legt hierin minimum volgende 
bepalingen vast: 

 De samenstelling, zoals bepaald in art 3 §2 van dit besluit, wordt gerespecteerd. 

 Maximaal 2/3 van de leden van elke adviesraad mogen van hetzelfde geslacht 
zijn. Indien bij het afsluiten van de lijst van kandidaten blijkt dat de verhouding 
man/vrouw niet bereikt wordt, zal een tweede oproep gelanceerd worden. 
Indien de 2/3 man-vrouwverhouding niet bereikt wordt kan niet op rechtsgeldige 
wijze advies worden uitgebracht. 

 Er wordt gestreefd naar een zo ruim mogelijke vertegenwoordiging van diverse 
verenigingen/belangengroepen/individuele burgers in de adviesraden. 

 Elke adviesraad wordt samengeroepen door de voorzitter. Elk lid van de 
adviesraad heeft het recht om bijkomende punten aan de agenda toe te voegen.  

 Uitnodigingen en verslagen worden gemaakt volgens de huisstijl van de 
gemeente en zoals aangegeven in de huisstijlgids. 

 De adviesraden bezorgen jaarlijks een financiële afrekening aan de 
gemeenteontvanger. Zonder financiële afrekening kan de toelage voor het 
volgende jaar niet uitbetaald worden. 

 De vergaderingen zijn niet openbaar, tenzij 2/3 van de aanwezige 
stemgerechtigden de openbaarheid vraagt. 

De adviesraden voldoen aan de bepalingen van het gemeentedecreet en/of andere 
wettelijke bepalingen 
artikel 4: 
De gemeenteraad bevestigt de oprichting van volgende adviesraden en bepaalt de 
samenstelling als volgt: 
Lokale Economische Middenstandraad Riemst (LEM) (gemeentelijk initiatief) 
- een of meerdere afgevaardigden van iedere plaatselijke middenstandsorganisatie,  
- onafhankelijke personen die een zelfstandige activiteit op het grondgebied Riemst 
uitoefenen. 



Het aantal bestuursleden is onbeperkt. 
Landbouwraad (gemeentelijk initiatief) 
- 1 afgevaardigde van elke land- of tuinbouworganisatie actief in de gemeente Riemst. 
- onafhankelijke personen die een landbouwactiviteit op het grondgebied Riemst 
uitoefenen. 
- Er wordt gestreefd naar een zo ruim mogelijke vertegenwoordiging van de 
traditionele land- of tuinbouwsectoren en een zo ruim mogelijke spreiding van 
vertegenwoordiging uit elke deelgemeente. 
De leden moeten land- of tuinbouwer in hoofdberoep zijn, gevestigd zijn in de 
gemeente Riemst en/of er hun activiteit uitoefenen. 
Het aantal bestuursleden is onbeperkt. 
Gemeentelijke Ontwikkelingsraad (GROS) (gemeentelijk initiatief) 
De Gemeentelijke Ontwikkelingsraad is samengesteld uit alle mogelijke 
geïnteresseerden in de noord-zuid problematiek in de ruime zin van het woord.  
Het aantal bestuursleden is onbeperkt. 
Seniorenraad (gemeentelijk initiatief) 
Maximaal 2 leden per gepensioneerden-/ziektevereniging erkend door de 
seniorenraad.  

Het aantal bestuursleden is onbeperkt.  
Gehandicaptenraad 
- 2 afgevaardigden van door een gemeentelijke adviesraad erkende 
gehandicaptenvereniging, werkzaam in onze gemeente, 
- 2 afgevaardigden van Tevona (= een vertegenwoordiging van een instelling en/of 
dienst voor gehandicapten in onze gemeente) 
- ervaringsdeskundigen - al dan niet met een beperking van het aantal leden tot max. 
de helft van het aantal stemgerechtigde leden.  
Adviesraad Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Riemst (GOGRI) 
De samenstelling van GOGRI bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur (6) en 3 
leden te kiezen uit de Raad van Bestuur 
Muziekraad (gemeentelijk initiatief) 
2 afgevaardigden van elke fanfare, harmonie en brassband uit Riemst en indien 
gewenst een vertegenwoordiger van andere muzikale verenigingen of instellingen. 
De muziekraad bestaat uit minimum 7 leden.  
Het aantal bestuursleden is 2 per vereniging. 
art. 5: 
Volgende adviesraden werden decretaal opgericht en de gemeenteraad bepaalt de 
samenstelling als volgt: 
Jeugdraad 
Alle geïnteresseerde jongeren van de gemeente Riemst tot 30 jaar.  
Het aantal bestuursleden is onbeperkt. 
Sportraad 
De Raad van Bestuur wordt gekozen uit de Algemene Vergadering, die bestaat uit 
een afgevaardigde van elke sportsectie aangesloten bij de gemeentelijke sportraad. 
Het aantal bestuursleden is onbeperkt. 
Milieuraad (volgens Samenwerkingsovereenkomst) 
* stemgerechtigde leden (effectieve leden en plaatsvervangers) 
1/3 vertegenwoordigers uit milieu- en natuurverenigingen 

- 4 afgevaardigden van milieu- en natuurverenigingen  
2/3 vertegenwoordigers uit andere maatschappelijke geledingen waaronder: 

- 1 afgevaardigde van de landbouw  
- 1 afgevaardigde van de werkgevers/werknemers 
- 1 afgevaardigde van het onderwijs 
- 1 afgevaardigde van andere beroepsgroepen en/of –organisaties 
- 1 afgevaardigde van de socio-culturele en vormingsorganisaties 
- 1 afgevaardigde van senioren/jeugd 
- 1 afgevaardigde van geïnteresseerde burgers 
- 1 afgevaardigde van de wildbeheereenheden 

* Niet stemgerechtigde leden: milieuambtenaar/ duurzaamheidsambtenaar, 
milieupolitie,...Het aantal niet-stemgerechtigde leden bedraagt maximaal de helft van 
het aantal stemgerechtigde leden 



* geïntereseerde burgers op basis van hun deskundigheid 
Cultuurraad  
- afgevaardigden van alle culturele verenigingen en organisaties, zowel private als 
publieke, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied 
van de gemeente; 
- afgevaardigden van alle culturele organisaties en instellingen, zowel private als 
publieke, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien 
op het grondgebeid van de gemeente; 
- deskundigen inzake cultuur en inwoner van de gemeente Riemst. 
Het aantal bestuursleden is onbeperkt. 
Beheerraad van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek 
De beheerraad wordt samengesteld volgens optie 9b van het Cultuurpact en bestaat 
uit 15 leden:  
- zes leden voorgedragen door de politieke fracties in de gemeenteraad (niet 
raadsleden); 
- negen leden uit alle vertegenwoordigende verenigingen van de gebruikers en alle 
filosofische en ideologische strekkingen. 
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) 
De GECORO bestaat uit 9 leden (inclusief de voorzitter) en een secretaris. 
1 vertegenwoordiging van volgende maatschappelijke geledingen, alsook hun 
plaatsvervangers: 
- milieu- en natuurverenigingen 
- verenigingen van werkgevers en zelfstandigen (met uitsluiting van handelaars of 
landbouwers) 
- verenigingen van landbouwers 
- verenigingen van handelaars 
- vertegenwoordiging voor de senioren 
- vertegenwoordiging vanuit de welzijnssector 
De overige leden, 3 deskundigen, worden na een openbare oproep verkozen, alsook 
hun opvolgers. 
Lokaal Overleg Kinderopvang  
Het lokale overleg wordt als volgt samengesteld: 
1° alle bij de buitenschoolse opvangproblematiek betrokkenen worden uitgenodigd en 
in elk geval: 
a) een afgevaardigde van het organiserend bestuur van elke dienst voor 
opvanggezinnen en elk kinderdagverblijf werkzaam in de gemeente; 
b) een afgevaardigde van de particuliere opvanggezinnen; 
c) een afgevaardigde van de particuliere opvanginstellingen; 
d) een afgevaardigde van het OCMW-bestuur; 
e) een afgevaardigde van het plaatselijk jeugdwerk; 
f) een afgevaardigde van het organiserend bestuur van elk initiatief voor 
buitenschoolse opvang; 
g) een afgevaardigde van de gemeentelijke jeugddienst; 
h) een afgevaardigde van het organiserend bestuur of de directie van elke basisschool 
in de gemeente; 
i) een vertegenwoordiging, ten belope van maximum een derde van de leden, van de 
ouders via de Bond van Grote en van Jonge Gezinnen, de gemeentelijke gezinsraad, 
de oudervereniging(en) van de scho(o)l(en), .… 
Het aantal bestuursleden is onbeperkt. 
Het huishoudelijk reglement en de nominatieve samenstelling van de raden worden 
ter kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 
artikel 6: 
Adviezen 
§1. Wanneer het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad de 
adviesraad om advies vraagt, zal deze de vraag schriftelijk stellen en bij de 
adviesvraag alle nodige informatie voegen die nodig is om een advies te kunnen 
uitbrengen. Tevens hebben de leden van de adviesraad het recht om inzage te nemen 
in alle documenten en dossiers die betrekking hebben op de adviesvraag, tenzij er 
wettelijke bezwaren zijn. Dit inzagerecht kan uitgeoefend worden via de gemeentelijke 
ambtenaar die toegewezen wordt aan de adviesraad. 



Wanneer de adviesraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, kan zij 
steeds informatie opvragen aan het college van burgemeester en schepenen. Deze 
informatie zal ter beschikking gesteld worden tenzij er wettelijke bezwaren zijn.  
§2. De adviesraad zal de adviezen die ze uitbrengt steeds schriftelijk bezorgen aan 
het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad. 
§4. Het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad zal binnen 2 
maanden te rekenen vanaf de datum dat het advies bij het college van burgemeester 
en schepenen toekwam, de genomen beslissing meedelen aan de erkende 
adviesraad. Indien de verdere behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal het 
college van burgemeester en schepenen binnen de vier weken een antwoord 
bezorgen met melding van de procedure die het dossier nog verder moet volgen. 
artikel 7: 
Ondersteuning vanuit de gemeente. 
Het gemeentebestuur ondersteunt de adviesraden door:  
a) op de gemeentelijke begroting jaarlijks een bedrag voor de dagelijkse werking in te 
schrijven.  Deze toelage wordt uitgekeerd als de rekening van de adviesraad minder 
dan 2500 € bedraagt. 
b) administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke diensten te 
voorzien; 
c) 1 ambtenaar per adviesraad aan te duiden die de vergaderingen van de 
adviesraden bijwoont indien dit vereist is. De concrete uitwerking hiervan zal gebeuren 
door het college van burgemeester en schepenen 
artikel 8: 
Verslagen 
Van elke raadsvergadering wordt verslag gemaakt. De verslagen en einddocumenten 
van de hier bedoelde raden en overlegstructuren worden meegedeeld aan de 
gemeenteraad. 
artikel 9: 
De bepalingen van deze afsprakennota kunnen nooit in tegenspraak zijn met 
decretale bepalingen. 
artikel 10: 
De bepalingen van dit besluit vervangen de overeenkomende bepalingen in reeds 
bestaande besluiten. 
artikel 11: 
Het gemeenteraadsbesluit d.d. 12-11-2007 met betrekking tot afspraken betreffende 
de samenstelling, de werkwijze en procedure bij de oprichting van adviesraden wordt 
opgeheven. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

3. SAMENSTELLING GEMEENTERAADSCOMMISSIE INTERGEMEENTELIJKE 
SAMENWERKINGSVERBANDEN 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd 04/02/2013 waarbij het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad werd goedgekeurd met inbegrip van de oprichting 
van een gemeenteraadscommissie met betrekking tot de afstemming van het 
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
van de gemeente. 
Overwegende dat de commissie uit 11 leden bestaat  en de mandaten evenredig 
verdeeld worden volgens het systeem imperiali. 
Overwegende dat hierdoor volgejnde verdeling ontstaat: CD&V: 7 leden, NVA: 3 
leden, Open VLD: 1 lid.  
Overwegende dat ten gevolge van de toepassing van de evenredige 
vertegenwoordiging, de fractie Spa-Groen niet vertegenwoordigd is kan de fractie een 
raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt. 
Gelet op het voorstel van vertegenwoordiging, geformuleerd door iedere fractie. 
Overwegende dat dit voorstel resulteert in de volgende samenstelling: 

 namens CD&V:  raadsleden: Peter Neven, Anja Slangen, Davy 
Renkens, Jean Nicolaes, Mieke Loyens, Jessica Nijs, Joël L'Hoëst 

 namens NVA: raadsleden: Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Dirk Jacobs 
 namens Open VLD: raadslid: Steven Coenegrachts 



 namens Spa-Groen: raadslid met raadgevende stem: Ivo Thys 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1 :  
De gemeenteraadscommissie wordt als volgt samengesteld: 

 namens CD&V:  raadsleden: Peter Neven, Anja Slangen, Davy 
Renkens, Jean Nicolaes, Mieke Loyens, Jessica Nijs, Joël L'Hoëst 

 namens NVA: raadsleden: Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Dirk Jacobs 
 namens Open VLD: raadslid: Steven Coenegrachts 
 namens Spa-Groen: raadslid met raadgevende stem: Ivo Thys 

 
voorzitter: Mieke Loyens 
secretaris: Bert Cilissen 
 
artikel 2: 
Afschrift van deze beslissing over te maken aan alle verkozen commissieleden 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

4. ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2013 - 2018 
 
Algemene bemerkingen: 
Jan Peumans: 
Ik vind in dit beleidsplan geen financieel kader, geen tijdsplanning en geen vermelding 
van relatie tussen de gemeenteraad en het schepencollege terug 
Ivo Thys: 
Een aantal vernieuwende dingen vind ik een goed idee, maar ik wil er toch op wijzen 
dat inititatieven op dorpsniveau zeer belangrijk zijn voor de inwoners en die zijn er te 
weinig.  Daarnaast stel ik vast dat de tekst niet altijd overeenstemt met de 
handelingen. 
Steven Coenegrachts: 
Er was sprake van keuzes, maar daar is niets van terug te vinden.  Ik vraag mij af hoe 
alle voorstellen uit het financieel beleidsplan betaald gaan worden.  Bepaalde uitgaven 
make de druk op de begroting alleen nog maar groter. 
We wensen op een later tijdstip terug te komen op  andere punctuele dingen. 
 
burgemeester Mark Vos: 
Wij wensen met dit beleidsplan enkel een overzicht te geven van de dingen die wij 
wensen te realiseren.  Het beleidsplan heeft nog nooit een financieel plan bevat.  Dit 
komt wel in de meerjarenplanning van de begroting via het BBC. 
 
Jan Peumans: 
In het voorwoordt staat nochtans dat dat het beleidsplan gebaseerd is op financiële en 
organisatorische haalbaarheid.  Ik kan hiervan niets terug vinden. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is gecontroleerd via verschillende diensten. 
Jan Peumans: 
Heeft u hiervan een bewijs? 
burgemeester Mark Vos: 
Neen.  In het beleidsplan staan nooit financiële toetsen. 
 
Specifieke bemerkingen: 
Jan Peumans: 
1. Pg. 5: waarom geen uitbreiding in de richting van Elst? 
2. Gelieve het gronden-/pandendecreet te vermelden. 
3. pg. 7 punt 2: U spreekt over een lange termijnvisie voor elk dorp.  Hoe lang is die 
termijn?  Over welke stimuli is er sprake?  Wat i.v.m. de studentenkamers? 
burgemeester Mark Vos: 
De termijn is nog niet gekend en de stimuli worden nog uitgewerkt.  De visie 
betreffende studentenkamers wordt nog voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 



4. pg. 16 punt 2: "300 meter" klopt niet decretaal. 
 
5. pg. 18 punt 3: Wat is efficiënt? 
schepen Katja Onclin: 
Zowel op het gemeentehuis als op het OCMW wordt efficiëntie voortdurend getoetst 
via functioneringsgesprekken. 
 
6. Het organiseren van een jobbeurs, … op gemeentelijk niveau lijkt mij niet haalbaar 
en zelfs overbodig.  Is dit decretaal mogelijk? Voor wie wordt de beurs georganiseerd? 
 
7. pg. 46 - punt 4: Dit is een goed initiatief, maar ik stel voor om geen overeenkomsten 
met de eigenaars te sluiten, overeenkomstig het veldwetboek. 
schepen Guy Kersten: 
Er zijn slechts enkelen boosdoeners.  Wij engageren ons als bestuur om 
systhematisch de "1 m" te maaien. 
 
8. pg. 59 - punt 4.3: het aantal klopt niet. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit zullen we aanpassen. 
 
9. pg. 59 - punt 2: dit is decretaal zeer belangrijk. 
burgemeester Mark Vos: 
We werken een kerkenplan uit. 
 
10. pg 62: De Vlaamse overheid doet verschillende oproepen i.v.m. het 
aankoopbeleid.  Gelieve deze op te volgen. 
burgemeester Mark Vos: 
We volgen dit op. 
 
11. pg.66 - punt 11: 
Gelieve vooral werk te maken van de digitalisering in functie van de raadsleden. 
schepen Mathieu Eycken: 
Dit zit voor een gedeelte vervat onder punt 8 op pg. 66. 
 
12. Indien de politiezone gat uitbreiden met Voeren, hebben we ook franstalige 
politieagenten nodig. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt nog onderzocht. 
 
Gerard Stratermans: 
1. Hoe wordt het probleem met de duurzaamheidsambtenaar die 2 jaar onbetaald 
verlof wenst op te nemen opgelost? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt nog onderzocht. 
 
2. Ik vraag mij af hoe snelinterventie kan uitgevoerd worden gezien het aantal voltijdse 
equivalenten van de technsiche dienst in 2013 sterk gedaald is t.o.v. 2006. 
burgemeester Mark Vos: 
We stellen een team samen dat binnen 1 week bepaalde problemen moet oplossen. 
 
3. Gelieve goed na te denken alvorens bladkorven te plaatsen.  Ervaring in andere 
gemeenten leert dat deze gebruik worden voor alle soorten afval te dumpen en dat ze 
vaak burenruzies veroorzaken.  Daarnaast vergt het ledigen van deze korven extra 
energie, … van het gemeentepersoneel.  
burgemeester Mark Vos: 
We nemen uw opmerking mee.  Het is onze bedoeling om de inwoners te 
sensibiliseren en deze korven enkel te plaatsen in overbelaste  straten. 
 



4. Gelieve inwoners die voor het uitvoeren van bepaalde werken gebruik maken van 
het openbaar domein te stimuleren om dit openbaar domein zo snel als mogelijk vrij te 
maken. 
 
5. Pg. 6 nr 10: Landbouwers krijgen op bepaalde percelen vele Europese subsidie.  
Gelieve te controleren wie wat krijgt zodat er niet nog overbodige subsidies worden 
bijgegeven. 
schepen Guy Kersten: 
Vele subsidies komen nniet op de juiste plaats terecht omdat ze gelinkt zijn aan 
erosiegevoeligheid. 
 
Veerle Wouters: 
1. Er bestaan in Riemst weinig jeugdbewegingen voor kinderen van het lager 
onderwijs.  Zijn er plannen om hierrond iets uit te werken? 
schepen Bert Cilissen: 
Momenteel zijn er 4 jeugdbewegingen in Riemst waar kinderen onder de 12 jaar 
terecht kunnen.  Hun aantal is niet zo groot en het aantal mogelijke leiders voor deze 
groep is beperkt.  
 
2. pg.66 - punt 8:  wat is de visie en wat is financieel haalbaar? 
schepen Mathieu Eycken: 
Het kostenplaatje is op dit moment tamelijk hoog, maar als we dit vergelijken met de 
kostprijs van het papier en van het drukken blijkt dit toch wel haalbaar. 
 
3. pg. 66 - punt 11: Wat is de bedoeling van het plaatsen van webcams bij senioren? 
schepen Katja Onclin: 
Het is nuttig voor zorgbehoevenden (snel ingrijpen indien nodig) en heeft ook een 
sociaal voordeel ( voelen zich minder eenzaam).  Via de uitbouw van een sociaal 
netwerk kan thuisverzorging verlengd worden. 
 
Anita Beusen: 
1. pg 28 - punt 11: horen vervangingen hier bij? 
schepen Bert Cilissen:  
Ja 
 
2. pg.28 - punt 7: Waar denkt u specifiek aan? 
schepen Bert Cilissen:  
Dit gaat o.a. over middagtoezicht, busvervoer, extra netoverschrijdende 
ondersteuning, … 
 
Dirk Jacobs: 
1. pg.14 punt 6: Gelieve maatregelen te voorzien voor het gevaarlijke kruispunt vanuit 
Kanne zowel richting Tongeren als Maastricht.  Gelieve hier het "stopprincipe" toe te 
passen. 
schepen Guy kersten: 
Dit is reeds mee opgenomen. 
 
2. pg. 28: Ik vind geen actiepunt terug rond comfort en veiligheid van scholen.  Beide 
komen nochtans vaak in het gedrang.  Ik vind ook niets terug rond kosteloos 
onderwijs. 
schepen Bert Cilissen:  
Wat het comfort en de veiligheid van de scholen betreft wil ik erop wijzen dat het 
onderhoud van de schoolgebuwen goed wordt opgevolgd.  Daarnaast bepaalt de wet 
dat onderwijs zo goed als kosteloos moet zijn en wij volgen de wet desbetreffende. 
 
Ludwig Stevens: 
1. Mij lijkt het organiseren van een jobbeurs ook nutteloos, er zijn reeds genoeg 
bestaande inititatieven. 
 



2. pg. 44 - punt 2: Ik heb in de krant gelezen dat er slechts één bedrijf heeft 
ingetekend.  Bestaat  een mogelijkheid om te onderhandelen over de aankoop van 
enkel de grond i.p.v grond en gebouw? 
burgemeester Mark Vos: 
Er zijn wel nog een 10-tal erg geïnteresseerden.  Wellicht kan er met de 
projectontwikkelaar onderhandeld worden over de aankoop van enkel de grond. 
 
3. pg. 66 - punt 11: Ik vind dit niet een taak van de gemeente. 
 
4. Wordt de politiezone uitgebreid met Voeren? 
burgemeester Mark Vos: 
We hebben die vraag gekregen vanuit Voeren.  Dit wordt onderzocht. 
 
5. U pleit voor flexibele en kwaliteitsvolle dienstverlening daarom vraag ik de 
gemeentelijke diensten vrijdagnamiddag terug open te stellen. 
burgemeester Mark Vos: 
Wij hebben gekozen voor donderdagavond. 
 
Jan Noelmans: 
1. Wordt de wietpas afgeschaft aldus een regeerakkoord? 
burgemeester Mark Vos: 
De wietpas wordt gewijzigd,niet afgeschaft. 
 
2. Gelieve te overwegen om per deelgemeente avondspreekuren voor de wijkagenten 
te organiseren. 
 
3. Graag een stand van zaken i.v.m. ANP-camera's.  Kan onze gemeente nog steeds 
beroep doen op bijkomend politiepersoneel voor drugsonderzoek? 
burgemeester Mark Vos: 
Het dossier i.v.m. ANP-camera's is lopende.  Wat bijkomende politiemensen voor 
drugsonderzoek betreft kan ik u mededelen dat er zoveel mogelijk drugscontroles 
worden uitgevoerd telkens er personeel beschikbaar is en dat we voor 
drugsonderzoek bijkomende subsidies ontvangen. 
 
Ivo Thys:  
1. De werkgelegenheid blijft idem, hetzelfde aan welke kant wordt uitgebreid.  Wat zijn 
de financiële inkomsten? 
burgemeester Mark Vos: 
De onroerende voorheffing. 
  
2. Pg; 6: Ik vind het een foute visie om enkel uitbreiding te voorzien in het centrum van 
Riemst.  Waarom geen serviceflats en bejaardenwoningen in elke deelgemeente? 
schepen Katja Onclin: 
Het is zeker niet onze bedoeling om een centralistisch beleid te voeren.  Leefbaarheid 
moet in alle dorpen gerealiseerd en behouden blijven.  Ook de lopende privé 
initiatieven worden ondersteund. 
 
3. pg. 11: Komt de stedenbouwkundige verordening er? 
schepen Katja Onclin: 
We zijn er volop meer bezig. 
 
4. Het ruimtelijk structuurplan Riemst werd reeds in 2006 goedgekeurd door de 
gemeenteraad.  Van de bindende bepalingen (achteraan in dit plan) is weinig 
uitgevoerd. 
 
5. pg.7: Voor de 15 bouwkavels die ter beschikking worden gesteld via De Moult zijn 
er nog maar 7 kandidaten.  Ik stel voor dat de gemeente een bepaald aantal 
bouwgronden in erfpacht geeft zodat de gronden goedkoper zijn en meer mensen 
bouwgrond kunnen kopen. 



 
schepen Katja Onclin: 
Van de 13 effectieve kandidaten zijn er inderdaad maar 7 overgebleven. We zullen uw 
voorstel i.v.m. gronden in erfpacht geven onderzoeken. 
 
6. Onder punt 4 vermeldt u dat u levenslang thuiswonen wil stimuleren.  Hoe ziet u dat 
bij woningen die hiervoor niet zijn aangepast? 
schepen Katja Onclin: 
We willen levenslang thuiswonen aanmoedigen door verschillende initiatieven te 
stimuleren. 
 
7. pg.9 punt 1.3:  Via een krantenartikel van de burgemeester wordt het 
maatschappelijk draagvlak van de archeologie ondermijnd.  Nochtans werd Riemst op 
kaart gezet via archeologische onderzoeken. 
Jan Peumans: 
Ik wil erop wijzen dat de uitspraak van de burgemeester in dit krantenartikel in 
tegenspraak is met het decreet. 
burgemeester Mark Vos: 
Iedereen heeft recht op een eigen mening.  Het decreet ter zake wordt gevolgd.  Ik ga 
niet akkoord met het feit dat onze inwoners bijkomende kosten voor archeologische 
onderzoekn zelf moeten betalen, dit druist volledig in tegen onze visie. 
 
8. pg.14 punt 4: Er werd destijds gevraagd om parkeerhavens links en rechts te 
voorzien.  Als antwoord op de vraag waarom dit niet is uitgevoerd krijgt men te horen 
dat dit geen bevoegdheid is van de gemeente, wel van AWV.  De gemeente had de 
werken van AWV beter moeten opgevolgen zodat men tijdig had kunnen reageren. 
schepen Guy Kersten: 
Alle betrokken partijen hebben samengezeten.  Het alsnog invoeren van 
parkeerhavens wordt nog verder onderzocht. 
 
9. pg. 15 punt 21: ik vind het een goed voorstel om een auto te delen. 
10. pg. 16: Gelieve fietsverhuur te overwegen. 
 
11. pg. 18: Ik mis een zicht op armoedebestrijding, er is nochtans veel verdoken 
armoede in onze gemeente.  Werd er al eens gedacht aan het aanbieden van 
betaalbare vakanties?  Het principe van de mantelzorgtoelage is niet goed uitgewerkt, 
de mensen moeten te veel zelf ondernemen om deze subsidie te verkrijgen. 
schepen Katja Onclin: 
Wat de armoedebestrijding betreft wil ik erop wijzen dat dit uitgewerkt wordt via de 
diensten van het OCMW.  Betaalbare vakanties worden nu reeds aangeboden via 
"Pollen".  Via het dienstencentrum en de seniorendienst wordt zoveel mogelijk 
geprobeerd mensen bij te staan voor de aanvraag van o.a. mantelzorg. 
 
12. pg. 29 - punt 21: Graag een stand van zaken i.v.m. de nieuwe school te Herderen.  
Hopelijk is dit alles niet te groots opgevat gezien de financiële toestand. 
burgemeester Mark Vos: 
De werken starten in september 2013. 
 
13. pg. 31 - punt 7: Graag glazen deuren plaatsen in alle kerken. 
schepen marina Pauly: 
Dit gaat vooral over het roerend goed van de kerken. 
 
14. pg. 36 - 37: Voor sommige jongeren is het jeugdhuis moeilijk bereikbaar.  Ik stel 
voor om om de 2 weken een avondlijn te voorzien om jongeren naar daar te brengen. 
schepen Bert Cilissen: 
We hebben dit reeds geprobeerd, maar dit werkt niet.  Momenteel is de groep die 
activiteiten voorbereid weer uitgebreid en is er hoop dat het jeugdhuis opnieuw zal 
heropleven. 
 



15. Gelieve een mogelijkheid uit te werken voor een uitwisselingsproject met Wallonië 
voor +12-jarigen om Frans te leren. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
16. pg. 39 - punt 8: Gelieve in elk dorp een toestel en vorming te voorzien. 
burgemeester Mark Vos: 
Dat is de bedoeling. 
 
17. pg. 44 - punt 8: Een bedrijf uit Maastricht voert werken uit in onze gemeente en 
neemt alzo werk af van Limburgse bedrijven. 
burgemeester Mark Vos: 
We werken samen met deze sociale tewerkstellingsfirma in de hoop dat zij mensen 
van onze gemeente die op een wachtlijst staan,  aanwerven. 
 
18. pg. 46 - punt 8:Krijgen hinderlijke landbouwbedrijven een nieuwe kans? 
schepen Guy Kersten: 
Het is moeilijk voor jonge landbouwbedrijven, we zoeken naar een oplossing via 
herlokaliseren. 
 
19. pg. 46 - punt 16: Gelieve hier "zorgboerderijen" aan toe te voegen. 
 
20. pg 48-49 - punt 3 - 4: Het creeëren van verbindingsgebieden lijkt mij moeilijk. 
schepen Guy Kersten: Dit is mogelijk volgens het biodiversiteitscharter. 
 
21. pg 48-49 - punt 3 - 6: De Waterburcht te Millen komt hier niet meer in voor. 
 
22. pg. 57 - punt 10 is gelijk aan punt 18 
Ik stel voor om de moderne overkapping te vervangen door een mobiele begraaftent. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit moet nog verder uitgewerkt worden en wordt daarna voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
 
23. Waarom werd Riemst niet vernoemd door de burgemeester van Lommel i.v.m. het 
samenaankoopbeleid? 
burgemeester Mark Vos: 
Wij werken samen met Nuhma. 
 
24. pg. 66 - punt 11: Gelieve rekening te houden met digitale kloof.  Kan er ook een 
webcam geplaatst worden tijdens de zittingen van de gemeenteraad zodat de 
inwoners deze van thuis uit kunnen volgen ? 
burgemeester Mark Vos: 
We plaatsen geen webcam voor de zittingen van de gemeenteraad. 
 
25. pg. 68: Ik vind de dienst communicatie een verkwistende dienst,  er worden teveel 
aparte flyers uitgebracht. 
 
26. pg. 68 - punt 7: Ik stel voor om het onthaal van nieuwe inwoners te organiseren op 
dorpsniveau. 
27. Er is geen sprake van hoorzittingen. 
 
28. De dorpsraden worden niet goed behandeld en als onmondig beschouwd. 
schepen Marina Pauly: 
Slechts enkele dorpsraden kenden een goede werking.  Er wordt enkel efficiënt 
gewerkt indien er in het dorp een werk wordt uitgevoerd.  Vandaar dat we in de 
toekomst meer planmatig met de dorpen gaan samenwerken. 
 
29. Door het tot nu toe gevoerde beleid van onze gemeente t.o.v. drugs wordt alles 
verdreven naar de illegaliteit en dat is is zeer slecht voor onze jongeen.  Ik stel voor 
een gedoogbeleid te voeren.   



 
Als voorafname op de strategische nota 2014 -2019 wordt, conform artikel 242 bis van 
de Nieuwe Gemeentewet, het algemeen beleidsplan 2013 - 2018 ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 
De nota bevat van de beleidsacties die kaderen in de beleidsdoelstellingen en -opties 
die in de strategische nota verder worden uitgewerkt. 

 
Goedgekeurd met 14 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 11 onthoudingen (NVA, 
open Vld en Spa-Groen) 
 
Interne zaken - Dienst bevolking 

5. VOORLOPIGE VASTLEGGING VAN NIEUWE STRAATNAAM VOOR DE 
VERKAVELING TE MEMBRUGGEN 
 
Ivo Thys: 
In de volksmond wordt de benaming Nennis Weide i.p.v. Nennes Weide gebruikt, 
gelieve deze benaming als nieuwe straatnaam vast te leggen 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit aanpassen. 
 
Gelet op de verkaveling aan de Dorpsstraat te Membruggen waardoor een nieuwe 
straatnaam moet toegekend worden. 
Gelet op het voorstel van nieuwe straatnaam door Gogri. 
Gelet op het decreet van 28.01.1977 tot bescherming van de namen van de openbare 
wegen en pleinen (B.S. 07.04.1977), gewijzigd bij decr. 01/07/1987 (B.S. 01/09/1987), 
decr. 04/02/1997 (B.S. 25/02/1997) en decr. 29/11/2002 (B.S. 17/12/2002). 
Gelet op het gemeentedecreet van 22 december 2006. 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 24 januari 
2013. 
Gelet op het voorstel van de gemeenteraad. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1:  
Principeakkoord om de nieuwe straat van de verkaveling aan de Dorpsstraat de naam 
Nennis Weide te geven. 
artikel 2:  
De decretale voorziene procedure voor toekenning van een nieuwe straatnaam wordt 
hiermee opgestart door het college van burgemeester van schepenen. 
 
Interne zaken - Dienst bevolking 

6. AANPASSEN POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET ONDERZOEK NAAR 
DE VERBLIJFPLAATS VAN PERSONEN EN HET VERSLAG HIEROMTRENT 
 
Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; 
Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de 
identiteitskaarten; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en 
het vreemdelingenregister, en meer bepaald op artikel 10 van dit besluit; 
Gelet op het gemeentedecreet van 22 december 2006; 
Gelet op de algemene onderrichtingen van de Minister van Binnenlandse zaken 
betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister; 
In aanmerking nemend dat het verblijf van personen die niet zijn ingeschreven in de 
bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het grondgebied van de 
gemeenten moeten vastgesteld worden bij wijze van een onderzoek en onder de 
vormen van een gedagtekend en ondertekend schriftelijk verslag; 
Dat eveneens de afwezigheid van personen die wel ingeschreven zijn in de registers 
op die wijze moet worden vastgesteld; 
In aanmerking nemend dat omwille van de algemene beginselen van de 
rechtszekerheid van de burgers zowel als van de administratie enerzijds en anderzijds 



om er voor te zorgen dat eventuele betwistingen omtrent die vaststellingen 
onmiddellijk en ter plaatse kunnen opgelost worden en te voorkomen dat zij 
onmiddellijk ter beslechting voor de hogere overheid moeten worden aangebracht; 
Overwegende dat de procedures bij een adreswijziging en het model van 
woonstcontrole aangepast moet worden aan de huidige maatschappelijke context. 
Gelet op de polititeverordening dd. 13.10.1992 betreffende het onderzoek naar de 
verblijfplaats van personen en het verslag hieromtrent; 
Overwegende de noodzaak  om de artikels 1 en 2 van de politieverordening 
betreffende het onderzoek naar de verblijfplaats van personen en het verslag 
hieromtrent van 13 oktober 1992 aan te passen. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel A:  
De artikels 1 en 2 van de bestaande de politieverordening betreffende het onderzoek 
naar de verblijfplaats van personen en het verslag hieromtrent van 13 oktober 1992 
wordt als volgt aangepast: 
Artikel 1: 
Vastlegging van de definitie en de kenmerken van een hoofdverblijfplaats in het 
toevoegde art.1.:  
De bepaling van de hoofdverblijfplaats, in overeenstemming met artikel 16 §1 van het 
KB van 16/07/1992, is gebaseerd op een feitelijke situatie, dat wil zeggen de 
vaststelling van een effectief verblijf in de gemeente gedurende het grootste deel van 
het jaar. Deze vaststelling gebeurt op basis van verschillende elementen, met name 
de plaats waarheen betrokkene gaat na zijn beroepsactiviteiten, de plaats van waaruit 
hij deelneemt aan het maatschappelijk verkeer, de plaats waar de kinderen naar 
school gaan, waar hij een bedrijvigheid buitenhuis uitoefent, het energieverbruik en de 
telefoonkosten, het gewone verblijf van de echtgenoot of andere leden van het 
huishouden en dus het centrum van zijn gezinsleven zich afspeelt. 
Artikel 2: 
Toevoegen van de manieren waar de aangifte kan gebeuren. 
De aangifte kan op volgende manieren kenbaar gemaakt worden: 
 - persoonlijk aan het loket; 
 - schriftelijk via het e-loket, mail, brief of fax indien voldoende 
identificatiegegevens meegedeeld worden.  
Indien de aangifte van adreswijziging van een niet-ontvoogde minderjarige langs 
elektronische weg gebeurt volstaat het dat één van de personen die het ouderlijke 
gezag over de betrokkene uitoefent zich schriftelijk akkoord verklaart met de 
gevraagde overbrenging van de hoofdverblijfplaats. 
 
artikel B:  
Artikel 1.: De bepaling van de hoofdverblijfplaats, in overeenstemming met artikel 16 
§1 van het KB van 16/07/1992, is gebaseerd op een feitelijke situatie, dat wil zeggen 
de vaststelling van een effectief verblijf in de gemeente gedurende het grootste deel 
van het jaar. Deze vaststelling gebeurt op basis van verschillende elementen, met 
name de plaats waarheen betrokkene gaat na zijn beroepsactiviteiten, de plaats van 
waaruit hij deelneemt aan het maatschappelijk verkeer, de plaats waar de kinderen 
naar school gaan, waar hij een bedrijvigheid buitenhuis uitoefent, het energieverbruik 
en de telefoonkosten, het gewone verblijf van de echtgenoot of andere leden van het 
huishouden en dus het centrum van zijn gezinsleven zich afspeelt. 

Artikel 2.: Onverminderd de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 16 juni 
1992 betreffende de bevolkingsregister en het vreemdelingenregister wordt 
telkens een onderzoek ter plaatse ingesteld naar de werkelijke verblijfplaats van 
personen of gezinnen in de volgende gevallen: 
1° In geval van aangifte 
a) Wanneer een persoon of een gezin verklaard heeft dat hij zijn hoofdverblijf 
op het grondgebied van de gemeente wil vestigen of reeds gevestig heeft; 
b) wanneer een persoon of een gezin verklaard heeft zijn hoofdverblijfplaats 
naar een andere plaats in de gemeente te willen overbrengen dan die waar hij 
ingeschreven is, of reeds overgebracht heeft. 



De aangifte kan op volgende manieren kenbaar gemaakt worden: 
 - persoonlijk aan het loket; 
 - schriftelijk via het e-loket, mail, brief of fax indien voldoende 
identificatiegegevens meegedeeld worden.  
Indien de aangifte van adreswijziging van een niet-ontvoogde minderjarige 
langs elektronische weg gebeurt volstaat het dat één van de personen die het 
ouderlijke gezag over de betrokkene uitoefent zich schriftelijk akkoord verklaart 
met de gevraagde overbrenging van de hoofdverblijfplaats. 
2° Bij ontstentenis van aangifte 
a) Zodra de administratie of de politie vernomen heeft dat een persoon of een 
gezin zijn hoofdverblijfplaats in de gemeente heeft gevestigd  zonder daarvan 
aangifte te hebben gedaan; 
b) zodra de administratie of de politie vernomen heeft dat een persoon of een 
gezin zijn hoofdverblijfplaats in de gemeente heeft verlaten zonder daarvan 
aangifte te hebben gedaan. 
 
Artikel 3.: De gegevens van het onderzoek worden weergegeven in een 
schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verslag aan de Ambtenaar van de 
Burgerlijke stand. 
 
Artikel 4.: 
           §1. In de volgende gevallen wordt het besluit van het onderzoeksverslag 
onverwijld door de Ambtenaar van de Burgerlijke stand aan de betrokken 
persoon of aan de referentiepersoon van het gezin betekend : 
               1° wanneer blijkt dat de persoon of het gezin zijn hoofdverblijf niet 
daadwerkelijk 
               gevestigd heeft op de plaats die hij heeft aangegeven; 
               2° wanneer blijkt dat de persoon of het gezin daadwerkelijk verblijft op 
de plaats die 
               aangegeven is in het verslag doch nagelaten heeft daar de 
voorgeschreven aangifte 
               van te doen. 

 § 2. Samen met de betekening van het verslag wordt de betrokken 
persoon of de                                                               referentiepersoon van 
het gezin ervan verwittigd: 
  1° in de gevallen bedoeld onder §1.1°, dat hij niet zal ingeschreven 
worden in de registers of dat hij zal ingeschreven worden op een andere 
plaats dan die welke hij heeft aangegeven die blijkens het verslag zijn 
werkelijk hoofdverblijf is; 
  2° in de gevallen bedoeld onder §1.2°, dat hij ambtshalve zal 
ingeschreven worden op de plaats waar hij blijkens dat verslag zijn 
hoofdverblijf heeft gevestigd indien hij zich niet binnen de acht dagen in regel 
heeft gesteld met de bepalingen van artikel 9 van het K.B. van 16 juli 1992 
betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. 
 § 3. De betrokken persoon of referentiepersoon kan binnen de 14 dagen 
te rekenen vanaf de betekening schriftelijk bezwaar indienen bij de Ambtenaar 
van de Burgerlijke stand. Het bezwaarschrift moet omstandig gemotiveerd zijn 
en desgevallend aangevuld met bewijsstukken omtrent de werkerlijke 
verblijfplaats. 
 § 4. De Ambtenaar van de Burgerlijke stand legt het dossier voor en 
brengt verslag uit op de eerstvolgende zitting van het college van 
Burgemeester en Schepenen dat uitspraak doet over al dan niet de 
ambtshalve inschrijving in de registers of weigering van de inschrijving. 
 § 5. De Betrokken persoon of de referentiepersoon wordt onverwijld in 
kennis gesteld van de beslissing en zij worden daarbij verzocht zich in regel te 
stellen met hun identeitskaart en andere documenten waarop hun werkelijke 
verblijfplaats is vermeld. 
 
Artikel 5.: Personen die geen gevolg geven aan de bepalingen van deze 
verordening en meer bepaald aan artikel 4, §2, 2° of die in overtreding worden 



bevonden met de bepalingen van de wet van 19 juli 1991 of van het Koninklijk 
Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het 
vreemdelingenregister kunnen gestraft worden met de geldboeten zoals 
bepaald in artikel 23 van hogergenoemd besluit. 
 
Artikel 6.: Deze verordening treedt in werking op 01/04/2013. 
 
Artikel 7.: De politieverordening dd.13.10.1992 betreffende het onderzoek 
naar de verblijfplaats van personen en het verslag hieromtrent wordt 
opgeheven. 

 
Artikel 8.: Afschrift van deze verordening zal in tweevoud overgemaakt 
worden aan de Provinciegouverneur. 

 
Interne zaken - Dienst bevolking 

7. AANPASSEN REGLEMENT BETREFFENDE DE MODALITEITEN VAN HET 
ONDERZOEK NAAR DE WERKELIJKE VERBLIJFPLAATS VAN PERSONEN EN 
GEZINNEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE, EVENALS DE VORM 
EN INHOUD VAN DE RAPPORTERING HIEROMTRENT. 
 
Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; 
Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de 
identiteitskaarten: 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en 
het vreemdelingenregister; 
Gelet op het gemeentedecreet van 22 december 2006; 
Gelet op de algemene onderrichtingen van de Minister van Binnenlandse Zaken 
betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister; 
Gelet op de beslissing van heden houdende vastlegging van de verordening 
betreffende het onderzoek van de verblijfplaats van personen en gezinnen op het 
grondgebied van de gemeente en het verslag hieromtrent; 
In aanmerking nemend dat voor de goede werking van de diensten formele afspraken 
moeten worden gemaakt betreffende de verdeling van bepaalde taken en de manier 
waarop ze moeten  uitgevoerd worden; 
In aanmerking nemend eveneens dat het hiervoor nuttig -zo al niet noodzakelijk- is de 
vorm en de inhoud van de documenten en verslagen die moeten opgesteld worden in 
zeker mate op een uniforme wijze vast te stellen; 
Eventueel rekening houdend met het feit dat het aangewezen is dat het onderzoek 
naar de werkelijke verblijfplaats van personen en gezinnen op het grondgebied van de 
gemeente wordt uitgevoerd door het gemeentelijk politiekorps, behalve wanneer het 
een rusthuisbewoner betreft; 
Het is niet aangewezen dat het onderzoek naar de adreswijziging naar een rusthuis 
wordt uitgevoerd door de wijkagent maar door de dienst bevolking van de gemeente; 
Gelet op het advies van de politie; 
Overwegende de noodzaak om de artikels 1, 3 en 5 van het reglement betreffende de 
modaliteiten van het onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats van personen en 
gezinnen op het grondgebied van de gemeente, evenals de vorm en de inhoud van de 
rapportering hieromtrent van 13 oktober 1992 aan te passen. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel A:  
De artikels 1, 3 en 5 van het reglement betreffende de modaliteiten van het onderzoek 
naar de werkelijke verblijfplaats van personen en gezinnen op het grondgebied van de 
gemeente, evenals de vorm en de inhoud van de rapportering hieromtrent van 13 
oktober 1992 wordt als volgt aangepast: 
Artikel 1.: volgende zin wordt geschrapt: 
Ofwel door de beambten hiertoe aangesteld door het Schepencollege en die hiertoe 
een legitimatiebewijs (1) hebben bekomen van de Burgemeester. 
en vervangen door:  



Behalve wanneer het een adreswijziging van een rusthuisbewoner betreft. Het is niet 
aangewezen dat het onderzoek naar de adreswijziging van rusthuisbewoners ten laste 
van het gemeentelijk politiekorps komt maar wel bij de bevolkingsdienst van de 
gemeente om de hiernavolgende reden: op basis van een telefoongesprek met het 
rusthuispersoneel wordt vastgesteld of de persoon al dan niet woonachtig is in het 
rusthuis; 
Artikel 3.: §2 toevoegen dat betrokkene stukken kan voorleggen die bewijzen dat de 
burger er woont : 
of de betrokken persoon verzoeken om bewijselementen aan te brengen. 
Toevoegen van §3 dat specifiek handelt over een adreswijziging van een niet-
ontvoogde minderjarige. 
§3. Het is noodzakelijk dat het onderzoek naar de reële verblijfplaats van een niet-
ontvoogde minderjarige op een grondige wijze uitgevoerd wordt. Dit houdt in dat 
meerdere onderzoeken ter plaatse worden verricht. In de tussentijd stelt de 
bevolkingsdienst de andere ouder in kennis van de adreswijziging. Bij twijfel of 
dispuut: 
- wordt iedere ouder afzonderlijk bezocht; 
- de bezoeken gebeuren gespreid over een langere periode die zich niet beperkt tot 
de schoolvakanties. 
Op deze manier kan in aanzienlijke mate vermeden worden dat voortdurend en 
afwisselend door elk van  beide ouders aangifte wordt gedaan van de overbrenging 
van de hoofdverblijfplaats van de betrokken minderjarige naar zijn/haar adres. 
Toevoegen van nieuw artikel 5 na artikel 4: 
Het komt de dienst ruimtelijke ordening toe om te beoordelen of de woning voldoet 
aan de modaliteiten om erkent te worden als zorgwoning. Na de meldingsplicht bij de 
dienst ruimtelijke ordening en met de brief dat het college van burgemeester en 
schepenen hun woning als zorgwoning heeft aanvaard kan de burger de aangifte van 
adreswijziging doen. 
 
artikel B:  
artikel 1: Het onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats van personen of gezinnen op 
het   grondgebied van de gemeente wordt op eigen initiatief of, in voorkomend geval, 
op bevel van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand uitgevoerd binnen de wettelijke 
termijnen. 
Door de agenten van de gemeentelijke politie die hiervoor aangesteld worden door de 
korpsoverste.  
Behalve wanneer het een adreswijziging van een rusthuisbewoner betreft. Het is niet 
aangewezen dat het onderzoek naar de adreswijziging van rusthuisbewoners ten laste 
van het gemeentelijk politiekorps komt maar wel bij de bevolkingsdienst van de 
gemeente om de hiernavolgende reden: op basis van een telefoongesprek met het 
rusthuispersoneel wordt vastgesteld of de persoon al dan niet woonachtig is in het 
rusthuis; 
 
artikel 2: Het onderzoeksverslag moet binnen de zesendertig uur nadat het 
onderzoek heeft plaats gegrepen aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand worden 
voorgelegd. 
 
artikel 3: §1. De agent of de beambte die met het onderzoek gelast is moet in eerste 
instantie ter plaatse bij de betrokken persoon of bij de referentiepersoon van het gezin 
evenals bij andere gezinsleden hun identiteit nagaan en hen vragen of zij 
daadwerkelijk wonen op de plaats die zij hebben aangegeven of waar zij zijn 
aangetroffen en of -en waar- zij zouden ingeschreven zijn in de bevolkings- of 
vreemdelingenregister. In voorkomend geval zal hij eveneens nagaan of de personen 
in kwestie de voorgeschreven aangifte hebben gedaan bij de gemeentelijke 
bevolkingsdienst. 
 §2. Indien uit de bevraging van de betrokken persoon, referentiepersoon 
of andere gezinsleden en uit de vaststelling van andere feitelijkheden niet met 
voldoende zekerheid kan afgeleid worden dat de persoon of het gezin in kwestie al 
dan niet daadwerkelijk zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft op de plaats die hij 
aangeven of waar hij werd aangetroffen, moet de agent of de beambte die met het 



onderzoek gelast is ter plaatse navraag doen bij de eigenaar van het gebouw, de 
buren, de winkeliers en zo meer om nadere informatie te bekomen of de betrokken 
persoon verzoeken om bewijselementen aan te brengen.  
 §3. Het is noodzakelijk dat het onderzoek naar de reële verblijfplaats van 
een niet-ontvoogde minderjarige op een grondige wijze uitgevoerd wordt. Dit houdt in 
dat meerdere onderzoeken ter plaatse worden verricht. In de tussentijd stelt de 
bevolkingsdienst de andere ouder in kennis van de adreswijziging. Bij twijfel of 
dispuut: 
- wordt iedere ouder afzonderlijk bezocht; 
- de bezoeken gebeuren gespreid over een langere periode die zich niet beperkt tot 
de schoolvakanties. 
Op deze manier kan in aanzienlijke mate vermeden worden dat voortdurend en 
afwisselend door elk van  beide ouders aangifte wordt gedaan van de overbrenging 
van de hoofdverblijfplaats van de betrokken minderjarige naar zijn/haar adres. 
 
artikel 4: Indien uit het onderzoek blijkt dat de betrokken persoon of het gezin 
daadwerkelijk zijn hoofdverblijf gevestigd heeft op de plaats waar hij aangetroffen is 
maar tot dan toe nagelaten heeft de voorgeschreven aangifte van vestiging te doen, 
zal hij uitgenodigd worden om zich binnen de acht dagen op de gemeentelijke 
bevolkingsdienst te melden om zich op dat stuk vooralsnog in regel te stellen. 
 
artikel 5: Het komt de dienst ruimtelijke ordening toe om te beoordelen of de woning 
voldoet aan de modaliteiten om erkent te worden als zorgwoning. Na de 
meldingsplicht bij de dienst ruimtelijke ordening en met de brief dat het college van 
burgemeester en schepenen hun woning als zorgwoning heeft aanvaard kan de 
burger de aangifte van adreswijziging doen. 
 
artikel 6: Het verslag moet de volgende gegevens omvatten (zie bijlage voor uniform 
model): 
 1° de naam, functie en graad van de persoon die het onderzoek verricht 
heeft, 
 2° de datum waarop het onderzoek heeft plaats gegrepen, 
 3° de identiteit van de betrokken personen indien mogelijk met 
aanduiding van de  bewijsstukken. 

4° de plaats waar zij op de dag van het onderzoek zijn ingeschreven in 
de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister (of dat zij nergens 
ingeschreven zijn), 
5° of zij al dan niet de voorgeschreven aangifte hebben gedaan en 
desgevallend de datum waarop dit geschiedde met de verwijzing naar de 
bewijsstukken, 
6° In voorkomend geval: de uiterste datum waarop zij zich moeten 
melden op de gemeentelijke bevolkingdienst om zich met hun aangifte in 
regel te stellen. 

 7° de feitelijkheden waaruit blijkt dat de betrokken personen 
 
-  ofwel daadwerkelijk hun hoofdverblijf hebben gevestigd op de plaats 
die voorkomt in                                            hun aangifte of waar zij zijn 
aangetroffen, 
- ofwel dat zij hun hoofdverblijf elders hebben met aanduiding van de 
aangegevens of vermoedelijke vestigingsplaats (gemeente en adres), 
- ofwel dat zij de plaats waar zij ingeschreven zijn  in de bevolkings- of 
vreemdelingenregister hebben verlaten met aangifte van de plaats waar 
zij zich vermoedelijk gevestigd hebben. 
Bij die feitelijkheden mag, wanneer dat onontbeerlijk zou zijn voor de 
vaststelling, de bron van de informatie vermeld worden. 

 8° het besluit van het onderzoek, 
 9° de handtekening van de agent of de beambte die het onderzoek heeft 
verricht en de datum waarop het verslag werd opgesteld. 



 
artikel 7: Besluit treedt in werking op 01/04/2013. 
 
artikel 8: Het reglement betreffende de modaliteiten van het onderzoek naar de 
werkelijke verblijfplaats van personen en gezinnen op het grondgebied van de 
gemeente, evenals de vorm en de inhoud van de rapportering hieromtrent van 13 
oktober 1992 wordt opgeheven. 
 
artikel 9. : Afschrift van deze verordening zal in tweevoud overgemaakt worden aan 
de Provinciegouverneur. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

8. KENNISGEVING BESLUIT VAN DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN 
IVM VERKIEZING RAAD VOOR MAARTSCHAPPELIJK WELZIJN. 
 
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen bezorgde  per schrijven dd. 12.02.2013 een 
afschrift van het besluit van 11 februari 2013 van de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen voor de provincie Limburg,  houdende de vaststelling van de 
geldigheid van de verkiezing van 2 januari 2013 van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn. 
 
De raad neemt kennis. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 

9. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN 
GUNNINGSWIJZE VOOR HET ONDERHOUD EN HERSTEL VAN 
GEMEENTEWEGEN IN BETON OP AFROEP, 2013 - 2016 
 
Ronnie Oosterbosch: 
Kan er jaarlijks een lijst voorgelegd worden van de straten die hersteld worden? 
burgemeester Mark Vos: 
OK. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en 
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1; 
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij 
voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Onderhoud en 
herstel van gemeentewegen in beton op afroep, 2013 - 2016” een bestek met nr. 
TD/LR 742/2013 werd opgemaakt door de Technische Dienst; 
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Onderhoud en 
herstel van gemeentewegen in beton op afroep, 2013 - 2016” wordt geraamd op 
€ 148.760,34 excl. btw of € 180.000,00 incl. 21% btw voor het budget 2013; 
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
openbare aanbesteding; 



Gelet op het krediet dat voorzien is in de begroting van 2013 op artikel 421 07/731-60 
van de buitengewone dienst; 
Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt door middel van een lening; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor werken gegund worden met name voor het 
onderhoud en herstel van gemeentewegen in beton op afroep, 2013 – 2016, bij 
toepassing van de wet op de overheidsopdrachten van 24 december 1993. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. TD/LR/742/2013 en de raming 
voor de opdracht met als voorwerp “Onderhoud en herstel gemeentewegen in beton 
op afroep, 2013 - 2016”, opgesteld door de Technische Dienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en 
zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.  
De kostenraming voor het budget 
- 2013 tbv.€ 148.760,34 excl. btw of € 180.000,00 incl. 21% btw, wordt goedgekeurd; 
- 2014 tbv.€ 140.495,87 excl. btw of € 170.000,00 incl. 21% btw, wordt goedgekeurd; 
- 2015 tbv.€ 132.231,41 excl. btw of € 160.000,00 incl. 21% btw, wordt goedgekeurd; 
- 2016 tbv.€ 123,966,95 excl. btw of € 150.000,00 incl. 21% btw, wordt goedgekeurd. 
De raming, over de maximale duur van de opdracht (tot 31 december 2016) tbv. € 
545.454,55 excl. of € 660.000,00 incl. 21 % Btw, wordt goedgekeurd. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. 
In 2013 worden volgende betonwegen onderhouden/hersteld: 

- Tramstraat (Riemst); 
- Putstraat (Riemst); 
- Krijtstraat (Vroenhoven); 
- Montenaekenweg (Vroenhoven); 
- Jehennestraat (Zichen); 
- Langstraat (Millen); 
- Ruilverkavelingsweg II-12 (Vlijtingen) 
- Ruilverkavelingsweg II-32 (Lafelt) 

Deze lijst is niet limitatief; gelijkaardige werken kunnen op àlle betonwegen uitgevoerd 
worden binnen de grenzen van de gemeente Riemst. 
Het college van burgemeester en schepenen zal elk jaar de locaties waar de 
onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd moeten worden, bepalen. 
artikel 4: 
De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden door middel van een 
lening op artikel 421 07/731-60 van de buitengewone dienst van het dienstjaar 2013 
en volgende dienstjaren ingeval van verlenging van de opdracht. 
Indien de leningsgelden niet beschikbaar zijn op het ogenblik van de betaling van de 
factuur, machtigt de gemeenteraad de financieel beheerder om de verschuldigde 
uitgaven te prefinancieren met eigen middelen. 
 
ROW - Dienst Mobiliteit 

10. GOEDKEURING ONTWERP BESLUIT SNELHEIDSBEPERKING: INVOEREN 50 
KM/U OP GEWESTWEG N79 TUSSEN BRUG VROENHOVEN EN GRENS NL 
 
Ivo Thys: 
Wordt het parkeerprobleem voor de horecazaken gelegen achter de brug opgenomen 
in deze doortocht? 
schepen Guy Kersten: 
We zijn er mee bezig. 
 
Ludwig Stevens: 
Er is een probleem met het betonblok aan de brug te Vroenhoven.  Kan het kruispunt 
heringericht worden met een asverschuiving? 



schepen Guy Kersten: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet ;  
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, 
inzonderheid op artikel 6, § 1, X; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van van 24 juni 1988, met latere wijzigingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de 
bekendmaking en inwerkingtreding van reglementen en verordeningen, het artikel 250 
betreffende de uitoefening van het toezicht van de Vlaamse Overheid op de 
uitvaardiging van aanvullende reglementen over het wegverkeer, met latere 
wijzigingen;  
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16 maart 1968; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, KB 1 december 
1975, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de 
plaatsing van de verkeerstekens; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering gewijzigd bij besluit van de 
Vlaamse Regering van 24 juli 2009 en 4 december 2009, 6 juli 2010 en 7 juli 2010, 24 
september 2010 en 19 november 2010; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, MB 11 oktober 1976; 
Gelet op het dienstorder MOB/MIN/2010/01 van 11 januari 2010; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Riemst 
van 19 januari 2012 betreffende de aanvraag voor de invoering van de bijkomende 
zone 50 km/u; 
Overwegende dat op gewestweg N79 ter hoogte van de Nederlandse grens een 
snelheidsbeperking tot 50 km/u verantworod is uit oogpunt van uniformisering gezien 
op Nederlands grondgebied, met eenzelfde wegbeeld, ook een snelheidsbeperking tot 
50 km/u geldt 
Overwegende dat de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid wordt verhoogd in de 
nabijheid van de vele handels- en horecazaken op de N79; 
Overwegende dat de op de N79 aanwezige fietspaden aanliggend zijn; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1:  
De gemeenteraad gaat akkoord met het ontwerp Ministerieel Besluit houdende 
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer. Meer bepaald met de 
toevoeging die een invoering van een zone 50 km/u met zich meebrengt voor het het 
stuk gewestweg N79 tussen de brug in Vroenhoven en de grens met Maastricht. 
artikel 2:  
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van het Vlaamse 
Gewest. 
artikel 3:  
Een kopie van dit uittreksel zal verstuurd worden naar het Agentschap Wegen en 
Verkeer. 
 
ROW - Dienst Mobiliteit 

11. GOEDKEURING ONTWERP BESLUIT INZAKE INHAALVERBOD: GEWESTWEG N 
671 THV BOLDERSTRAAT/ZUSSENWEG 
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet ;  
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, 
inzonderheid op artikel 6, § 1, X; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van van 24 juni 1988, met latere wijzigingen; 



Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de 
bekendmaking en inwerkingtreding van reglementen en verordeningen, het artikel 250 
betreffende de uitoefening van het toezicht van de Vlaamse Overheid op de 
uitvaardiging van aanvullende reglementen over het wegverkeer, met latere 
wijzigingen;  
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16 maart 1968; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, KB 1 december 
1975, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de 
plaatsing van de verkeerstekens; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering gewijzigd bij besluit van de 
Vlaamse Regering van 24 juli 2009 en 4 december 2009, 6 juli 2010 en 7 juli 2010, 24 
september 2010 en 19 november 2010; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, MB 11 oktober 1976; 
Gelet op het dienstorder MOB/MIN/2010/01 van 11 januari 2010; 
Overwegende de aanwezig helling, de slechte zichtbaarheid en de reeds gebeurde 
ongevallen op de aansluiting van de N671 met de Bolderstraat/Zussenweg is 
inhaalverbod ter hoogte van deze kruising aangewezen; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1:  
De gemeenteraad gaat akkoord met het ontwerp Ministerieel Besluit inzake 
inhaalverbod. Dit voor de N671 ter hoogte van de Bolderstraat/Zussenweg. 
artikel 2:  
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van het Vlaamse 
Gewest. 
artikel 3:  
Een kopie van dit uittreksel zal verstuurd worden naar het Agentschap Wegen en 
Verkeer. 
 
ROW - Dienst Mobiliteit 

12. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT: INVOEREN VAN PARKEERVERBOD IN 
DE BOLDERSTRAAT 
 
Anita Beusen: 
De autobestuurders staan oog in oog met elkaar als ze de bocht nemen vanaf de 
gewestweg naar de Bolderstraat, hopelijk wordt dit probleem opgelost. 
 
Veerle Wouters: 
Gelieve 's nachts controles uit te voeren, want dan staan de auto's om de bocht 
geparkeerd. 
burgemeester Mark Vos: 
Er worden 's nachts controles uitgevoerd.  Dit wordt doorgegeven. 
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet ;  
Gelet op de nieuwe gemeentewet van van 24 juni 1988, met latere wijzigingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de 
bekendmaking en inwerkingtreding van reglementen en verordeningen, het artikel 250 
betreffende de uitoefening van het toezicht van de Vlaamse Overheid op de 
uitvaardiging van aanvullende reglementen over het wegverkeer, met latere 
wijzigingen;  
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16 maart 1968; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, KB 1 december 
1975; 



Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de 
plaatsing van de verkeerstekens; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, MB 11 oktober 1976; 
Overwegende dat een proefperiode van 2 maanden een gunstig resultaat gaf; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1:  
Op het kruispunt Visésteenweg x Bolderstraat zal een parkeerverbod ingevoerd 
worden. Dit vanaf het het kruispunt tot 150 meter in de Bolderstraat. 
artikel 2:  
De schikkingen uit artikel 1 zullen met verkeersborden E3 en onderborden Gxa en 
GXb kenbaar gemaakt worden.  
artikel 3:  
Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet 
artikel 4: 
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente. 
artikel 5: 
Deze verordening wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van 
Limburg voor vermelding in het bestuursmemoriaal. 
artikel 6: 
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveilighed van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 
 
LDP - Dienst Milieu 

13. AANDUIDING GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER EN AANDUIDING  
VAN DIENS MANDAAT VOOR DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 
VAN LIMBURG.NET DD 27-03-2013 - AGENDA EN IN TE NEMEN STANDPUNTEN 
 
Jan Peumans: 
Er werd beloofd dat alles goedkoper zou worden, maar tot op heden is daar niets van 
te merken.  Ik vraag de gemeentelijke afgevaardigde bij deze intercommunale hieraan 
de nodige aandacht te besteden. 
burgemeester Mark Vos: 
We hebben de afspraak gemaakt om deze intercommulale van dichtbij op te volgen, 
zowel door de gemeentelijke afgevaardigde als door de betrokken gemeentelijke 
dienst. 
 
Gelet op het gemeentedecreet dd 15-07-2005 en latere wijzigingen. 
Gelet op de uitnodigingsbrief ontvangen op 28-01-2013 met referte 
FA_AM_130124_030 tot de Bijzondere algemene vergadering van Limburg.net van 
woensdag 27 maart 2013 om 19.00 u. in de kantoren van Limburg.net, Gouverneur 
Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt, met volgende agenda: 
1) Welkom door de voorzitter 

2) Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering 

3) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 

4) Ambtshalve ontslagname huidige bestuurders en benoeming nieuwe leden van 
de raad van bestuur 

5) Ambtshalve ontslagname huidige bestuurders met raadgevende stem en 
benoeming nieuwe bestuurders met raadgevende stem 

6) Varia 

a) Toelichting grote lijnen ondernemingsplan 2013-2018 (wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de jaarvergadering van juni 2013) 

7) Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 
rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals 
bedoeld in artikel 12, §2, 3° van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, verder het Decreet genoemd; 



Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging 
Limburg.net; 
Gelet op de statuten van Limburg.net, verder de Statuten genoemd; 
Overwegende dat artikel 44 van het Decreet bepaalt dat de benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor 
elke Bijzondere algemene vergadering;  
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de 
voorgelegde agendapunten te weigeren. 
 
BESLUIT: 
artikel 1: 
Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de Bijzondere algemene vergadering van 
Limburg.net op 27 maart 2013 om 19.00 u. wordt aangeduid:  
- Dhr. Mathieu Eycken, schepen, Op de Dries 70, 3770 Riemst, 15-04-1962 
met als plaatsvervanger: 
- Dhr. Jean Nicolaes, raadslid, Bilzersteenweg 72, 3770 Riemst, 27-07-1948. 
De aangeduide vertegenwoordiger beschikt over een aantal stemmen dat gelijk is aan 
het aantal aandelen waarover de gemeente beschikt in Limburg.net (zie art. 7, 9 en 37 
statuten Limburg.net).  
artikel 2: 
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de Bijzondere 
algemene vergadering van Limburg.net op 27 maart 2013 (of iedere andere datum 
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform het besluit van 
de gemeenteraad over de agenda van die vergadering.  
artikel 3: 
De agendapunten van de Bijzondere algemene vergadering van 27  maart 2013 van 
de opdrachthoudende vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.  
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende 
vereniging middels het bezorgen van een afschrift in tweevoud aan Limburg.net. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

14. VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE 
GEMEENTE MET BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INFRAX LIMBURG VAN 28 
MAART 2013 EN AANSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDEN 
 
Veerle Wouters: 
Waarom worden er 2 afgevaardigden aangeduid , telkens voor 50 %? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit geldt voor een aantal intercommunales, indien 1 van de 2 afgevaardigden niet kan 
aanwezig zijn heeft de aanwezige afgevaardigde 100 % stemrecht.  Dit wordt 
opgenomen in de besluiten. 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Infrax-Limburg; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere 
organen; 
Overwegende dat de artikelen 44 en 59 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking krachtens artikel 79, § 2, derde lid van het decreet 
onmiddellijk van toepassing zijn verklaard; 



Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering 
bij de intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en 
schepenen met betrekking tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende 
de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Infrax Limburg; 
Gelet op de oproepingsbrief van 29 januari 2013 met de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingverband Infrax 
Limburg van 28 maart 2013 die volgende agendapunten bevat: 

1. Statutaire benoeming van de nieuwe bestuurders. (Joël L'Hoëst) 
2. Vaststelling presentiegeld raad van bestuur. 

Gezien naar aanleiding van het nieuwe decreet op de intergemeentelijke 
samenwerking, de gemeentelijke afgevaardigden expliciet voor de vergadering van 28 
maart moet gemandateerd worden, om de stemmen toekomend aan ons bestuur uit te 
brengen in overeenstemming met de door de gemeenteraad ingenomen standpunten; 
Gelet op het voorstel aan de raad om om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door Davy Renkens Bovenstraat 74 te 3770 Riemst en Anja 
Slangen Tramstraat 3 te 3770 Riemst af te vaardigen op de buitengewone algemene 
vergadering van 28 maart 2013 met elk 50 procent stemrecht; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Als vertegenwoordigers van de gemeente voor de buitengewone algemene 
vergadering van de intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax Limburg van 28 
maart 2013 worden aangesteld:  
- Davy Renkens Bovenstraat 74 te 3770 Riemst ; 
- Anja Slangen Tramstraat 3 te 3770 Riemst; 
Elke afgevaardigde beschikt over 50% stemrecht. 
artikel 2: 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buitengewone 
algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax 
Limburg van 28 maart 2013 (of op elke andere gewone algemene vergadering met 
dezelfde agenda ingeval de eerste niet geldig zou kunnen beraadslagen) te handelen 
en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over 
de agendapunten van de buitengewone vergadering van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Infrax Limburg van 28 maart 2013 en verder al het nodige te 
doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
artikel 3: 
Om akkoord te gaan met de voorgestelde statutaire benoemingen van de leden van 
de raad van bestuur en om het presentiegeld vast te stellen. 
artikel 4: 
De afgevaardigden van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van 
Infrax LImburg op 28 maart 2013, worden gemandateerd om in overeenstemming met 
onderhavige beraadslaging ter stemmen. 
artikel 5: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te 
bezorgen aan Infrax Limburg, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

15. VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE 
GEMEENTE MET BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INTER-ENERGA VAN 28 
MAART 2013 EN AANSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDEN 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter-Energa; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 



Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere 
organen; 
Overwegende dat de artikelen 44 en 59 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking krachtens artikel 79, § 2, derde lid van het decreet 
onmiddellijk van toepassing zijn verklaard; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering 
bij de intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en 
schepenen met betrekking tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende 
de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-Energa; 
Gelet op de oproepingsbrief van 29 januari 2013 met de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingverband Inter-Energa 
van 28 maart 2013 die volgende agendapunten bevat: 

3. Statutaire benoeming van de nieuwe bestuurders. (Joël L'Hoëst) 
4. Vaststelling presentiegeld raad van bestuur. 

Gezien naar aanleiding van het nieuwe decreet op de intergemeentelijke 
samenwerking, de gemeentelijke afgevaardigden expliciet voor de vergadering van 28 
maart moet gemandateerd worden, om de stemmen toekomend aan ons bestuur uit te 
brengen in overeenstemming met de door de gemeenteraad ingenomen standpunten; 
Gelet op het voorstel aan de raad om om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door Davy Renkens Bovenstraat 74 te 3770 Riemst en Anja 
Slangen Tramstraat 3 te 3770 Riemst af te vaardigen op de buitengewone algemene 
vergadering van 28 maart 2013 met elk 50 procent stemrecht; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Als vertegenwoordigers van de gemeente voor de buitengewone algemene 
vergadering van de intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-Energa van 28 
maart 2013 worden aangesteld:  
- Davy Renkens Bovenstraat 74 te 3770 Riemst ; 
- Anja Slangen Tramstraat 3 te 3770 Riemst; 
Elke afgevaardigde beschikt over 50% stemrecht. 
artikel 2: 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buitengewone 
algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Energa 
van 28 maart 2013 (of op elke andere gewone algemene vergadering met dezelfde 
agenda ingeval de eerste niet geldig zou kunnen beraadslagen) te handelen en te 
beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de 
agendapunten van de buitengewone vergadering van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Inter-Energa van 28 maart 2013 en verder al het nodige te 
doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
artikel 3: 
Om akkoord te gaan met de voorgestelde statutaire benoemingen van de leden van 
de raad van bestuur en om het presentiegeld vast te stellen. 
artikel 4: 
De afgevaardigden van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van 
Inter-Energa op 28 maart 2013, worden gemandateerd om in overeenstemming met 
onderhavige beraadslaging ter stemmen. 
artikel 5: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te 
bezorgen aan Inter-Energa, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 



 
ROW - Dienst Patrimonium 

16. VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE 
GEMEENTE MET BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INTER-AQUA VAN 26 
MAART 2013 EN AANSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDEN 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter-Aqua; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere 
organen; 
Overwegende dat de artikelen 44 en 59 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking krachtens artikel 79, § 2, derde lid van het decreet 
onmiddellijk van toepassing zijn verklaard; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering 
bij de intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en 
schepenen met betrekking tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende 
de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-Aqua; 
Gelet op de oproepingsbrief van 29 januari 2013 met de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingverband Inter-Aqua 
van 26 maart 2013 die volgende agendapunten bevat: 

1. Statutaire benoeming van de nieuwe bestuurders. (Anja Slangen) 
2. Vaststelling presentiegeld raad van bestuur. 

Gezien naar aanleiding van het nieuwe decreet op de intergemeentelijke 
samenwerking, de gemeentelijke afgevaardigden expliciet voor de vergadering van 28 
maart moet gemandateerd worden, om de stemmen toekomend aan ons bestuur uit te 
brengen in overeenstemming met de door de gemeenteraad ingenomen standpunten; 
Gelet op het voorstel aan de raad om om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door Jessica Nijs Sieberg 14 te 3770 Riemst en Joël L'Hoëst 
Wonckerweg 20 te 3770 Riemst af te vaardigen op de buitengewone algemene 
vergadering van 26 maart 2013 met elk 50 procent stemrecht; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Als vertegenwoordigers van de gemeente voor de buitengewone algemene 
vergadering van de intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-Aqua van 26 
maart 2013 worden aangesteld:  
- Jessica Nijs Sieberg 14 te 3770 Riemst; 
- Joël L'Hoëst Wonckerweg 20 te 3770 Riemst; 
Elke afgevaardigde beschikt over 50% stemrecht. 
artikel 2: 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buitengewone 
algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Aqua 
van 26 maart 2013 (of op elke andere gewone algemene vergadering met dezelfde 
agenda ingeval de eerste niet geldig zou kunnen beraadslagen) te handelen en te 
beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de 
agendapunten van de buitengewone vergadering van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Inter-Aqua van 26 maart 2013 en verder al het nodige te doen 
voor de afwerking van de volledige agenda. 
artikel 3: 
Om akkoord te gaan met de voorgestelde statutaire benoemingen van de leden van 
de raad van bestuur en om het presentiegeld vast te stellen. 



artikel 4: 
De afgevaardigden van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van 
Inter-Aqua op 26 maart 2013, worden gemandateerd om in overeenstemming met 
onderhavige beraadslaging ter stemmen. 
artikel 5: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te 
bezorgen aan Inter-Aqua, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

17. VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE 
GEMEENTE MET BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INTER-MEDIA VAN 26 
MAART 2013 EN AANSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDEN 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter-Media; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere 
organen; 
Overwegende dat de artikelen 44 en 59 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking krachtens artikel 79, § 2, derde lid van het decreet 
onmiddellijk van toepassing zijn verklaard; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering 
bij de intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en 
schepenen met betrekking tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende 
de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-Media; 
Gelet op de oproepingsbrief van 29 januari 2013 met de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingverband Inter-Media 
van 26 maart 2013 die volgende agendapunten bevat: 

3. Statutaire benoeming van de nieuwe bestuurders. (Peter Neven) 
4. Vaststelling presentiegeld raad van bestuur. 

Gezien naar aanleiding van het nieuwe decreet op de intergemeentelijke 
samenwerking, de gemeentelijke afgevaardigden expliciet voor de vergadering van 28 
maart moet gemandateerd worden, om de stemmen toekomend aan ons bestuur uit te 
brengen in overeenstemming met de door de gemeenteraad ingenomen standpunten; 
Gelet op het voorstel aan de raad om om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door Jessica Nijs Sieberg 14 te 3770 Riemst en Joël L'Hoëst 
Wonckerweg 20 te 3770 Riemst af te vaardigen op de buitengewone algemene 
vergadering van 26 maart 2013 met elk 50 procent stemrecht; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Als vertegenwoordigers van de gemeente voor de buitengewone algemene 
vergadering van de intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-Media van 26 
maart 2013 worden aangesteld:  
- Jessica Nijs Sieberg 14 te 3770 Riemst; 
- Joël L'Hoëst Wonckerweg 20 te 3770 Riemst; 
Elke afgevaardigde beschikt over 50% stemrecht. 
artikel 2: 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buitengewone 
algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Media 
van 26 maart 2013 (of op elke andere gewone algemene vergadering met dezelfde 



agenda ingeval de eerste niet geldig zou kunnen beraadslagen) te handelen en te 
beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de 
agendapunten van de buitengewone vergadering van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Inter-Media van 26 maart 2013 en verder al het nodige te 
doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
artikel 3: 
Om akkoord te gaan met de voorgestelde statutaire benoemingen van de leden van 
de raad van bestuur en om het presentiegeld vast te stellen. 
artikel 4: 
De afgevaardigden van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van 
Inter-Media op 26 maart 2013, worden gemandateerd om in overeenstemming met 
onderhavige beraadslaging ter stemmen. 
artikel 5: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te 
bezorgen aan Inter-Media, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

18. STATUTENWIJZIGING INFRAX LIMBURG 
 
Jan Peumans: 
Ik wil nu al melden dat ik op de vlgende gemeenteraad hierover vragen zal stellen. 
 
Steven Coenegrachts: 
Wat betekent "de exploitatie van de distributie en levering van al dan niet zelf 
geproduceerde warmte" en wat is het standpunt van het schepencollege? 
burgemeester Mark Vos: 
De energie die vrijkomt wordt terug op het net gezet. 
schepen Bert Cilissen: 
Ze zoeken naar een oplossing o.a. via warmtekrachtkoppelingen. 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
en meer bepaald op artikel 39; 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing 
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de 
Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Infrax Limburg; 
Gelet op de aankondiging van statutenwijziging, ter kennis gebracht van de gemeente 
bij aangetekende brief van 29 januari 2013 waarin het voorstel tot wijziging van de 
statuten werd gevoegd samen met een nota waarin deze statutenwijziging wordt 
verantwoord; 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de 
statutenwijziging te weigeren;    
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering 
bij de intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en 
schepenen met betrekking tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende 
de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de algemene vergadering van de intercommunale Infrax Limburg die 
plaatsvindt op 29 april 2013 om 18.00 uur; 
Gelet op één van de agenda van de algemene vergadering: 

1. Statutenwijziging 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 



Op basis van de bekomen documenten en toelichtingnota wordt de statutenwijziging  
van Infrax Limburg  die aan de buitengewone algemene vergadering van 29 april 2013 
ter goedkeuring zal worden voorgelegd goedgekeurd.   
Uitbreiding van het maatschappelijk doel van Infrax Limburg met: 
h. de exploitatie van de distributie en levering van al dan niet zelf geproduceerde 
warmte. 
artikel 2: 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te 
bezorgen aan de intercommunale Infrax Limburg, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

19. STATUTENWIJZIGING INTER ENERGA 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
en meer bepaald op artikel 39; 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing 
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de 
Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter-Energa; 
Gelet op de aankondiging van statutenwijziging, ter kennis gebracht van de gemeente 
bij aangetekende brief van 29 januari 2013 waarin het voorstel tot wijziging van de 
statuten werd gevoegd samen met een nota waarin deze statutenwijziging wordt 
verantwoord; 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de 
statutenwijziging te weigeren;    
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering 
bij de intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en 
schepenen met betrekking tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende 
de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de algemene vergadering van de intercommunale Inter-Energa die 
plaatsvindt op 14 mei 2013 om 18.00 uur; 
Gelet op één van de agenda van de algemene vergadering: 

2. Statutenwijziging 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Op basis van de bekomen documenten en toelichtingnota wordt de statutenwijziging  
van Inter-Energa die aan de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2013 ter 
goedkeuring zal worden voorgelegd goedgekeurd.   
Uitbreiding van het maatschappelijk doel van Infrax Limburg met: 
g.) de distributie en levering van al dan niet zelf geproduceerde warmte.  
artikel 2: 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te 
bezorgen aan de intercommunale Inter-Energa, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

20. GOEDKEURING KOSTEN TARIEFIMPACT NAAR AANLEIDING VAN DE 
VERVROEGDE AANLEG VAN EEN ONDERGRONDS NET TEN GEVOLGE VAN 
DE HERINRICHTING VAN HET KRUISPUNT BURG. MARRESBAAN - IERS 
KRUISSTRAAT TE LAFELT EN GOEDKEURING AANLEG NIEUWE OPENBARE 
VERLICHTING 
 
Gezien de noodzaak om het kruispunt Burg. Marresbaan -  Iers Kruisstraat her in te 
richten om reden van verkeersveiligheid, is het wenselijk om ook het net van de 



openbare verlichting ondergronds te brengen en de weg te voorzien van nieuwe 
verlichtingspalen en armaturen.  
Gezien de verlichtingpalen en openbare verlichting gefinancierd worden door de 
Afdeling Wegen en Verkeer Limburg.   
Gezien de kosten voor de openbare verlichting, bedrading,  ten laste zijn van het 
gemeentebestuur; 
Gezien de raming voor deze aanleg, opgesteld door Infrax, € 4.499,10 bedraagt; 
Gezien de financiering kan gebeuren met trekkingsrechten en, tot en met dit werk er 
tot 2014 nog € 153.615,21 aan trekkingsrechten beschikbaar is; 
Gezien ook langsheen het hele traject de teledistributie ondergronds wordt gelegd;  
Gezien langsheen het gehele traject door Infrax aan ons bestuur een kost wordt 
aangerekend omwille van de vervroegde aanleg van een ondergronds net;  
Gezien de waarde van het bovengronds net niet is afgeschreven, en deze kost ten 
laste is van het gemeentebestuur;  
Gezien deze kost niet kan gefinancierd worden trekkingsrechten en met eigen 
middelen moet betaald worden;  
Gezien de kost voor het ondergronds aanleggen bij de herinrichting geraamd wordt op 
€ 36.896,42;  
Gezien om reden van verkeersveiligheid er een korting wordt toegestaan van € 
6.451,43; 
Gezien de uiteindelijk kost voor het gemeentebestuur van € 30.444,99; 
Gezien de financiering kan gebeuren met de kredieten die zijn voorzien in de 
buitengewone begroting 2013 onder artikel 421/732/60 ten belopen van € 100.000;  
Gezien de principiële goedkeuring van de investering door het schepencollege in 
vergadering van 28 februari 2013;  
Gezien de kosten voor de openbare verlichting ten laste van het gemeentebestuur zijn 
en door trekkingsrechten kunnen worden gefinancierd; 
overwegende dat de gemeente aangesloten is bij Infrax cvba, en dat de hierboven 
vermelde opdracht kadert binnen de doelstelling van deze intercommunale en dat de 
gemeente tot die intercommunale is toegetreden teneinde op haar grondgebied die 
doelstellig te verwezenlijken; 
gelet op artikel 57 van het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1:  
Het project, het vervroegd ondergronds leggen van het electriciteitsnet naar aanleiding 
van de herinrichting van het kruispunt Burg. Marresbaan -  Iers Kruisstraat, te 
aanvaarden en Infrax cvba te verzoeken als opdrachtgevend bestuur al het nodige te 
doen voor de uitvoering van de opdracht. 
artikel 2:  
De raming van de opdracht, tariefimpact, € 30.444,99 voor het vervroegd aanbrengen 
van een ondergronds net  wordt goedgekeurd. 
artikel 3:  
Deze uitgaven zullen gefinancierd worden met de kredieten die zijn voorzien in de 
buitengewone begroting 2013 onder artikel 421/732/60 en dit ten belopen van € 
100.000. 
artikel 4: 
Een afschrift van de goedgekeurde beslissing aan Infrax cvba te bezorgen 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

21. DEFINITIEF BESLUIT TOT HET AANVAARDEN VAN DRIE LOTEN "WEGZATE" 
GELEGEN TE RIEMST 8E AFDELING MILLEN SECTIE B NRS. 1069G/DEEL, 
1069F/DEEL EN 1068E/DEEL LANGS DE MILLERDRIES EN INTREKKING 
BESLISSING GEMEENTERAAD 10/12/2012 
 
Gezien, om de parkeerproblemen en de problemen omtrent de toegang tot de woning 
langs deze zijweg van de Millerdries op te lossen er verkeersingrepen werden gedaan 
door het plaatsen van anti parkeerpaaltjes; 



Gezien door de slechte toestand van de bestaande weg, en de noodzakelijke aanleg 
van ondergrondse nutsleidingen een herinrichting werd gedaan van bedoelde 
omgeving; 
Gezien om de werken mogelijk te maken het nodig is een gedeelte van de privé-
eigendommen van de aanpalende eigendommen, perceel 1069G (14.5m²) perceel 
1069F (18.5m²) en 1068E (18m²) aan te kopen; 
Gelet op het gunstig advies afgeleverd door het schepencollege in vergadering van 
29/07/2010; 
Gelet op de schatting opgesteld door de ontvanger van de registratie op 13 oktober 
2010; 
Gezien de aankoop voor openbaar nut is, namelijk de realisatie van het openbaar 
domein in de Millerdries; 
Gezien de bodemattesten voor bedoelde gronden afgeleverd op 14/12/2012; 
Gelet op het uittreksel plannenregister, vergunningenregister en de 
vastgoedinformatie afgeleverd op 30/01/2013; 
Gelet op de ontwerpakte; 
Gezien de gemeenteraadsbeslissing van 10 december 2012 waarin een rekenfout 
werd gemaakt voor de vergoeding van een deel van perceel 1068E 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling van het Vlaams gewest, 
voor het administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De gemeente zal navermelde goederen: 
- deel van perceel 1069G, groot 14.5m² aankopen tegen € 1.160,00 
- deel van perceel 1069F, groot 18.5m² aankopen tegen € 1.480,00 
- deel van perceel 1068E, groot 18m² aankopen tegen € 1.440,00 
en inlijven bij het openbaar domein van de Millerdries. 
artikel 2: 
De gemeente zal de in artikel 1 vermelde goederen aannemen om ze een 
bestemming te geven van openbaar nut, namelijk de realisatie van het openbaar 
domein in de Millerdries. 
artikel 3: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen 
ook van ambtshalve inschrijving. 
artikel 4: 
Al de kosten  voortvloeiende uit deze aankoop, opmeting, opmaken meetplan, 
opmaken akte, registratie, inschrijving, …, zijn ten laste van het gemeentebestuur.  
artikel 5: 
De kosten worden vergoed met de bestaande kredieten die zijn voorzien in de 
begroting 2013 onder artikel 421 01/711/60.  
artikel 6: 
De gemeenteraadsbeslissing van 10 december 2012 omtrent dezelfde 
aangelegenheid wordt ingetrokken.  
 
ROW - Dienst Patrimonium 

22. DEFINITIEF BESLUIT TOT RUILING VAN DE GRONDEN BINNEN HET RUP 
"WILDER" 
 
Ivo Thys: 
Gelieve het woonbeleid met erfpacht in overweging te nemen. 
 
Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie van 26-06-2008 waarbij het 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Wilder”, bestaande uit een toelichtingsnota met de 
bestaande feitelijke en juridische toestand, de stedenbouwkundige voorschriften, en 
een grafisch plan werd goedgekeurd; 



Gezien op 6 oktober 2005 de Deputatie van de provincie Limburg  "het principieel 
akkoord tot de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied te Vroenhoven voor een 
30-tal woningen, minimum 8 sociale huurwoningen, gaf;   
Gezien het gemeentebestuur eigenaar werd van de gronden gelegen te Riemst 4e 
afdeling Vroenhoven sectie A: 
- 322B2  groot 23a83 ingevolge aankoop op 20/12/2010 van mevrouw Crauwels 

Rosa voor een bedrag van € 100.086 vermeerderd met € 1.668,10 aan 
pachtvergoeding; 

- 322C2  groot 23a43 ingevolge aankoop op 20/12/2010 van Crauwels Clement en 
Hoeven Maria voor een bedrag van € 98.406,00 vermeerderd met € 1.640,10 aan 
pachtvergoeding; 

- 322L2  groot 1ha41a14ca ingevolge aankoop op 20/07/2011 van de familie 
Schepers voor een bedrag van € 592.788,,00 vermeerderd met € 9.879,80 aan 
pachtvergoeding; 

Gezien de sociale bouwmaatschappij "Kleine Landeigendom" eigenaar is van het 
perceel gelegen te Riemst 4e afdeling Vroenhoven sectie A nummer 322X2, groot 
volgens kadaster 1ha31a90ca; 
Gezien de zones A-B-C-D van het RUP "Wilder" gefaseerd ontwikkeld kunnen worden 
door een sociale bouwmaatschappij; 
Gezien de zone E ziech niet leent voor een ontwikkeling door een sociale 
bouwmaatschappij; en best aan ene privé ontwikkelaar kan verkocht worden; 
Gezien een sociale bouwmaatschappij haar gronden niet mag verkopen aan een privé 
ontwikkelaar en zelf moet instaan voor de realisatie; 
Gelet op het meetplan op gesteld door het studiebureau Geotec 19/06/2012;  
Gezien het wenselijk is om de gronden binnen de zones A-B-C-D te verkopen aan de 
"Kleine Landeigendom" en de gronden binnen de zone E te verwerven van de "Kleine 
landeigendom"; 
Gelet op de bodemattesten; 
Gelet op de ontwerpakte,opgemaakt door waarnemend eerstaanwezend inspecteur, 
waarnemend commissaris van het aankoopcomité Hasselt, die als bijlage integraal 
deel uitmaakt van dit besluit; 
Gelet op de initiatieven die ons bestuur samen met de sociale bouwmaatschappij 
“Kleine Landeigendom”, die eigenaar zijn van andere gronden in het 
woonuitbreidingsgebied, wil nemen om het gebied te ontwikkelen;  
Gezien de volledige ontwikkeling van bedoeld deel van het woonuitbreidingsgebied 
kan gebeuren door de sociale bouwmaatschappijen; 
Gelet op de goedkeuring door de VMSW voor de aankoop van de gronden door de 
sociale bouwmaatschappij "Kleine Landeigendom" van 31/01/2012; 
Gezien de inkomsten kunnen ingeschreven worden in de begroting 2013 onder artikel 
930 02/761-52; 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest 
van het administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 betreffende de 
openbaarheid van bestuur in de provincies en de gemeenten; 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De gemeente zal navermelde goederen, gelegen in woonuitbreidingsgebied  te 
Riemst 4e afdeling Vroenhoven, sectie A Lot 4, nummers 322B2, 322C2 en 
322L2/deel, groot 1ha83a46ca ruilen met Lot 1, nummer 322X2/deel groot 43a71ca, 
volgens het meetplan opgesteld door Geotec op 19/06/2012.  
artikel 2: 
De ruiling gebeurt tegen een bedrag van € 42/m² vermeerderd met de 
pachtvergoeding. Voor het gemeentebestuur betekend dit een opbrengst van: 
1ha83a46ca - 43a71ca = 1ha39a75ca aan € 42/m² = € 586.950 +  € 13.188 



pachtvergoeding, totaal aan inkomsten voor de gemeente € 600.138,  kredieten die 
ingeschreven worden in de begroting 2013 onder artikel 930 02/761-52.  
artikel 3: 
De gemeente zal de in artikel 1 vermelde goederen ruilen om reden van openbaar nut, 
namelijk de realisatie van een sociale woonwijk te Vroenhoven, volgens het RUP 
“Wilder”, goedgekeurd door de Deputatie in vergadering van 26-06-2008, door de 
sociale bouwmaatschappij Kleine Landeigendom.  
artikel 4: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen 
ook van ambtshalve inschrijving. 
artikel 5: 
Al de kosten voortvloeiende uit deze aankoop zijn ten laste van de "Kleine 
landeigendom", bodemattesten, inschrijving hypotheekkantoor, registratiekosten, ... 
artikel 6: 
De ontwerpakte, opgesteld door waarnemend eerstaanwezend inspecteur, 
waarnemend commissaris van het aankoopcomité Hasselt, als bijlage maakt integraal 
deel uitmaakt van dit besluit. 
artikel 7: 
Een afschrift van deze beslissing samen met de nodige bewijsstukken over te maken 
aan de rekendienst voor de inning van het bedrag, en aan het Aankoopcomité Hasselt 
die na de termijn van schorsing en/of vernietiging de akte zal verlijden. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

23. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN 
GUNNINGSWIJZE VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR HET 
AANSTELLEN VAN EEN ONTWERPER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN 
ONTWERP MET BETREKKING TOT DE AANLEG VAN RIOLERING EN DE 
HERINRICHTING VAN VERSCHILLENDE WEGEN IN RIEMST, 
KWARTAALPROGRAMMA 2013 NR. 1 
 
Ivo Thys: 
Wordt de Demerstraat opgenomen in een ander project. 
burgemeester Mark Vos: 
De Demerstraat zit in het project MolenbeeK.  Wat de Demerstraat betreft is er een 
groot probleem, alle woningen zouden ontkoppeld moeten worden. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en 
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; 
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2; 
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij 
voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van de gemeente Riemst met Infrax van 23 
oktober 2012 met als onderwerp de goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor 
het opstellen van het ontwerp van riolering en wegenis, de veiligheidscoördinatie, en 
de opmaak van het technisch verslag voor "Avergat, meerland, Jekerstraat en 
Gredandiersweg te Riemst Kanne,.goedgekeurd voor de gemeenteraad op 
10/12/2012; 



Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van de gemeente Riemst met Infrax van 23 
oktober 2012 met als onderwerp de goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor 
het opstellen van het ontwerp van riolering en wegenis, de veiligheidscoördinatie, en 
de opmaak van het technisch verslag voor "Dorpstraat, Wilwouterstraat, Zagerijstraat, 
Pastoor Lenaertsstraat, Koekoekstraat, Wijnstraat, Nolkensstraat te Riemst 
Membruggen,.goedgekeurd voor de gemeenteraad op 10/12/2012; 
Overwegende dat in het kader van de overheidsopdracht voor diensten een ontwerper 
aangesteld moet worden voor het opstellen van het ontwerp van een riolering- en 
wegenisproject, veiligheidscoördinatie en de opmaak van proefverslagen voor het 
kwartaalprogramma 2013 nr. 1, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 24 augustus 
2012; 
Overwegende dat in het kader van bovengenoemde overheidsopdracht een bijzonder 
bestek met kenmerk 4900000944 Studieopdrachten riolering en wegenis, 
kwartaalprogramma 2013 nr. 1 werd opgesteld door de aanbestedende overheid 
Infrax cvba, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt; 
Gelet dat de opdracht is opgesplitst in 16 percelen waarvan twee percelen betrekking 
hebben op de gemeente Riemst: 

- perceel 7: Dorpsstraat, Wilwouterstraat, Zagerijstraat, Pastoor Lenaertstraat, 
Koekoekstraat, Wijnstraat en Nolkenstraat; 

- perceel 8: Opkanne- Avergat, Meerland, Jekerstraat en Grenadiersweg; 
Gelet dat in het algemeen belang Infrax cvba, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 
3500 Hasselt, aangeduid wordt om in gezamenlijke naam bij de gunning en  uitvoering 
van de opdracht op te treden; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht, ten laste van de gemeente Riemst  
wordt geraamd op € 15.000 voor de werken in Membruggen, Lot 7,  en € 30.000 voor 
de werken in Kanne, Lot 8; 
Overwegende dat de uitgave voor de percelen 7 en 8 voorzien werd onder artikel 421 
11/733/60 en 421 12/733/60; 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst van de gemeente Riemst met 
Infrax, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt; zal een overheidsopdracht 
voor diensten gegund worden met name voor de aanstelling van een ontwerper voor 
de opmaak van een dossier voor aanleg riolering en herinrichting van verschillende 
wegen onder andere in de gemeente Riemst, kwartaalprogramma 2013 nr. 1, bij 
toepassing van de wet op de overheidsopdrachten van 24 december 1993. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met kenmerk 4900000944, 
Studieopdrachten riolering en wegenis, opsteld door Infrax cvba. 
De opdracht is opgesplitst in 16 percelen, waarvan twee percelen betrekking hebben 
op de gemeente Riemst: 

- perceel 7: Dorpsstraat, Wilwouterstraat, Zagerijstraat, Pastoor Lenaertstraat, 
Koekoekstraat, Wijnstraat en Nolkenstraat; 

- perceel 8: Opkanne- Avergat, Meerland, Jekerstraat en Grenadiersweg; 
Infrax cvba wordt in het algemeen belang aangeduid als aanbestedende overheid om 
in gezamenlijke naam bij de 
 gunning en uitvoering van deze opdracht op te treden. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en 
zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.  
De raming van perceel 7 – voor rekening van de gemeente Riemst -  tbv. € 15.000 
excl. btw of € 16.800 incl. 21% btw wordt goedgekeurd. 
De raming van perceel 8 – voor rekening van de gemeente Riemst - tbv. € 30.000 
excl. btw of € 36.300 incl. 21 % btw wordt goedgekeurd.. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de Algemene Offerteaanvraag 
(Europees). 



De opening van de offertes heeft plaats op 20 maart 2013  om 14 u. bij Infrax, zaal 
Edison, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt. 
artikel 4: 
De uitgave voor de percelen 7 en 8 werd voorzien onder artikel 421 11/733/60 en 421 
12/733/60 van het budget 2013. 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

24. VERHURING DEEL VAN PERCEEL 1723H GELEGEN TE RIEMST 1E AFDELING 
SECTIE A, ACHTERLIGGENDE GROND BILZERSTEENWEG 52 
 
Het gemeentebestuur van Riemst is al sinds 1990 eigenaar van de gronden 
ambachtelijke zone "Op 't Reeck" en sportzone "Op 't Reeck". Het perceel 1723H is 
gedeeltelijk bestemd volgens het BPA als zone voor tuinen bij de woningen gelegen 
langs de Bilzersteenweg. 
Drie percelen werden door ons bestuur in het verleden al verkocht aan de eigenaars 
van de woningen 48-50 en 54 tegen € 20/m².  
Het perceel, achterliggende grond bij woning 52, is nog steeds eigendom van ons 
bestuur. 
De eigenaars vragen nu of zij bedoeld perceel, groot 5a91ca kunnen huren van ons 
bestuur. Later zullen zij de aankoop realiseren.  
De  verhuring gebeurt volgens de vastgestelde pachtcoëfficent, 3,72 voor de 
leemstreek in Limburg,  te vermenigvuldigen met het KI. 4,08 oftewel: € 15.18. We 
gebruiken deze formule voor alle verhuringen en verpachtingen van gronden 
eigendom van ons bestuur.  
Het schepencollege gaat  akkoord met de verhuring voor een maximale duur van 9 
jaar. Binnen deze periode moet de aankoop gerealiseerd zijn, zoniet kan het bestuur 
de verkoop laten doorgaan aan andere gegadigden. We stellen voor om geen 
bebouwing toe te laten op het te verhuren perceel grond. Indien de huurders de grond 
niet aankopen moeten zij op het einde van de huurovereenkomst de grond in de 
oorspronkelijke staat hestellen.    
 
Goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

25. GOEDKEURING ADDENDUM AAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET 
INFRAX EN HET PROVINCIEBESTUUR VOOR HET OPSTELLEN VAN HET 
ONTWERP VAN EEN RIOLERING- EN WEGENISPROJECT, DE 
VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE, EN DE OPMAAK VAN HET TECHNISCH VERSLAG 
VOOR "DE POSTSTRAAT" TE BOLDER 
 
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;  
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 
bestuurshandelingen, gelet op de omzendbrief B.A.2000/08 betreffende de toepassing 
van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 
bestuurshandelingen op besluiten van provinciale en gemeentelijke overheden en 
OCMW’s – Gecoördineerde onderrichtingen; 
Gelet op de wet van 23 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en 
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, meer 
bepaald artikel 17, par.2, 2°, a); 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op de omzendbrief VR 2004/26 dd.2004-06-04 betreffende de openbaarheid 
van bestuur; 
Gelet op de artikels 248 tot 260 van het nieuwe gemeentedecreet van 15 juli 2005 
betreffende het administratieve toezicht op de gemeenten 
Gelet op het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare 
werken; 



Gelet op het Koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken; 
Gelet op de principebeslissing van de gemeenteraad van 16 april 2007, houdende 
eveneens de vaststelling van de voorwaarden voor de aanstelling van een ontwerper 
voor “riolerings- en afwateringswerken Poststraat en Tongersesteenweg”; 
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 11 oktober 2007 houdende de 
aanstelling van de nv Libost-Groep te Hasselt als ontwerper; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 mei 2008 om een 
overnameovereenkomst goedte keuren waarbij Infrax de ereloonovereenkomst 
overneemt van ons bestuur. 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12 november 2007 houdende de inbreng 
van het rioleringsnet bij Infrax;  
Gezien de noodzakelijkheid om een samenwerkingsovereenkomst met Infrax af te 
sluiten zodat Infrax de verantwoordelijkheid en de kosten voor het gedeelte ontwerp 
riolering kan overnemen; 
Gezien de noodzakelijkheid om het dossier uit te breiden met een bufferbekken 
opwaarts gebouwd op de beek van 2e categorie “Zouw”, en gezien deze werken ten 
laste zijn van het provinciebestuur van Limburg; 
Gezien de noodzakelijkheid om een bijkomende overstort naar de riolering te 
realiseren en gezien het provinciebestuur ook hier een gedeelte van de kosten ten 
laste neemt; 
Gezien de werken om algemeen belang beter gezamenlijk worden uitgevoerd en 
gezien de noodzakelijkheid om het provinciebestuur van Limburg mee op te nemen in 
de bestaande samenwerkingsovereenkomst met Infrax van 24 juni 2009; 
Gezien de goedkeuring door de gemeenteraad in vergadering van 14 september 2009 
van de samesnwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Infrax omtrent de 
Poststraat; 
Gezien de goedkeuring door de gemeenteraad in vergadering van 11 oktober 2007 
van de samesnwerkingsovereenkomst tussen gemeente, provinciebestuur en Infrax 
omtrent de Poststraat; 
Gezien er geen subsidie wordt toegekend voor de aanleg van het wachtbekken aan 
de overzijde van de Visésteenweg en dus 75% van de kosten ten laste komen van het 
gemeentebestuur; 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT : goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Riemst, 
provinciebestuur en Infrax, waarbij het gemeentebestuur van Riemst instaat voor 75% 
van de kosten van het wachtbekken aan de overzijde van de Visésteenweg, gezien er 
geen subsidie wordt toegezegd vanwege de VMM, wordt goedgekeurd en zal gehecht 
worden aan de bestaande samenwerkingovereenkomst. 
artikel 2: 
De samenwerkingsovereenkomst als bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit 
artikel 3: 
De erelonen voor het gedeelte riolering zijn ten laste van Infrax. Wegenis is ten laste 
van het gemeentebestuur en de kosten voor het bufferbekken en gedeelte riolering 
zijn ten laste van het provinciebestuur van Limburg. De kredieten voorzien artikel 
87703.733.60 van de buitengewone begroting, dienstjaar 2007 blijven behouden voor 
de betaling van de resterende erelonen ontwerp riolerings- en afwateringswerken 
Poststraat. 
artikel 4: 
Een exemplaar van deze gemeenteraadsbeslissing zal overgemaakt worden aan 

 de nv Grontmij te Hasselt om te hechten aan de bestaande ereloonovereenkomst 

 de financiële dienst van de gemeente Riemst als bijlage van de eerste 
ereloonstaat 

 Infrax te Hasselt om te voegen bij het dossier  



 
ROW - Dienst Patrimonium 

26. VOORSTEL TOT AFSCHAFFING VAN VOETWEG NR. 46 TE VROENHOVEN 
 
Gelet op het feit dat bedoelde voetweg ter plaatse niet meer gebruikt wordt; 
Gelet op de goedkeuring van de Deputatie van het RUP "Wilder op 26 juni 2008; 
Gezien de intentie van de sociale bouwmaatschappij "Kleine Landeigendom" om 
bedoeld RUP te realiseren voor wat betreft de wegenis en fase 1 van bebouwing; 
Gelet op de wet van 10 april 1841 over de buurtwegen, inzonderheid artikel 28; 
Gelet op de provinciale onderrichtingen van 23 maart 1971 4e afdeling nr. 7106 en 
deze van 13 oktober 1989, 2de directie nr. 022.04.10/7006/1313; 
Gelet op het openbaar onderzoek van 11 februari 2013 tot 26 februari 2013; 
Gezien al de betrokken eigenaars aangetekend werden verwittigd van het openbaar 
onderzoek; 
Gezien er geen bezwaren zijn ingediend; 
Gelet op de artikelen 43 van het gemeentedecreet; 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Aan de Deputatie van de provincie Limburg voor te stellen tot afschaffing van de 
voetweg nr. 66 gelegen 4e afdeling Vroenhoven sectie A 322D2, 322B2, 322C2, 
322L2, 322Z2, 322A2, en 322X2, zoals afgebeeld in gele kleur op het situatieplan. 
artikel 2: 
Onderhavige beslissing voor verder gevolg aan de bestendige deputatie over te 
maken. 
 
ROW - Dienst Stedenbouw 

27. DEFINITIEVE VASTSTELLING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK 
UITVOERINGSPLAN 'HAESEN' 
 
Jan Peumans: 
Gelieve rekening te houden met het feit dat de fietswinkel Nassen in Vlijtingen 
uitbreidingsmogelijkheden aan de achterzijde vraagt.  Volgens het huidig BPA kan dit 
niet.  Kan dit ook via een RUP opgelost worden? 
burgemeester Mark Vos: 
De opheffing van het BPA zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. 
schepen katja Onclin: 
Dit wordt bekeken. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur, en 
latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 
Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur en in het bijzonder het gelijkheids- en 
transparantiebeginsel; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid hoofdstuk II, afdeling 
1 en afdeling 4, van 1 september 2009 en de latere wijzigingen; 
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd door de bestendige 
Deputatie op 23 augustus 2007; 
Overwegende dat het voorontwerp op werd overgemaakt voor advies aan de 
planologische ambtenaar, de bestendige deputatie en de door de Vlaamse regering 
aangeduide adviserende instellingen en administraties; 
Gelet op de plenaire vergadering van 4 juni 2012, waarbij het dossier gunstig werd 
geëvolueerd; 
Gelet op de principiële goedkeuring van het voorontwerp door het college van 
burgemeester en schepenen in de vergadering van 28 juni 2012; 



Gelet op voorlopige vaststelling goedgekeurd door de gemeenteraad in de 
vergadering van 9 juli 2012; 
Gelet op het Openbaar Onderzoek van 20 augustus 2012 tot en met 19 oktober 2012; 
Gelet op de ingediende bezwaren en adviezen: 
Bezwaren :  0 
Adviezen: Bestendige Deputatie van de provincie Limburg 
  Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed te 1210 
Brussel. 
Gelet op het gemotiveerde advies van de GECORO van 14 januari 2013, dat integraal 
deel uitmaakt van dit besluit en als zodanig is toegevoegd, bevattende de bundeling 
en coördinatie van de bezwaren en adviezen ingediend tijdens het openbaar 
onderzoek ; 
Overwegende dat de gemeenteraad zich akkoord stelt met dit advies van de 
GECORO; 
Gelet op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en in drie dagbladen die in de 
provincie verspreid worden; 
Gelet op de aanplakking in de gemeente en de bekendmaking op de website van de 
gemeente; 
Overwegende dat het ontwerp van GRUP 'Haesen' opgesteld werd door Josiane 
Merken, stedenbouwkundige; 
Gelet op art. 2.2.2 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening houdende de 
samenstelling van het dossier: 
1°  een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan 
van toepassing is; 
2°  de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de 

inrichting en/of het beheer, en, desgevallend, de normen, vermeld in artikel 
4.1.12 en 4.1.13 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 
pandenbeleid; 

3°  een weergave van de feitelijke en juridische toestand; 
4°  de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen 

waarvan het een uitvoering is; 
5°  in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften 

die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden; 
6°  in voorkomend geval een overzicht van de conclusies van: 

a)  het planmilieueffectenrapport,  
b)  de passende beoordeling, 
c)  het ruimtelijk veiligheidsrapport, 
d)  andere verplicht voorgeschreven effectenrapporten; 

7°  in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen 
waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan 
geven tot een planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1, een 
planbatenheffing, vermeld in artikel 2.6.4, of een compensatie, vermeld in 
boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het 
grond- en pandenbeleid. 

Gelet op de samenstelling van het dossier: 

 Toelichtingnota 

 Stedenbouwkundige voorschriften 

 Plan bestaande toestand 

 Grafisch plan  
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1:  
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Haesen' , 
bestaande uit: 

 Toelichtingnota 

 Stedenbouwkundige voorschriften 

 Plan bestaande toestand 

 Grafisch plan  
wordt definitief vastgesteld. 



artikel 2:  
Het GRUP wordt conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid 
hoofdstuk II, afdeling 1 en afdeling 4 van 1 september 2009 en de latere 
aanpassingen, samen met dit gemeenteraadsbesluit en het advies van de GECORO 
ter goedkeuring opgestuurd naar de bestendige Deputatie van de provincie Limburg, 
de planologisch ambtenaar en naar het Agentschap Ruimtelijke Ordening 
artikel 3:  

Het schepencollege wordt opdracht gegeven om, in samenwerking met de ontwerper, 

het dossier verder te behandelen. 

ROW - Dienst Stedenbouw 
28. DEFINITIEVE VASTSTELLING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK 

UITVOERINGSPLAN 'MILITAIR DOMEIN' 
 
Ivo Thys: 
1. Mag er gekampeerd worden? 
schepen Katja Onclin: 
Enkel picknick, barbecue en dergelijke wordt toegelaten. 
 
2. Onder welke omstandigheden wordt dit gekocht. Wordt dit besproken met 
Defensie? 
schepen Katja Onclin: 
Dit betreft enkel een bestemmingswijziging. 
burgemeester Mark Vos: 
Er werden afspraken gemaakt met defensie, indien het bovengedeelte niet weg gaat 
moet de gemeente het domein niet hebben.  De aankoop wordt nog voorgelegd aan 
de gemeenteraad. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur, en 
latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 
Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur en in het bijzonder het gelijkheids- en 
transparantiebeginsel; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid hoofdstuk II, afdeling 
1 en afdeling 4, van 1 september 2009 en de latere wijzigingen; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ingezonderheid hoofdstuk IV, 
afdeling 2,  van 1 september 2009, en latere wijzigingen; 
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd door de bestendige 
Deputatie op 23 augustus 2007; 
Overwegende dat het voorontwerp op werd overgemaakt voor advies aan de 
planologische ambtenaar, de bestendige deputatie en de door de Vlaamse regering 
aangeduide adviserende instellingen en administraties; 
Gelet op de plenaire vergadering van 18 november 2011, waarbij het dossier gunstig 
werd geëvolueerd; 
Gelet op de principiële goedkeuring van het voorontwerp door het college van 
burgemeester en schepenen in de vergadering van 08 maart 2012 
Gelet op voorlopige vaststelling goedgekeurd door de gemeenteraad in de 
vergadering van 12 maart 2012; 
Gelet op het Openbaar Onderzoek van 20 augustus 2012 tot en met 19 oktober 2012; 
Gelet op de ingediende bezwaren en adviezen: 
Bezwaren :  0 
Adviezen: Bestendige Deputatie van de provincie Limburg 
  Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed te 1210 
Brussel. 
Gelet op gemotiveerde advies van de GECORO van 14 januari 2013, dat integraal 
deel uitmaakt van dit besluit en als zodanig is toegevoegd, bevattende de bundeling 
en coördinatie van de bezwaren en de adviezen ingediend tijdens het openbaar 
onderzoek ; 



Overwegende dat de gemeenteraad zich akkoord stelt met dit advies van de 
GECORO; 
Gelet op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en in drie dagbladen die in de 
provincie verspreid worden; 
Gelet op de aanplakking in de gemeente en de bekendmaking op de website van de 
gemeente; 
Gelet op het aangetekend aanschrijven van eigenaar van het te onteigenen perceel; 
Overwegende dat het ontwerp van GRUP 'Militair domein' opgesteld werd door 
Josiane Merken, stedenbouwkundige; 
Gelet op art. 2.2.2 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening houdende de 
samenstelling van het dossier: 
1°  een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan 
van toepassing is; 
2°  de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de 

inrichting en/of het beheer, en, desgevallend, de normen, vermeld in artikel 
4.1.12 en 4.1.13 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 
pandenbeleid; 

3°  een weergave van de feitelijke en juridische toestand; 
4°  de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen 

waarvan het een uitvoering is; 
5°  in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften 

die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden; 
6°  in voorkomend geval een overzicht van de conclusies van: 

a)  het planmilieueffectenrapport,  
b)  de passende beoordeling, 
c)  het ruimtelijk veiligheidsrapport, 
d)  andere verplicht voorgeschreven effectenrapporten; 

7°  in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen 
waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan 
geven tot een planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1, een 
planbatenheffing, vermeld in artikel 2.6.4, of een compensatie, vermeld in 
boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het 
grond- en pandenbeleid. 

Gelet op de samenstelling van het dossier: 

 Toelichtingnota 

 Stedenbouwkundige voorschriften 

 Plan bestaande toestand 

 Grafisch plan  

 Onteigeningsplan 
Gelet op hoofdstuk IV afdeling 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
houdende de onteigeningen gekoppeld aan een GRUP 
Overwegende dat dit GRUP overeenkomstig hoofdstuk IV afdeling 2 van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, een onteigeningsplan bevat; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1:  
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Militair domein', 
bestaande uit: 

 Toelichtingnota 

 Stedenbouwkundige voorschriften 

 Plan bestaande toestand 

 Grafisch plan  

 Onteigeningsplan 
wordt definitief vastgesteld. 
artikel 2:  
Het GRUP wordt conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid 
hoofdstuk II, afdeling 1 en afdeling 4 van 1 september 2009 en de latere 
aanpassingen, samen met dit gemeenteraadsbesluit en het advies van de GECORO 



ter goedkeuring opgestuurd naar de bestendige Deputatie van de provincie Limburg, 
de planologisch ambtenaar en naar het Agentschap Ruimtelijke Ordening. 
artikel 3: 
Het onteigeningsplan wordt conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
inzonderheid hoofdstuk IV, afdeling 2 van 1 september 2009 en de latere 
aanpassingen, samen met de goedkeuring van het  GRUP door de Deputatie van de 
provincie Limburg, ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering. 
artikel 4:  
Het schepencollege wordt opdracht gegeven om, in samenwerking met de ontwerper, 
het dossier verder te behandelen. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Jeugd 

29. VERKOOP OORDOPPEN IN HET KADER VAN DE NIEUWE WETGEVING ROND 
GELUIDSNORMEN 
 
Jan Peumans: 
Ik vind de aankoop van oordoppen geen taak van het schepencollege, maar wel van 
de organisatoren van een fuif. 
schepen Bert Cilissen: 
De aankoop van oordoppen gebeurt nu in functie van het jeugdhuis.  Er wordt echter 
een grotere hoeveelheid aangekocht om jeugdverenigingen te kunnen voorzien indien 
nodig. 
 
Gerard Stratermans: 
Ik vraag het schepencollege om geen uitzonderingen meer toe te laten. 
 
Ludwig Stevens: 
Wellicht gaat de kostprijs van oordoppen nog sterk dalen in de toekomst. Ik vraag mij 
af of deze aankoop wel echt nodig is want dit lost het probleem van geluidsoverlast 
niet op. 
 
Gelet op de aanpassing van de reglementering van het maximale geluidsniveau op 
muziekevenementen, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 juni 2011 en 
bindend en afdwingbaar vanaf 1 januari 2013; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen op 7 februari 
2013 tot de aankoop van 25 dozen oordoppen van 200 paar per doos; 
Overwegende dat het gemeentebestuur zichzelf tot doel stelt om vereningingen zo 
veel mogelijk te ondersteunen; 
Overwegende dat het gemeentebestuur inzit met het welzijn van zijn bewoners; 
Gelet op het Gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 14 stemmen voor (CD&V), 10 stemmen tegen (NVA, 
Open VLD) en 1 onthouding (Spa-Groen). 
artikel 1:  
De gemeente biedt aan verenigingen van de gemeente Riemst, die een evenement 
met elektronisch versterkte muziek organiseren, de mogelijkheid aan tot aankoop van 
een doos oordoppen tegen de afgeronde kostprijs die door het gemeentebestuur 
betaald werd. 
artikel 2:  
Dozen die niet geopend geweest zijn en die in de staat verkeren zoals ze aangekocht 
zijn, worden niet aangerekend als ze ten laatste een week na het evenement terug 
gebracht worden naar de uitleendienst. 
artikel 3:  
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel beheerder. 



 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Welzijn 

30. TOELAGE AAN DE ACADEMIE VOEREN-RIEMST: AFDELING MUZIEK, TONEEL, 
BEELD 
 
Ludwig Stevens: 
De muziekacademie heeft meerdere vestigingsplaatsen. 
schepen Marina Pauly: 
Dit geldt enkel voor vestigingsplaatsen in de gemeente Riemst en kadert in het 
flankerend onderwijsbeleid.  Dit is een jaarlijks weerkerende subsidie die nog zou 
kunnen wijzigen. 
 
Veerle Wouters: 
Bestaan er ook plannen om de Riemster muziekverenigingen subsidies te geven? 
schepen Marina Pauly: 
Deze zijn reeds voorzien via een gemeentelijk reglement. 
 
Jan Peumans: 
1. Ik vraag u dit te melden aan het Ministerie van Onderwijs. 
schepen marina Pauly: 
Volgens de minister is de herziening van het decreet van deeltijds kunstonderwijs een 
taak van de gemeenten. 
 
2. Zijn er ook toelagen voorzien voor ander deeltijds kunstonderwijs? 
schepen Marina Pauly: 
Leerlingen die onderwijs volgen buiten de gemeente Riemst worden niet 
gesubsidieerd. 
 
Overwegende dat Riemst de muzikaalste gemeente van Vlaanderen is en deze titel 
wil behouden; 
Overwegende dat het gemeentebestuur streeft naar een verruiming en een kwalitatief 
aanbod in  de vrije tijdsbesteding van inwoners; 
Overwegende dat het gemeentebestuur de kwalitatieve instroom in de 
muziekverenigingen wil stimuleren; 
Overwegende dat het gemeentebestuur streeft naar het behoud van de academie op 
haar grondgebied; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 
29/11/2012; 
Gelet op het decreet van flankerend onderwijsbeleid; 
Gelet op het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De scholengroep van het Deeltijds Kunstonderwijs Voeren-Riemst afdeling muziek, 
toneel en beeld ontvangt een toelage van 15€ per leerling die ingeschreven is in de 
vestigingsplaats in Riemst op 1 februari van het lopend kalenderjaar. 
artikel 2: 
De leerlingen van de verschillende afdelingen muziek, toneel en beeld komen hiervoor 
in aanmerking. 
artikel 3: 
De toelage wordt besteed aan de aankoop van een muziekinstrument, dat essentieel 
is voor de uitbouw van de academie.  De academie toont dit aan aan de hand van een 
aankoopfactuur, voorafgand aan de toekenning van de toelage. 
artikel 4: 
De academie moet zelf de toelage aanvragen. 
artikel 5: 
Dit besluit treedt in werking vanaf het schooljaar 2011-2012. 
artikel 6: 
De nodige kredieten worden jaarlijks voorzien in de begroting.  In 2013 gebeurt dit via 
de begrotingswijziging in maart. 



artikel 7: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan financieel beheerder en academie 
Voeren-Riemst. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 

31. ALGEMENE GEMEENTEBELASTING 
 
Ivo Thys: 
Gelieve de tekst in artikel 4 aan te passen en simpel te houden. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken en laten u iets weten. 
 
Jan Peumans: 
Waarom loopt dit tot 2019 terwijl de huidige legislatuur stopt in 2018? 
burgemeester Mark Vos: 
BBC vraagt 1 overbruggingsjaar. 
 
Gelet op artikel 180 t.e.m. 182 van het Wetboek van Inkomstenbelasting; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten 
van 28 mei 2010 en 17 februari 2012; 
Gelet op het gemeentelijk belastingreglement op het verhuur van kamers voor verblijf 
in de gemeente van 11 maart 2013; 
Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Overwegende dat het noodzakelijk is een algemene belasting te heffen voor gezinnen 
en bedrijven als tussenkomst in de grote uitgaven door de gemeente gedaan ten 
behoeve van de bevolking en het onderhoud van de gemeente; 
Overwegende dat zowel de gezinshoofden als de alleenstaanden die ingeschreven 
zijn in het bevolkingsregister de belasting verschuldigd zijn; 
Overwegende dat dienvolgens het woord "en/of" wordt opgenomen in artikel 2; 
Overwegende dat de gemeente Riemst wil stimuleren dat zorgbehoevende mensen 
thuis opgevangen kunnen worden; 
Overwegende dat dienvolgens zorgbehoevenden worden vrijgesteld; 
Overwegende dat de gemeente Riemst een eigen gemeentebelasting heeft op het 
verhuur van kamers voor verblijf in de gemeente, zodat de Algemene 
Gemeentebelasting ten laste van de verhuurders in dit reglement vervalt. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 15 stemmen voor (CD&V en Spa-Groen), 10 stemmen 
tegen  (NVA en Open VLD) en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019 wordt een algemene gemeentebelasting 
geheven ten voordele van de gemeente Riemst.  
Ons besluit van 11 juni 2012 wordt opgeheven. 
De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd. 
 
artikel 2: 
§1 De belasting is verschuldigd door het gezinshoofd (= referentiepersoon in het 
bevolkingsregister) en/of de alleenstaande die op 1 januari van het aanslagjaar 
ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente Riemst of die effectief 
verblijft op het grondgebied van de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. Deze 
belasting is verschuldigd per woongelegenheid. 
§2 De belasting is ook verschuldigd door iedere natuurlijke en rechtspersoon die op 1 
januari van het aanslagjaar een beroepsactiviteit uitoefent in een gebouw of een 
gedeelte van het gebouw gelegen op het grondgebied van de gemeente. 
Indien de bedrijfseenheid in hetzelfde gebouw is ondergebracht en één harmonieus 
geheel vormt met de woongelegenheid van de uitbater dan wordt voor dit geheel de 
belasting toegepast voor een gezin zoals bepaald in artikel 3, §1. 
 



artikel 3:  
§1 De jaarlijkse algemene gemeentebelasting wordt vastgesteld op 55,00 euro per 
gezinshoofd en/of per alleenstaande en per bedrijfseenheid zoals beschreven in 
artikel 2. 
§2 De belasting wordt herleid tot 27,50 euro voor alle gezinshoofden die recht hebben 
op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige 
verzorging. 
De belastingplichtige dient deze hoedanigheid desgevallend te bewijzen door een 
attest uitgereikt door zijn/haar mutualiteit. 
 
artikel 4: 
De belasting is niet verschuldigd voor: 

1. De militairen die in het buitenland verblijven en die louter om administratieve 
redenen hun domicilie in België hebben. 

2. De verenigingen bedoeld in artikel 180, 181 en 182 van het W.I.B., de 
feitelijke verenigingen en alle andere verenigingen. 

3. Zorgbehoevenden die in een zorgwoning wonen en die als dusdanig 
geregistreerd staan in het bevolkingsregister. Onder zorgwoning moet worden 
verstaan: 
- in een bestaande woning één ondergeschikte wooneenheid én 
- de ondergeschikte wooneenheid vormt een fysiek geheel met de 

hoofdwooneenheid én 
- de ondergeschikte wooneenheid, zonder de gedeelde ruimten, is niet 

meer dan 1/3 van het bouwvolume van de volledige woning én 
- de eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid berust bij 

dezelfde titularis én 
- in de ondergeschikte wooneenheid wonen: 

 Ten hoogste twee ouderen 
 Ten hoogste twee hulpbehoevenden 

 
artikel 5: 
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 
30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar. 
 
artikel 6: 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het 
aanslagbiljet. 
 
artikel 7: 
De belastingen worden door de gemeenteontvanger/financieel beheerder ingevorderd 
volgens de beschikkingen voorzien in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en 
gemeentebelastingen, zoals gewijzigd. 
 
artikel 8: 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een 
belastingverhoging of een administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en schepenen, dat handelt als administratieve overheid. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en 
op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, 
vermeldt dit uitdrukkelijk in het bezwaarschrift. In voorkomend geval zal hij uitgenodigd 
worden op een hoorzitting. 
Het college van burgemeester en schepenen, of het orgaan dat zij speciaal daarvoor 
aanwijst, stuurt schriftelijk of via duurzame drager binnen vijftien kalenderdagen na de 
verzending of de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding naar de 
belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger. 



 
artikel 9: 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
artikel 10: 
Deze verordening treedt, met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2013. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 

32. BELASTINGREGLEMENT OP HET VERHUUR VAN KAMERS VOOR VERBLIJF IN 
DE GEMEENTE 
 
Ludwig Stevens: 
Betreft dit een verhoging? 
burgemeester Mark Vos: 
Neen, er worden 2 aanslagbiljetten samengevoegd tot 1. 
 
Steven Coenegrachts: 
Waarom meer vragen dan de kostprijs? 
burgemeester Mark Vos: 
De kostprijs voor de aanmaak van de kaart is verrekend. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelasting, zoals gewijzigd; 
Gelet op het gemeentelijk belastingreglement van de Algemene Gemeentebelasting 
van 11 maart 2013; 
Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Overwegende dat het tijdelijk verblijf in de gemeente, vooral van studenten, lasten 
meebrengt als lawaaihinder, toenemend verkeer, administratief werk… zonder dat 
daar voor de gemeente compenserende voordelen aan verbonden zijn. Een belasting 
op de verhuur voor verblijf in de gemeente is derhalve aangewezen; 
Overwegende dat de gemeente de toeristische sector in de gemeente wenst te 
promoten en in het bijzonder het hoevetoerisme wil steunen. Daarom wordt het gepast 
geacht om het verblijf wegens toeristische of recreatieve redenen vrij te stellen van de 
belasting; 
Overwegende dat de Algemene Gemeentebelasting t.b.v. 25,00 euro wordt afgeschaft 
vanaf 1 januari 2013. Daarom wordt het gepast geacht de belasting op het verhuur 
van kamers voor verblijf in de gemeente te verhogen van 60,00 euro naar 85,00 euro. 
 
BESLUIT:goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op het 
verhuur van kamers voor verblijf in de gemeente door niet-inwoners. 
Ons besluit van 11 juni 2012 wordt opgeheven. 
 
artikel 2: 
De belasting is verschuldigd door de verhuurder, natuurlijk of rechtspersoon, die 
personen, niet ingeschreven in het bevolkingsregister, laat verblijven in kamers. 
De eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. Indien het 
goed meerdere volle eigenaars toebehoort, is iedere mede-eigenaar hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van de gehele belasting. 
 
artikel 3: 
De belasting wordt vastgesteld op 85,00 euro per persoon die in de kamer verblijft. 
 
artikel 4: 
De belasting is niet verschuldigd voor verblijf om toeristische of recreatieve redenen. 



 
artikel 5: 
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 
 
artikel 6: 
De belastingplichtigen zijn verplicht de belastbare elementen op te geven 
overeenkomstig het formulier dat door het gemeentebestuur wordt toegestuurd of dat 
kan worden bekomen op volgend adres: Maastrichtersteenweg 2b, 3770 Riemst. Dit 
formulier dient voor de erin vermelde dag teruggezonden te worden. 
De belastingplichtigen beschikken over minstens een termijn van 30 dagen om hun 
aangifte in te dienen. 
Zij die geen aangifteformulier ontvangen hebben of belastingplichtig worden na de 
inzameling van de aangifteformulieren zijn niettemin verplicht voor 1 april van het 
desbetreffende aanslagjaar spontaan de nodige gegevens aan het gemeentebestuur 
te bezorgen om de aanslag te kunnen berekenen. 
 
artikel 7: 
Bij gebrek aan aangifte binnen de in de in artikel 6 gestelde termijn, of in geval van 
onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de 
belasting ambtshalve worden ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, 
betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per 
aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de 
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze 
elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen te rekenen van de derde 
werkdag die volgt op de verzending van de betekening om zijn opmerkingen 
schriftelijk voor te dragen.  
 
artikel 8: 
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50% van de verschuldigde 
belasting. 
Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd. 
 
artikel 9: 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het 
aanslagbiljet. 
 
artikel 10: 
De belastingen worden door de gemeenteontvanger/financieel beheerder ingevorderd 
volgens de beschikkingen voorzien in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en 
gemeentebelastingen, zoals gewijzigd. 
 
artikel 11: 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan  tegen een aanslag, een 
belastingverhoging of een administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en schepenen, dat handelt als administratieve overheid. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en 
op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, 
vermeldt dit uitdrukkelijk in het bezwaarschrift. In voorkomend geval zal hij uitgenodigd 
worden op een hoorzitting. 
Het college van burgemeester en schepenen of het orgaan dat zij speciaal daarvoor 
aanwijst, stuurt schriftelijk of via duurzame drager binnen vijftien kalenderdagen na de 
verzending of de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding naar de 
belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger. 



 
artikel 12: 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
artikel 13: 
Deze verordening treedt, met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2013. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 

33. GEMEENTEREGLEMENT OP ADMINISTRATIEVE STUKKEN 
 
Steven Coenegrachts: 
Waarom moeten de inwoners meer betalen dan de kostprijs? 
burgemeester Mark Vos: 
De onkosten voor de aanmaak van de kaart worden mee verrekend. 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals 
gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 april (B.S. 21 mei 2007); 
Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs; 
Gelet op het koninklijk besluit van 25 maart 2003 (B.S. 28 maart 2003) inzake de 
afgifte van de electronische identiteitskaart; 
Gelet op de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 
betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen 
van derde landen; 
Gelet op artikel 2 van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten 
betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 
1953 (B.S. 5 april 1968) waarin vermeld wordt dat de retributies op 
vreemdelingenkaarten gelijk zijn aan die welke van Belgische onderdanen worden 
gevorderd voor het afleveren van identiteitskaarten; 
Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd bij wet 
van 15 september 2006 (B.S. 6 oktober 2006) en bij wet van 25 april 2007 (B.S. 10 
mei 2007); 
Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de 
identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een 
rijksregister van de natuurlijke personen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 oktober 2009, tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 23 maart 1998, betreffende de kosteloze verlenging van rijbewijzen 
omwille van medische redenen groep 1; 
Gelet op het koninklijk besluit van 28 april 2011 tot aanpassing van de 
rijbewijscategorieën, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, 
ingevolge richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en van de raad van 20 
december 2006 betreffende het rijbewijs; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 3 maart 2009 (B.S. 11 maart 2009) houdende 
beslissing om de electronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 
twaalf jaar (kids-ID) veralgemeend in te voeren; 
Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente 
zware lasten meebrengt en dat het aangewezen is hiervoor een gematigde belasting 
in te vorderen; 
Overwegende dat de uitbaters van de grotten van Kanne 100,00 euro vragen per 
huwelijk dat voltrokken wordt in de grotten van Kanne; 
Overwegende dat het bruidspaar de 100,00 euro zal betalen aan het 
gemeentebestuur van Riemst, dat op zijn beurt dit bedrag zal doorstorten aan de 
uitbaters van de grotten van Kanne; 



Overwegende dat de overschakeling naar de rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen in 
bankkaartmodel gepaard gaat met een prijsaanpassing. De federale overheid heeft de 
prijs opgetrokken naar 20,00 euro ongeacht of het een eerste aflevering of duplikaat 
betreft. Ons nieuw tarief bedraagt 25,00 euro; 
Overwegende dat de FOD Binnenlandse Zaken via zijn schrijven van 21 december 
2012 vanaf 1 april 2013 niet enkel de rechtstreekse kosten van de aanmaak van een 
identiteitsdocument in rekening wenst te brengen maar ook de weerkerende 
onrechtstreekse kosten (zoals loonkosten, personeel eID en afgeschreven 
investeringen). Dit heeft tot gevolg dat alle identiteitsdocumenten en de 
spoedprocedures 3,00 euro duurder worden. 
 
BESLUIT:goedgekeurd met 21 stemmen voor (CD&V en NVA), 4 stemmen tegen 
(Open VLD en Spa-Groen) en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Vanaf heden en voor een termijn die eindigt op 31 december 2019 wordt een 
belasting geheven op de afgifte van administratieve stukken. Ons besluit van 11 juni 
2012 wordt opgeheven vanaf het ogenblik dat de nieuwe tarieven van toepassing zijn. 
 
artikel 2: 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen aan wie het stuk 
wordt afgeleverd. 
 
artikel 3: 
De belasting wordt vastgesteld als volgt: 
1° Voor de identiteitskaarten, afgeleverd in uitvoering van het Koninklijk besluit van 26 
januari 1967 en van de besluiten die dat hebben aangevuld en gewijzigd en voor de 
afgifte, de vernieuwing, de verlenging of de vervanging van de verblijfsbewijzen van 
vreemdelingen; 
 
- bijlage 15: attest afgegeven in toepassing van art. 40, 109 of 119 van het K.B. van 8 
oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen: 5,00 euro 
 
- attest immatriculatie paars (een Belgische verblijfstitel voor EEG-onderdanen in 
afwachting van een uitspraak over hun definitief verblijf/model B): 

 basis: 6,00 euro 

 verlenging: gratis 
 
- attest immatriculatie oranje (een Belgische verblijfstitel voor niet-EU-burgers in 
afwachting van een uitspraak over hun definitief verblijf/model A): 

 vluchteling: 
o basis: 2,00 euro 
o verlenging: gratis 

 

 niet-EEG onderdaan: 
o basis: 6,00 euro 
o verlenging: gratis 

 
- elektronische vreemdelingenkaarten (eVK) (nieuwe tarieven van toepassing vanaf 1 
april 2013): 

 A-kaart (bewijs van inschrijving in vreemdelingenregister van bepaalde 
duur/witte kaart) is een verblijfskaart voor niet-EU-burgers 

o 12,00 euro (10,00 euro aanmaakkosten en 2,00 euro 
gemeentebelasting) in geval van een eerste elektronische 
vreemdelingenkaart afgeleverd aan een vreemdeling die reeds in het 
bezit is van een kartonnen verblijfskaart (van toepassing tot en met 30 
september 2013, vanaf 1 oktober 2013 geldt het tarief van 17,00 
euro), 



o 17,00 euro (15,00 euro aanmaakkosten en 2,00 euro 
gemeentebelasting) voor de andere vreemdelingen die een 
elektronische verblijfskaart aanvragen. 

 

 B-kaart (bewijs van inschrijving in vreemdelingenregister/witte kaart) is een 
verblijfskaart voor niet-EU-burgers 

o  12,00 euro (10,00 euro aanmaakkosten en 2,00 euro 
gemeentebelasting) in geval van een eerste elektronische 
vreemdelingenkaart afgeleverd aan een vreemdeling die reeds in het 
bezit is van een kartonnen verblijfskaart (van toepassing tot en met 30 
september 2013, vanaf 1 oktober 2013 geldt het tarief van 17,00 
euro)), 

o 17,00 euro (15,00 euro aanmaakkosten en 2,00 euro 
gemeentebelasting) voor de andere vreemdelingen die een 
elektronische verblijfskaart aanvragen. 

 C-kaart (identiteitskaart voor niet-EU-vreemdeling/gele kaart) 
o 12,00 euro (10,00 euro aanmaakkosten en 2,00 euro 

gemeentebelasting) in geval van een eerste elektronische 
vreemdelingenkaart afgeleverd aan een vreemdeling die reeds in het 
bezit is van een kartonnen verblijfskaart (van toepassing tot en met 30 
september 2013, vanaf 1 oktober 2013 geldt het tarief van 17,00 
euro)), 

o 17,00 euro (15,00 euro aanmaakkosten en 2,00 euro 
gemeentebelasting) voor de andere vreemdelingen die een 
elektronische verblijfskaart aanvragen. 

 D-kaart (EG-langdurig ingezetene) 
o 12,00 euro (10,00 euro aanmaakkosten en 2,00 euro 

gemeentebelasting) in geval van een eerste elektronische 
vreemdelingenkaart afgeleverd aan een vreemdeling die reeds in het 
bezit is van een kartonnen verblijfskaart (van toepassing tot en met 30 
september 2013, vanaf 1 oktober 2013 geldt het tarief van 17,00 
euro)), 

o 17,00 euro (15,00 euro aanmaakkosten en 2,00 euro 
gemeentebelasting) voor de andere vreemdelingen die een 
elektronische verblijfskaart aanvragen. 

 E-kaart (identiteitskaart voor EER-vreemdeling/blauwe kaart) 
o 12,00 euro (10,00 euro aanmaakkosten en 2,00 euro 

gemeentebelasting) in geval van een eerste elektronische 
vreemdelingenkaart afgeleverd aan een vreemdeling die reeds in het 
bezit is van een kartonnen verblijfskaart (van toepassing tot en met 30 
september 2013, vanaf 1 oktober 2013 geldt het tarief van 17,00 
euro)), 

o 17,00 euro (15,00 euro aanmaakkosten en 2,00 euro 
gemeentebelasting) voor de andere vreemdelingen die een 
elektronische verblijfskaart aanvragen. 

 F-kaart (kaart voor niet-EU familieleden van een EU-onderdaan of een 
Belg/gele kaart) 

o 12,00 euro (10,00 euro aanmaakkosten en 2,00 euro 
gemeentebelasting) in geval van een eerste elektronische 
vreemdelingenkaart afgeleverd aan een vreemdeling die reeds in het 
bezit is van een kartonnen verblijfskaart (van toepassing tot en met 30 
september 2013, vanaf 1 oktober 2013 geldt het tarief van 17,00 
euro)), 

o 17,00 euro (15,00 euro aanmaakkosten en 2,00 euro 
gemeentebelasting) voor de andere vreemdelingen die een 
elektronische verblijfskaart aanvragen. 

 
De kosten voor een aanvraag via spoedprocedure: 
- Dringende procedure: 119,00 euro (116,00 euro aanmaakkosten + 3,00 euro 
gemeentebelasting) 



- Zeer dringende procedure: 183,00 euro (180,00 euro aanmaakkosten + 3,00 euro 
gemeentebelasting) 
 
- bijlage 35 (bijzonder verblijfsdocument/te verkrijgen in afwachting van de uitspraak 
van het beroep tegen de beslissing om het grondgebied te verlaten): gratis 
 
- bijlage 26 bis (beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 
verlaten (maandelijks verlengbaar): gratis 
 
- aankomstverklaring (een verklaring die een buitenlandse burger ontvangt voor een 
kort verblijf van max. 3 maanden/bijlage 3): 

 Toeristen:  
o -18 jaar: 3,00 euro 
o +18 jaar: 10,00 euro 

 Concubinaat: 5,00 euro 
 
2° Voor iedere elektronische identiteitskaart (eID) (nieuwe tarieven van toepassing 
vanaf 1 april 2013) afgeleverd aan personen met de Belgische nationaliteit in 
uitvoering van het K.B. van 25 maart 2003 en waarvan de afgifte gestart is op 6 
december 2004: 17,00 euro (15,00 euro aanmaakkosten + 2,00 euro 
gemeentebelastingen) 
 
De kosten voor een aanvraag via spoedprocedure: 
- Dringende procedure: 119,00 euro (116,00 euro aanmaakkosten + 3,00 euro 
gemeentebelasting) 
- Zeer dringende procedure: 183,00 euro (180,00 euro aanmaakkosten + 3,00 euro 
gemeentebelasting) 
 
3° Voor de elektronische identiteitsbewijzen voor kinderen van minder dan twaalf jaar 
(Kids-ID) (nieuwe tarieven van toepassing vanaf 1 april 2013), afgeleverd in uitvoering 
van het Ministerieel Besluit van 3 maart 2009 (B.S. 11 maart 2009): 6,00 euro 
(bestemd voor FOD Binnenlandse Zaken) 
 
De kosten voor een aanvraag via spoedprocedure: 
- Dringende procedure: 112,00 euro (109,00 euro aanmaakkosten + 3,00 euro 
gemeentebelasting) 
- Zeer dringende procedure: 176,00 euro (173,00 euro aanmaakkosten + 3,00 euro 
gemeentebelasting) 
 
Voor de kartonnen identiteitsbewijzen die enkel nog aan niet-Belgische kinderen 
jonger dan 12 jaar mogen gegeven worden: 1,00 euro 
 
4° Voor het huwelijksboekje: 10,00 euro 
Dit bedrag omvat de belasting op het in het trouwboekje voorkomend 
huwelijksgetuigschrift. Er is geen onderscheid meer tussen het trouwboekje "gewoon 
model" of het trouwboekje "luxe model". 
 
Bijkomend voor de wettelijke huwelijken afgesloten in de grotten van Kanne: 100,00 
euro 
 
5° Voor de paspoorten (reispassen): 
- nieuwe reispas: 81,50 euro (41,00 euro aanmaakkosten + 30,00 euro 
kanselarijkosten + 10,00 euro gemeentebelasting + 0,50 euro bijzonder recht) 
- min. 18-jarigen: 41,50 euro (41,00 euro aanmaakkosten + 0,50 euro bijzonder recht) 
 
De kosten voor een aanvraag via spoedprocedure: 
- spoedprocedure: 250,50 euro (210,00 euro aanmaakkosten + 30,00 euro 
kanselarijkosten + 10,00 euro gemeentebelasting + 0,50 euro bijzonder recht) 
- min. 18-jarigen: 210,50 euro (210,00 euro aanmaakkosten + 0,50 euro bijzonder 
recht) 



 
6° Voor het éénzijdig beëindigen van een wettelijke samenwoonst: 150,00 euro 
 
7° Voor de rijbewijzen: 
- Afgifte van een Belgisch rijbewijs in bankkaartmodel: 25,00 euro (5,00 euro 
gemeentebelasting + 20,00 euro FOD Mobiliteit en Vervoer) 
- Afgifte van een voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel: 25,00 euro (5,00 euro 
gemeentebelasting + 20,00 euro FOD Mobiliteit en Vervoer) (nieuw tarief van 
toepassing vanaf 1 oktober 2013) 
- Afgifte van een internationaal rijbewijs: 16,00 euro (3,75 euro gemeentebelasting + 
12,25 euro FOD Mobiliteit en Vervoer) 
 
Sinds 1 november 2009 wordt de verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs 
categorie A3, A, B, B+E en G (groep 1) om medische redenen niet meer tegen 
betaling van een retributie doorgevoerd, noch voor het gemeentelijk aandeel, noch 
voor het aandeel van FOD Financiën. 
 
artikel 4: 
De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs bij het 
afleveren van het document. De personen die zouden weigeren de belasting te 
betalen, zijn verplicht het bedrag ervan in bewaring te geven bij de 
gemeenteontvanger tot de bevoegde overheid over het bezwaar uitspraak heeft 
gedaan. 
 
De personen die onderworpen zijn aan de belasting zijn eveneens verplicht er het 
bedrag van in bewaring te geven op het ogenblik van de aanvraag, indien het 
document niet onmiddellijk kan afgeleverd worden. Er wordt kosteloos een 
ontvangstbewijs van de in bewaring gegeven sommen afgeleverd. 
 
 
Wanneer de gevraagde stukken per post worden verstuurd, worden de 
verzendingskosten aan de belasting toegevoegd. 
Die kosten dienen bij de aanvraag te worden betaald. 
 
Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een 
kohierbelasting. 
 
artikel 5: 
Kohierbelastingen worden ingevorderd door middel van een kohier, dat vastgesteld en 
uitvoerbaar wordt verklaard door het college van burgemeester en schepenen ten 
laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar.  
De belastingen worden door de gemeenteontvanger/financieel beheerder ingevorderd 
volgens de beschikkingen voorzien in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en 
gemeentebelastingen, zoals gewijzigd. 
 
artikel 6:  
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze 
belasting bij het college van burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden 
gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn 
van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 
verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de 
datum van de contante inning. 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, 
vermeldt dit uitdrukkelijk in het bezwaarschrift. In voorkomend geval zal hij uitgenodigd 
worden op een hoorzitting. 
Het college van burgemeester en schepenen of het orgaan dat zij speciaal daarvoor 
aanwijst, stuurt schriftelijk of via duurzame drager binnen vijftien kalenderdagen na  de 



verzending of de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding naar de 
belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger. 
 
artikel 7: 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 

34. GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING NR 1 EN 2,DIENSTJAAR 2013 
 
Jan Peumans: 
1. De voorstellen worden voortdurend uitgesteld. 
burgemeester Mark Vos: 
Niet alle voorstellen zijn klaar, hopelijk in april maar dat is nog niet zeker. 
 
2. Gelieve de onderliggende stukken van de begrotingswijziging mee te versturen met 
de dagorde van de gemeenteraad. 
 
3. Er wordt een bedrag van 35.000 euro voorzien voor bijkomende licenties voor 
informatica.  Graag ontvang ik een volledig overzicht van de licenties en de kosten 
van informatica. 
schepen Mathieu Eycken: 
Het bijkomend bedrag van 35.000 euro betreft de kostprijs van een nieuw programma.  
We zullen u het gevraagde overzicht bezorgen. 
 
Steven Coenegrachts: 
1. Waarom worden de subsidies voor het Rode Kruis van 2010 en 2011 nu pas 
betaald? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit betreft een vergetelheid. 
 
2. Waarom stijgen de toelagen voor het zwemonderricht met 3000 euro? 
burgemeester Mark Vos: 
Een gedeelte van het busvervoer van en naar het zwembad werd hiermee betaald. 
 
3. De kosten voor de nieuwjaarsreceptie voor de inwoners zijn gestegen met 1.500 
euro.  Blijkbaar werden nog niet alle leveranciers betaald omdat de 
begrotingswijziging eerst moest goedgekeurd worden. 
burgemeester Mark Vos: 
Dat klopt.  We hebben eerst een bijkomend bedrag van 1.500 euro moeten voorzien 
alvorens we deze leveranciers konden betalen. 
 
Ludwig Stevens: 
Worden onkostennota's niet geboekt?  Hoe wordt het bedrag geboekt van Teamwork? 
burgemeester Mark Vos: 
Dat moet ik navragen bij de ontvanger. 
 
Na toelichting en voorlezing door de heer Mark Vos, burgemeester,  wordt de 
voorgelegde budgetwijziging nr. 1 en 2, dienstjaar 2013, goedgekeurd. 
Tijdens de zitting werden volgende kredieten toegevoegd: 
Gewone dienst:alle kredieten:  Hoofdstuk I, dienstjaar 2012 
104/123/19: abonnementen        + 1.400 EUR 
104/125/12: elektriciteit                        + 8.240 EUR 
104/125/13: gasverbruik                       + 4.910 EUR 
104/125/15: water                                  +  160 EUR 
421/123/11:  telefoon abonnement     + 10 EUR 
421/124/02: klein gereedschap T.D.    + 60 EUR 
721/124/02: benodigdheden school Riemst   + 40 EUR 
722/123/11: telefoon abonnement      + 120 EUR 
722/123/12: kopieerapparaat               + 440 EUR 
722/125/12: elektriciteit                        +3.130 EUR 



764/125/13: gas                                       + 600 EUR 
764 04/332/02: voetbalploeg met privé terrrein:  + 250 EUR                              
767/123/11: telefoon abonnement:     + 40 EUR 
878/122/01: lijkschouwing :                   + 230 EUR 
878/125/15: water      :                           + 60 EUR 
Na aanpassing van de wijzigingen sluit het budget 2013 af met volgende cijfers: 

 Het geraamd algemeen resultaat, exploitatie, bedraagt: 2.660.601,19 EUR 

 Het geraamd algemeen resultaat, investeringen, bedraagt: 929.859,16 EUR. 
 
Goedgekeurd met 14 stemmen voor, 10 stemmen tegen (NVA en Open VLD) en 1 
onthouding (Spa-Groen). 
 
Dienst Financiën - Algemeen 

35. KENNISNEMING GOEDKEURING OCMW-REKENING 2011 DOOR GOUVERNEUR 
 
De gouverneur heeft op 22 januari de OCMW-rekening 2011 goedgekeurd. 
Overeenkomstig art 89 § 2 van de OCMW-wet wordt dit besluit  ter kennisneming 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
De raad neemt kennis. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 

36. ADVISEREN ONTWERP FASE II SINT-GENOVEVAKERK TE ZUSSEN 
 
Jan Peumans: 
1. Werd voldoende rekening gehouden met de te verkrijgen subsidies. 
burgemeester Mark Vos: 
Het subsidiebedrag wordt zo hoog mogelijk voorzien om geen risico te lopen dat we 
subsidies mislopen. 
2. Gelieve mij een overzicht te bezorgen van de werken die voorzien zijn in de 
meerjarenplanning. 
burgemeester Mark Vos: 
Er wordt u een overzicht bezorgd. 
 
Nadat het dak aan de kerk werd hersteld en gedeeltelijk vernieuwd werd,  worden  de 
andere instandhoudingswerken afgewerkt. 
De werken betreffen voornamelijk: 
De stabiliteit van het gebouw, het onderzoeken van de muurscheuren en het herstel 
ervan alsook de stutwerken. 
Om de verschillende delen van het metselwerk te verbinden dienen er in het 
metselwerk ankerstaven aangebracht. 
Uitgravingen voor het herstel  van bestaande funderingen en voor betere afwatering. 
Houtbehandeling. 
Het injecteren van de muren om de losse en deels holle muurkernen van de 
gescheurde metselwerkmassieven. 
Gevelwerken, de mergelstenen kerkhofmuur verkeert in een erg slechte toestand. 
Schilderwerken binnen en buiten. 
Binnenpleisterwerk. 
De raming bedraagt 722.855 EUR, inclusief BTW. Het kerkbestuur krijgt 30 % toelage.  
Dit zal een bedrag zijn van ca. 216.850 EUR.  Het kerkbestuur vraagt een 
doorgeeflening aan van ca. 506.000 EUR. 
 
Gunstig geadviseerd  met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 

37. PREFINANCIERING VOOR DE RESTAURATIE VAN HET ORGEL KERKBESTUUR 
MEMBRUGGEN EN DE GOEDKEURING VAN DE OVEREENKOMST 
 
Overwegende dat bij ministerieel besluit van 13 februari 1998 de Sint-Hubertuskerk te 
Millen beschermd werd alsook het orgel; 



Overwegende dat de restauratie van het orgel gegund is voor de som van 195.340 
EUR, BTW inbegrepen; het bedrag komt volledig in aanmerking voor de berekening 
van de toelagen; 
Overwegend dat bij besluit van 5 april 1995 het kerkbestuur recht heeft op 60 % 
toelage van het Vlaams Gewest en 20 % toelage van de provincie; 
Overwegende dat deze toelagen niet onmiddellijk worden uitbetaald; 
Overwegende dat de kerkfabriek in geldnood komt en de vorderingsstaten niet tijdig 
kan betalen; 
Om nalatigheidsintresten te voorkomen prefinanciert de gemeente de kerkfabriek voor 
een bedrag van 45.000 EUR; 
Overwegende dat de kerkfabriek dit  bedrag onmiddellijk terugbetaalt nadat zij de 
toelagen van de hogere overheden ontvangen heeft, dit betekent dit jaar nog; 
Gelet op de overeenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad van  11 maart 2013; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Een bedrag van 45.000 EUR te prefinancieren aan de kerkfabriek van Membruggen 
voor de betalingen van de facturen voor de restauratie van het orgel van de 
beschermde Sint-Hubertuskerk. 
Het krediet is  voorzien op artikel 790/843/52. 
artikel 2: 
Dit bedrag wordt binnen het jaar  teruggestort en geboekt op artikel 790/893/52. 
artikel 3: 
De raad keurt het contract in bijlage goed en machtigt de burgemeester en 
gemeentesecretaris tot ondertekening. 
artikel 4: 
Afschrift van dit besluit over te maken aan de gemeenteontvanger en aan de 
kerkfabriek Sint-Hubertus te Membruggen. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 

38. BORGSTELLING GEMEENTEBESTUUR RIEMST VAN EEN 
OVERBRUGGINGSKREDIET VOOR HET KERKBESTUUR VAN VLIJTINGEN 
VOOR DE RESTAURATIE VAN DE KERK 
 
Jan Peumans: 
Gelieve ervoor te zorgen dat dit dossier tijdig wordt ingediend zodat ze geen subsidies 
mislopen.  Ik stel voor dat dit vanuit de gemeentelijke dienst wordt opgevolgd. 
burgemeester Mark Vos: 
De kerkfabrieken kunnen altijd terug verhalen bij de architect. 
 
Steven Coenegrachts: 
Doen we een aanbesteding voor leningen? 
burgemeester Mark Vos: 
Ja dat doen we. 
 
Overwegende dat  het kerkbestuur van Sint-Albanus te Vlijtingen met 
maatschappelijke zetel te Bilzersteenweg 72 – 3770 Riemst,hierna genoemd "de 
kredietnemer", besloten heeft bij Belfius Bank België NV, RPM Brussel, BTW 
BE 0403.201.185, met maatschappelijke zetel Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, 
hierna genoemd "Belfius Bank”,  een krediet aan te gaan ten belope van 
130.000,00 EUR (honderddertigduizend euro)(datum kredietbrief: 18/01/2013);Gelet 
dat dit krediet, toegekend via kredietbrief d.d 18/01/2013 met referenties  
GI 05/08/VS/5736801-77-KL van 130.000,00 EUR (honderddertigduizend euro) dient 
gewaarborgd te worden door de gemeente Riemst; 
Overwegende dat  het gemeentebestuur de borgstelling aanvaardt. 



 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, o stemmen tegen en o onthoudingen. 

artikel 1: 

Volgende borgstelling wordt overeengekomen: 

Verklaart zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen voor de 
terugbetaling van alle bedragen die door de kredietnemer verschuldigd zouden zijn 
ten gevolge van het krediet wat betreft zowel het kapitaal als de intresten ( 
verwijlinteresten inbegrepen ), de reserveringscommissie, de onkosten en de 
bijhorigheden. 
Machtigt Belfius Bank op het debet van haar rekening-courant, met waarde van hun 
vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de 
kredietnemer in het kader van dit krediet en die door deze onbetaald zouden blijven 
na een tijdsverloop van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag. Het waarborggevend 
bestuur zal hiervan op de hoogte gehouden worden door middel van een afschrift van 
de correspondentie aan de kredietnemer. 
Machtigt Belfius Bank ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van de 
bedragen die door de kredietnemer, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn 
en die aan de gemeente Riemst aangerekend worden. 
Deze door de gemeenteraad gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie 
in het voordeel van Belfius Bank. 
De gemeente kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele 
overeenkomsten tussen zichzelf en de kredietnemer, noch op om het even welke 
beschikking om haar verplichtingen uit hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren.  
De gemeente ziet af van het voorrecht van uitwinning en van elke indeplaatsstelling in 
de rechten van Belfius Bank en van elk verhaal tegen de kredietnemer, tegen elke 
medeschuldenaar of medeborg, zolang Belfius Bank niet volledig is terugbetaald in 
kapitaal, interesten, kosten en bijhorigheden.  De gemeente staat aan Belfius Bank 
het recht toe om aan de kredietnemer alle uitstel, voordelen en schikkingen toe te 
kennen die Belfius Bank geschikt acht.  De gemeente verklaart uitdrukkelijk dat de 
borgtocht gehandhaafd blijft, tot beloop van de hierboven vermelde bedragen, welke 
wijzigingen Belfius Bank en/of de kredietnemer ook mogen aanbrengen aan de 
bedragen en/of modaliteiten van het aan de kredietnemer toegekende krediet. Belfius 
Bank wordt uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting de gemeente kennis te geven 
van de wijzigingen waarvan hierboven sprake. Er wordt ten overvloede bepaald dat de 
gemeente eveneens verzaakt aan het voordeel van artikel 2037 van het Belgisch 
Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de borg ontslagen is wanneer door toedoen van 
de schuldeiser, de indeplaatsstelling ten gunste van de borg niet meer tot stand kan 
komen. 
Aangezien de kredietnemer zich verbonden heeft, o.m. in geval van liquidatie, 
onmiddellijk het totaal bedrag van zijn schuld, zowel wat kapitaal als intresten, 
reserveringscommissie en onkosten betreft, aan Belfius Bank terug te betalen, 
bevestigt de gemeenteraad de hierboven aangegane verbintenissen, in verband met 
de betaling van de bedragen, die door Belfius Bank uit dien hoofde zullen gevorderd 
worden. 
Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van de 
verschuldigde bedragen die aan de gemeente Riemst zullen aangerekend worden dan 
gaat ze de verbintenis aan, bij Belfius Bank het bedrag te storten nodig om de 
vervallen schuld volledig af te betalen. Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling, 
zijn verwijlintresten van rechtswege en zonder ingebrekstelling verschuldigd, berekend 
conform artikel 15, § 4 van de bijlage van het KB dd 26.9.1996 betreffende de 
overheidsopdrachten, en dit gedurende de periode van niet-betaling. 
De borg verklaart kennis te hebben genomen van bovenvermelde kredietbrief en 
bijhorend Kredietreglement 2012 en er de bepalingen van te aanvaarden. 
artikel 2: 
Het gemeentebestuur gaat akkoord met de kredietlijn-overeenkomst tussen het 
kerkbestuur Sint-Albanus Vlijtingen en Belfius Bank nv  van 18 januari 2013 



opgemaakt in twee exemplaren, en stelt zich  borg voor een bedrag van maximum 
130.000 EUR. 
artikel 3: 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken partijen. 
 
Onderwijs - School Riemst 

39. BENOEMING IN VAST VERBAND VAN SCHIEPERS ELLEN  IN EEN 
WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ALS 
KLEUTERONDERWIJZER VOOR 4/24 LESTIJDEN PER WEEK IN DE SCHOOL 
VAN RIEMST EN 7/24 LESTIJDEN PER WEEK IN DE SCHOOL VAN MILLEN MET 
INGANG VAN 01/01/2013. 
 
Gelet op de M.O. van 29 juni 2005 betreffende personeelsformatie scholen in het 
gewoon basisonderwijs. 
Gelet op de M.O. van 17 november 2000 betreffende de toepassing van de wet van 29 
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen op 
besluiten van provinciale en gemeentelijke overheden en OCMW’s – gecoördineerde 
onderrichtingen. 
Gelet op het recht in hoofde toekomend aan personeelsleden die voldoen aan de 
voorwaarden van vaste benoeming, 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 27 maart 1991, 
Gelet op  het advies van het ABOC van 21 mei 2012, 
Gelet op de bijkomende voorwaarden gesteld binnen de scholengemeenschap (nl. 
minimum 240 dagen gepresteerd hebben bij betrokken schoolbestuur) 
Gelet op de ingekomen kandidaturen voor vaste benoeming in het ambt van 
kleuteronderwijs, eentje nl. Schiepers Ellen 
Overwegende dat er geen andere kandidaten zijn die in art. 23/23bis van het decreet 
rechtspositie gestelde voorwaarden inzake vaste benoeming in het ambt van 
kleuterleidster voldoen. 
Gelet op art.94 en art. 145 van de gemeentewet. 
 
BESLUIT : goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Mevrouw Schiepers Ellen in vast verband te benoemen in het ambt van 
kleuteronderwijzer met een opdracht van 4/24 per week in de school van Riemst en 7/24 
in de school van Millen met ingang van 01/01/2013 aan de scholengroep Riemst. 
artikel 2: 
Betrokkene Schiepers Ellen  wonende te Klein-Lafeltstraat 16 bus 2, 3770 Riemst te 
affecteren aan de gemeentelijke basisschool Riemst De Klinker, Klein-Lafeltstraat 2 
en gemeentelijke basisschool De Driesprong, Kattestraat 7 te 3770 Riemst. 
artikel 3: 
Dit besluit aangetekend mede te delen aan het Departement onderwijs. 
artikel 4: 
Een afschrift van dit besluit te laten toekomen aan betrokkene. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

40. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 04.02.2013. 
 
Het verslag lag ter inzage. 
 
Met volgende bemerkingen: 
Punt 1: 

 de 2de vraag van raadslid Dirk Jacobs wordt aangepast als volgt: 
'van alle raadsleden werden kwaliteitsfoto's gepubliceerd terwijl die van ons 
(NVA) nergens op trokken. Mijn vraag hierover aan schepen Pauly werd 
afgewimpeld.'  
antwoord schepen Pauly: 'dit is niet correct. ik heb onmiddellijk na uw 
opmerking de communicatieverantwoordelijke erbij gehaald. Zij verklaarde dat 
ze, ondanks een vraag per mail naar betere foto's, zij geen reactie van uw 
fractie ontvangen heeft. Bijgevolg diende archieffoto's gebruikt te worden'. 



 
 De opmerkingen van raadslid Ivo Thys werden geformuleerd als vraag.  De 

vragen worden omgezet naar opmerking.  
 

 Gelieve de antwoorden die gegeven worden op de gestelde vragen van de 
raadsleden aan alle raadsleden te bezorgen. 
 

Punt 2:  
De vraag gesteld door Steven Coenegrachts werd ter zitting terug ingetrokken en 
dient te worden verwijderd uit het verslag. 
 
Punt 13:  
De vraag gesteld onder dit punt werd geformuleerd door Steven Coenegegrachts en 
niet door Jan Peumans. 
 
Punt 25:  

 In het besluit wordt artikel 3 "Als afgevaardigde in de adviescommissie van de 
dienstverlenende vereniging CIPAL wordt voorgedragen: de heer  Mathieu 
Eycken" toegevoegd,  zodat het besluit overeenstemt met de beslissing van 
de gemeenteraad; 

 Stemming aanpassen van 25 ja-stemmen naar 24 ja-stemmen 
 
Goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
 

41. BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET 
GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11/03/2013  toegevoegd. 
"Aanvulling van  het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad"  
 
Toelichting :  
-de gemeenteraad duurde in februari 4 uur. Dat is voor de meeste 
gemeenteraadsleden te lang om geconcentreerd te blijven vergaderen. Een zinvolle 
geconcentreerde vergadering duurt hoogstens 2 uur. Indien een gemeenteraad langer 
duurt en er dient nog een belangrijk deel van de agenda afgewerkt, is het zinvol deze 
zitting na 2 uur te onderbreken voor een 10-tal minuten. 
- Heel wat agendapunten met hun toelichting worden door de bevoegde schepen naar 
voor gebracht (afgelezen) terwijl  geen enkel raadslid daarover vragen of opmerkingen 
heeft met een unanieme goedkeuring tot gevolg. Het behandelen van deze 
agendapunten op de openbare zitting heeft dan geen enkele meerwaarde en kost 
alleen tijd. Indien deze punten vooraf gekend zijn door de voorzitter kunnen ze in blok 
met vermelding van de titel en/of het nummer als "hamerstukken" worden 
goedgekeurd.  
Om de gemeenteraad vlotter en met meer concentratie te laten verlopen, wordt 
voorgesteld  enkele punten toe te voegen of aan te vullen  aan het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad.  
 
Voorstel van beslissing (vet en schuin gedrukt zijn aanvullingen) 
artikel 35bis  
Indien de raadszitting na 2 uur niet is beëindigd en er dienen nog meerdere 
punten van de agenda te worden behandeld, zal de voorzitter  -al dan niet  op 
verzoek van een raadslid of schepen - de vergadering onderbreken voor een 10-
tal minuten.  
artikel 36 (wijzigen en aanvullen) 
De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle 
mededelingen die de raad aanbelangen. 



 
Daarna gaat de voorzitter over tot de vermelding van de agendapunten die in 
blok als hamerstukken worden goedgekeurd. De vergadering vat daarna de 
behandeling aan van de overige punten die vermeld staan op de agenda, in de 
daardoor bepaalde volgorde tenzij de raad er anders over beslist.  Een  agendapunt  
wordt als hamerstuk  beschouwd wanneer geen enkel raadslid schriftelijk of per 
mail aan de gemeentesecretaris meldt dit agendapunt te willen bespreken. Deze 
melding dient ten laatste te gebeuren op de dag voor de zitting van de raad.   
 
Verworpen met 8 stemmen voor (Spa-Groen en NVA, 14 stemmen tegen (CD&V) en 3 
onthoudingen (open VLD). 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 02.00 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
 
Francine Thewissen      Mark Vos 
wnd. gemeentesecretaris     burgemeester 
 


