
Vergadering gemeenteraad van 13/05/2013 
 
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 
 
Vragen vanuit het publiek: 
Mevrouw Marie-Elise Smets, wonende te Z.-Zussen-B. vraagt volgende informatie: 
1. graag een stand van zaken i.v.m. het kerkhof te Zussen.  Deze werken zouden 
starten in 2012, maar zijn nog niet begonnen. 
2. Wanneer worden de hekken aan het monument aan de kerk teruggeplaatst?  De 
herstellingswerken zijn reeds begonnen in 2006. 
3. De kerkhoven werden nog niet onderhouden. 
4. Kan er 1-richtingsverkeer ingevoerd worden te Vlijtingen van de Sint-Albanusstraat 
en Kloosterstraat naar het P. Vanweertplein zodat de schoolkinderen dan de weg naar 
school op een veilige manier kunnen afsnijden? 
burgemeester Mark Vos: 
1. De werken voor het kerkhof te Zussen zullen waarschijnlijk starten na het 
bouwverlof.  We wachten op de vergunning om de bomen te kappen en een 
compensatie te voorzien. 
2. De hekken voor het monument aan de kerk zijn weggehaald bij de school die de 
herstelling zou uitvoeren.  De hekken zijn bij een firma om te zandstralen en worden 
daarna in eigen beheer hersteld. 
3. Voor het onderhoud van de kerkhoven en het groen werd een nieuwe aannemer 
aangesteld, deze is 2 weken geleden gestart.  Alles wordt in orde gebracht. 
4. Uw vraag voor 1-richtingsverkeer naar het P. Vanweertplein zullen we voorleggen  
aan de Verkeerscommissie. 
 
Ivo Thys: 
Ik zou een punt van  orde willen toevoegen aan de agenda van deze vergadering.  De 
besparingsvoorstellen zijn een wijziging van het financieel meerjarenplan dat door de 
gemeenteraad werd goedgekeurd in november 2012.  Deze moeten dan ook als een 
apart agendapunt geagendeerd worden. 
burgemeester Mark Vos: 
We doen nu enkel een voorstel om bepaalde besparingen door te voeren.  Deze 
besparingen worden punt per punt ter goedkeuring voorgelegd tijdens een volgende 
gemeenteraad. 
 
Steven Coenegrachts: 
U stelt voor om bij de budgetwijziging ook een aantal besparingsmaatregelen te 
bespreken.  Volgens een persbericht lijkt die "bespreking" overbodig. 
Ik stel voor om deze besparingsmaatregelen te bespreken op een andere 
gemeenteraad. 
 
Jan Peumans: 
Ik stel voor om enkel de budgetwijziging 03 en 04 te bespreken.  Decretaal gezien 
moet een aangepast meerjarenplan als een apart agendapunt voorgelegd worden.  
Trouwens de kredieten van de ontvangsten stemmen niet overeen in de 
budgetwijziging en de besparingsvoorstellen, ik vraag daarom ook om deze 
besparingsmaatregelen stuk voor stuk voor te leggen op een andere gemeenteraad. 



burgemeester Mark Vos: 
Wij willen de besparingsvoorstellen op deze gemeenteraad bespreken en daarna 
officialiseren. 
Jan Peumans: 
U bent decretaal verplicht om deze stukken 14 dagen op voorhand te bezorgen. Indien 
u deze stukken toch wenst te bespreken tijdens deze vergadering dien ik klacht in bij 
de gouverneur. 
 
Ivo Thys: 
Ik stel voor de besparingsvoorstellen als een apart agendapunt te agenderen op deze 
vergadering en vraag hierover de stemming. 
Voorstel wordt afgekeurd met 1 stem voor (Spa-Groen) 14 stemmen tegen (CD&V) en 
10 onthoudingen (NVA / Open VLD). 
 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering 
samengeroepen ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter 
dd. 03.05.2013. 
De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Joël L'Hoëst, de stemmingen 
worden volgens loting aangevat door de heer Ludwig Stevens. 
 
Gaat over tot de dagorde 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

1. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Jo Ruyters: 
1.Tijdens de gemeenteraad van 4 februari 2013 stelde ik een vraag ivm de 1 m vrije 
strook langs de ruilverkavelingswegen.  In de antwoordbrief die ik ontving wordt 
verwezen naar het opstellen van een lijst met knelpunten en het opmaken van een 
actieplan.  Wat is de stand van zaken? 
schepen Guy kersten: 
Een 1ste punt van het actieplan is het opmaken van de inventaris van de knelpunten.  
De betrokken diensten werden hierover geïnformeerd, de knelpunten worden 
ondertussen verzameld en via een meldingspunt worden de klachten genoteerd en 
doorgegeven. 
De boeren worden aangeschreven om de 1 m strook vrij te houden/te herstellen.  
Daar is echter meer dan 1 groeiseizoen voor nodig.  Indien zij geen gevolg geven aan 
de oproep zullen PV's worden opgesteld. 
2. Gelieve verlichting te voorzien ter hoogte van de oversteekplaatsen op de 
Bilzersteenweg. 
3. In de Bosstraat te Vlijtingen is 1-richtingsverkeer ingevoerd.  Fietsers en bromfieters 
mogen hier echter wel rijden.  Het verkeersbord dat dit aangeeft staat echter maar aan 
één ingang van deze weg geplaatst, gelieve aan de andere ingang hetzelfde bord te 
voorzien. 
4. Wanneer is het snoeien van de laanbomen in de Krijtstraat te Vroenhoven voorzien 
in de planning? 
burgemeester Mark Vos: 
De planning wordt u bezorgd. 
 
Dirk Jacobs: 
1. Hoe vaak vergadert de Verkeerscommissie en wanneer heeft de laatste 
vergadering plaatsgevonden?  Ik heb tijdens de voorbije 
gemeenteraadsvergaderingen vragen gesteld ivm verkeerssituaties in de Erhemstraat, 
in de Sint-Albanusstraat en de weg van Heukelom naar Val-Meer maar ik heb daar 
nog geen antwoord op ontvangen.  Werden deze vragen voorgelegd en besproken op 
de Verkeerscommissie?  Gelieve mij een verslag van de vergadering te bezorgen. 



schepen Guy Kersten: 
In de Erhemstraat blijven de borden permanent.  Wat de parkeerproblemen in de Sint-
Albanusstraat betreft heeft de politie laten weten dat dit niet echt problematisch is en 
dat er niets moet aan gedaan worden. 
 
Gelieve een vangrail of dergelijke te plaatsen ter hoogte van Visésteenweg 
huisnummer 52, hier is een zeer gevaarlijke knik in de weg en fietsers kunnen 
gemakkelijk de bocht missen en in een diepe gracht terechtkomen.  
In de Tikkelsteeg te Millen staan 3 onleesbare verkeersborden, gelieve nieuwe te 
plaatsen. 
 
schepen Guy Kersten: 
Dit werd reeds gemeld. 
 
2. Waarom werden alle bomen in de Molenweg richting Rosmeer en in het Panisveld 
richting Hees gekapt? 
burgemeester Mark Vos: 
Deze bomen waren ziek en moesten gekapt worden, ze worden vervangen door 
nieuwe bomen. 
3. Via allerhande persberichten verneem ik dat er in onze gemeente minder diefstallen 
zijn doordat er meer grenscontroles wordenuitgevoerd.  Dit klopt niet, want uit 
gegevens van het politiecollege blijkt dat er een stijging van diefstallen is in onze 
gemeente 
burgemeester Mark Vos: 
De gegevens die werden doorgegeven aan de pers werden mij bezorgd door de 
politie.  Er is in gans de provincie een stijging van inbraken, maar in onze gemeente is 
de stijging minder groot dan in de andere gemeenten. 
burgemeester Mark Vos: 
De cijfers worden bekenen en we geven deze door. 
 
4. In Millen komen veel toeristen die de Waterburcht bezoeken bij de enige bakker in 
Millen vragen naar de "Millerse mop".  Deze bakker mag de Millerse mop echter niet 
bakken.  Hoe komt dat? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dat onderzoeken en u een antwoord bezorgen. 
Jan Peumans: 
De "Millerse mop" werd ingevoerd n.a.v. het project "1000 jaar wonen te Millen" en 
werd destijds gebakken door de toenmalige bakker van Millen. 
 
Anita Beusen: 
1. Kunnen de stroken langs het veld en de wachtbekkens ingezaaid worden met 
bloemenzaad?  Zo zouden we iets kunnen verhelpen aan de bijenproblematiek. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit bekijken. 
2. Wie controleert de grachten langs de ruilverkavelingswegen? Er liggen veel lege 
verpakkingsdozen (van zaadgoed) in de grachten langs de weg van Val-Meer naar 
Millen.  
schepen Guy Kersten: 
Slechts een kleine minderheid van de boeren gooit afval in de grachten.  Het meeste 
afval komt van toeristen en sluikstorten.  Wij doen melding van dit afval bij de 
Provincie, zij zijn eigenaar van de grachten en moeten ze onderhouden. 
3. In een zijweg van de Wonckerweg te Zichen wordt zoveel groenafval gestort dat de 
boeren hun velden niet meer kunnen bereiken. 
schepen Guy Kersten: 
We zullen dit onderzoeken. 
4. Gelieve te overwegen om blikkenvangers te plaatsen langs de fietspaden. 
schepen Guy Kersten: 
We zullen dit onderzoeken. 
5. In de Bolderstraat te Val-Meer wordt er nog steeds op de stoepen geparkeerd.  De 
rolstoelgebruiker die daar woont kan geen gebruik maken van de stoepen.  Het zijn 
steeds dezelfde overtreders. Wanneer wordt dit eindelijk opgelost? 
burgemeester Mark Vos: 
De polite is bezig met een actie, deze wordt eind mei afgerond, daarna krijgen wij de 
gegevens. 
 
Ronnie Oosterbosch: 
1. Tijdens de vorige legislatuur heb ik reeds een groter afdak gevraagd voor de vrije 
school te Vlijtingen.  Kan de gemeente hier iets aan doen? 
schepen Bert Cilissen:  



De gemeente is niet inrichtende macht van een vrije school en mag er geen werken 
uitvoeren.  We kennen de problematiek en zullen de mogelijkheden onderzoeken, 
maar niet op korte termijn. 
 
Veerle Wouters: 
1. Ik heb 2 gemeenteraadsveregaderingen geleden gevraagd om parkeerverbod in te 
voeren en een volle witte lijn te laten aanbrengen ter hoogte van de krantenwinkel Het 
Krantenhoekske.  Het parkeerverbod werd ingevoerd, maar toch parkeren er nog 
auto's.  de volle witte lijn werd nog steeds niet aangebracht. 
schepen Guy Kersten: 
Er werden reeds PV's uitgeschreven en aan AWV werd gevraagd om de volle witte lijn 
aan te brengen. 
2. De BMX-club in onze gemeente kent een enorm succes en heeft inmiddels reeds 
150 leden.  De vereniging heeft met zijn beperkte middelen al veel werk in eigen 
beheer uitgevoerd.  Indien zij wedstrijden konden organiseren zou deze vereniging 
veel inkomsten kunnen hebben.  Om wedstrijden te organiseren moet dit parcours 
echter voorzien worden van water en electriciteit en een starthek.  Nu wordt er een 
stroomgroep voorzien en deze kost ook veel geld. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen uw vraag meenemen naat het schepencollege. 
3.Mag een burgemeester persoonlijke gegevens van inwoners gebruiken voor het 
versturen van verjaardagskaarten?  Is dit niet in strijd met de wet van de privacy en is 
dit verantwoord in deze tijd van besparingen? 
burgemeester Mark Vos: 
Ik verstuur deze kaarten enkel naar inwoners die in mijn eigen bestand zitten en ik 
betaal de verzendkosten zelf. 
4. Is er in onze gemeente reeds een studie gedaan ivm kinderarmoede? 
schepen katja Onclin: 
We zijn hier op het OCMW mee bezig.  Ik kan u kortelings op deze vraag een conreet 
antwoord bezorgen. 
 
Gerard Stratermans: 
1. Het grasmaaien langs wandelwegen in onze gemeente werd uitgegeven aan een 
externe firma.  Eenzijdige opzeg vanwege de gemeente is hier mogelijk.  Is dit ook 
mogelijk voor de aannemer? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
2. Op de Maastrichtersteenweg aan het eilandje ligt de berm naast het fietspad open 
zonder dat er signalisatie werd aangebracht.  Dit is zeer gevaarlijk. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
3. Wat is het antwoord van de stad Bilzen op onze vraag om het gedeelte in de 
Koekoestraat dat bestemd is voor uitbreiding bos te integreren in het erosieproject en 
alzo overstroming te voorkomen? 
schepen Guy Kersten: 
Deze zone voor bebossing is vastgelegd op het gewestplan en aldus moeilijk te 
verplaatsen.  Na overleg met Bilzen werd echter besloten om samen te werken en een 
voorstel tot oplossing uit te werken. 
4. De betrekking van duurzaamheidsambtenaar was voorheen een flink betoelagde 
functie en wordt nu opengesteld en er wordt een werfreserve aangelegd.  Wat met de 
betoelaging?  Kan de milieuambtenaar, die tijdelijk ook de functie van 
gemeentesecretaris uitoefent, de eigen dienst naar behoren opvolgen? Wordt de 
milieudienst afgebouwd? 
burgemeester Mark Vos: 
De openstelling en de aanleg van een werfreserve werd uitgesteld en wordt opnieuw 
besproken op het schepencollege. 
5. Ik wil het bestuur feliciteren met de goede afhandeling van het schadegeval in de 
Krinkelsgracht. 
 
Jan Peumans: 
1. Via een overeenkomst met Regionaal Landschap kon de gemeente jaarlijks 
verschillende tussenkomsten ontvangen voor onderhoud van fietsroutes en 
voetpaden.  Bepaalde subsidies worden afgeschaft.  Gelieve de nodige initiatieven te 
nemen om het onderhoud te garanderen. 
burgmeester Mark Vos: 
Slechts enkele routes vallen hieronder.  We zullen dit bekijken.  We hebben tot op 
heden nog geen info hierover ontvangen. 
2. Waarom werden de bomen in de Dingensteeg reeds verwijderd, er was geen 
gevaar voor de bevolking en de woning, de roeken hadden hier nog kunnen broeden. 
burgemeester Mark Vos: 



Wij hebben het advies opgevolgd van de milieudienst en van ANB om te kappen en 
enkel de voorste rijen werden gekapt, waar geen nesten in zaten.  Indien dit anders 
vermeld staat in het tijdschrift van Natuurpunt dan is die informatie niet juist. 
Jan Peumans: Gelieve mij het advies van ANB te bezorgen.  Ik zal Natuurpunt laten 
weten dat u hun informatie onjuist vindt. 
burgmeester Mark Vos: 
We bezorgen u het advies en ik zal een rechtzetting vragen. 
3. Ik wil nogmaals wijzen op de gevaarlijke verkeerssituatie aan het kruispunt te 
Herderen. Er wordt daar vaak door het rode licht gereden.  Sinds het plaatsen van de 
verkeerslichten gebeuren er meer ongevallen.  Gelieve het zoeken naar een oplossing 
prioriteit te geven. 
schepen Guy Kersten: 
Ook wij delen uw bezorgdheid en dringen reeds sinds maart 2012 aan bij AWV voor 
een snelle oplossing van dit probleem. 
 
Jan Noelmans: 
1. Ik merk ongerustheid en ontevredenheid bij inwoners omdat er sprake is van het 
sluiten van de deelbibliotheken.  Wat zijn de redenen van de sluiting? 
schepen Christiaan Bamps: 
De sluiting is nog niet definitief, maar wordt onderzocht en zal u worden medegedeeld. 
2. Gelieve de mogelijkheid te onderzoeken om tijdens het weekend de speelplaats te 
Millen open te stellen als parkeerplaats voor de bezoekers van het bejaardentehuis en 
de winkels in de buurt.  Dit gebeurt ook zonder problemen in Lafelt in de vrije school. 
tijdens het weekend  
schepen Bert Cilissen: 
Een schoolspeelplaats is in de 1ste plaats een plaats om te spelen.  Wij stellen de 
speelplaatsen van de gemeentescholen niet open als parkeerplaats omdat dit o.a. de 
staat van de speelplaats kan schaden met mogelijke schoolongevallen als gevolg en 
daarnaast zouden er olievlekken kunnen achterblijven.  Wat  de vrije school in Lafelt 
betreft, daar zijn wwij niet de inrichtende macht. 
 
Steven Coenegrachts: 
1. Sommige inwoners zijn in het bezit van een helicopter en parkeren die in de buurt 
van woningen.  Zijn hierover reeds klachten ontvangen? 
burgemeester Mark Vos: 
Bij mijn weten heeft hiervoor geen enkele Riemstenaar een vergunning aangevraagd 
en zou dat dus niet mogen.  We zullen dit natrekken.  Klachten hebben wij 
desbetreffende nog niet ontvangen. 
2. De nieuwe drempel te Heukelom ligt over de volledige breedte van de weg en is 
zeer heftig.  Is dit werkelijk nodig? 



 
schepen Guy Kersten: 
Ik heb dit zelf opgemerkt en gevraagd voor een andere oplossing. 
3. Het electronisch bezorgen van in- en uitgaande post zou vanaf april moeten in orde 
zijn, maar wij hebben deze nog niet ontvangen. 
burgemeesterMark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
 
Ludwig Stevens: 
Ik wens het schepencollege te feliciteren voor de werken uitgevoerd aan het 
waterbekken en voor het herstellen van het wegdek tussen Heukelom en Zussen. 
 
1. Worden er verschillende tarieven gehanteerd voor het aanleveren van afval in het 
containerpark door een zelfstandige of een particulier? Zo ja, waarop basseert men 
zich? 
burgemeester Mark Vos: 
Er bestaat een verschil van tarieven voor zelfstandigen en particulieren.  Het is echter 
vaak moeilijk om te onderscheiden of het afval afkomstig is van een zelfstandige of 
een particulier. 
Ludwig Stevens: 
Mogen niet inwoners van Riemst afval brengen? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit mag niet, maar zij gebruiken soms het pasje van een inwoner.  We onderzoeken 
de mogelijkheid om in de toekomst te werken met de electronische identiteitskaart om 
dit te voorkomen. 
Ludwig Stevens: 
Gelieve mij het reglement betreffende de tarieven van het containerpark te bezorgen. 
2. Mogen verenigingen beroep doen op voertuigen van de gemeente als logistieke 
ondersteuning van hun evenement? 
burgemeester Mark Vos: 
Er is hierover geen reglement.  Als dit gebeurt worden de kosten betaald door de 
vereniging zelf. 
Ludwig Stevens: 
Wie is aansprakelijk voor het vervoer van de personen? 
burgemeester Mark Vos: 
De verzekering die wij lopende hebben is voldoende. 
3. Als antwoord op mijn vraag ivm het aanbrengen van gele belijning in de 
Reggerstraat ontving ik het antwoord dat deze niet meer zichtbaar was en opnieuw zal 
aangebracht worden.  Ik wil even verduidelijken dat de belijning er nooit is geweest en 
dat de bewoners ondertussen zelf voor een creatieve oplossing hebben gevonden.  
Dit betekent echter dat het reglement dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad 
niet werd nageleefd. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen het reglement opheffen. 
4. Wat is de betalingstermijn voor facturen?  Bepaalde facturen van verenigingen 
zouden niet op tijd betaald worden, o.a. deze van het Paenhuis. 
burgemeester Mark Vos: 
De betalingstermijn is 60 dagen. Er was een discussie over de inhoud van deze 
factuur.  De betaling zal uitgevoerd worden. 
Ludwig: Volgens het decreet moet de betalingstermijn teruggebracht worden op 30 
dagen. 
5. Ik heb via Limburg actueel vernomen dat Riemst uit de boot valt voor het 
plattelandsfonds.  Is daar nog iets aan te doen? 
burgemeester Mark Vos: 
We hebben verschillende pogingen ondernomen maar voldoen niet aan de gestelde 
criteria.  Hopelijk komen we in een volgende fase wel in aanmerking. 



 
Ivo Thys: 
1. Welke bevoegdheden van de gemeenteraad zijn gedelegeerd naar het 
schepencollege?  Welke bevoegdheden van het schepencollege zijn gedelegeerd 
naar de gemeentesecretaris? 
burgmeester Mark Vos: 
We zullen u dit bezorgen. 
2. Tijdens de vorige gemeenteraad werd de opdracht gegeven aan de gemeentelijk 
afgevaardigde voor Infrax om tijdens de algemene vergadering een vraag te stellen 
ivm steenkoolgas en schaliegas.  Volgens de afgevaardigde heeft hij tijdens de 
vergadering niet de kans gekregen om dit te doen. 
raadslid Joël L'Hoëst: 
De voorbije vergadering van Infrax was in feite een installatievergadering.  Daarnaast 
heb ik nooit de juiste formulering van de vraag van u ontvangen. 
Ivo Thys bezorgt de vraag schriftelijk aan Joël L'Hoëst. 
3. Tijdens een voorbije fietsactie in de Mergelweg werd de weekendafsluiting van de 
Mergelweg opnieuw ingevoerd.  Van wie was dit initiatief? 
schepen Guy Kersten: 
Dit is een initiatief van Maastricht.  Zij hebben dit afsluitingsbord op ons grondgebied 
geplaatst.  Na overleg werd besloten om het bord enkele maanden te laten staan ten 
voordele van de sensibilisering. 
4. Bestaat de kliklijn nog? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is geen kliklijn maar een drugsmeldingspunt.  Inwoners kunnen hier anoniem 
meldingen doen die dan door de politie worden gecontroleerd.  Er zijn weinig 
meldingen. 
Ivo Thys: 
Daar dit een anoniem meldingspunt is, kan men er gemakkelijk misbruik van maken 
en zou  het beter afgeschaft worden. 
burgemeester Mark Vos: 
We nemen akte van uw standpunt, maar het meldpunt wordt voorlopig niet afgeschaft. 
5. Het draagvlakt van de wietpas is zo goed als nihil, dit blijkt ook uit verschillende 
persberichten. 
burgemeester Mark Vos: 
Dat weerspiegelt vooral het standpunt van de drugsshops.  Het standpunt van de 
burgemeesters van de omliggende gemeenten blijft onveranderd. 
 
Interne zaken - Dienst bevolking 

2. TWEE NIEUWE STRAATNAMEN  OP DE AMBACHTELIJKE ZONE OP 'T REECK 
 
Ludwig Stevens: 
Is er nog een discussie lopende omtrent een bepaald perceel? 
burgemeester Mark Vos: 
Hiervoor is er reeds een mondeling akkoord. 
 
Gelet op de uitbreiding van de ambachtelijke zone Op ʼt Reeck in Riemst-centrum 
waardoor twee nieuwe straatnamen toegekend moeten worden. 
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 de voorstellen van straatnamen van Gogri. 
Gelet op de principebeslissing van de gemeenteraad van 04/02/2013. 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek, dat werd gehouden van 
08/02/2013 -08/03/2013,  geen bezwaren werden ingediend. 
Overwegende dat de cultuurraad op 13/03/2013 in kennis werd gesteld van de 
voorgestelde namen en binnen de gestelde termijn geen opmerkingen of advies heeft 
uitgebracht. 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 11/04/2013. 
 
BESLUIT:  
enig artikel:  
De straat links van Boostveld krijgt de naam Spaalderweg en de straat rechts van 
Boostveld wordt de naam Biesenakkers toegekend. 
 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

3. VERSLAG VERGADERING INTERCOMMUNALE. 
 



Volgend verslag wordt ter kennisgeving  voorgelegd aan de gemeenteraad: 
� Notulen bijzondere algemene vergadering van CIPAL dd. 22.03.2013 

 
De raad neemt kennis. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

4. DEONTOLOGISCHE CODE VOOR LOKALE MANDATARISSEN. 
 
Veerle Wouters: 
Er wordt verwezen naar art. 31, dit zou artikel 29 moeten zijn.    
De schrijfwijze ad hoc moet aangepast. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt aangepast. 
 
Steven Coenegrachts: 
1. Gelieve "na onderling overleg" te schrappen. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt aangepast. 
2. Wat betekent de omschrijving "schijn dienstbetoon" 
3. In art. 29§4 wordt vermeld dat van elk bedrijfsbezoek een verslag moet voorgelegd 
worden aan het schepencollege en de gemeenteraad.  Dit is niet haalbaar. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt geschrapt. 
 
Gelet op de wenselijkheid om een deontologische code op te stellen; 
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15/07/2005 en latere wijzigingen; 
Na onderling overleg. 
 
BESLUIT:  
artikel A:  
De deontologische code als volgt vast te stellen: 
 
I. Definities en toepassingsgebied 
artikel 1: 
De "deontologische code voor lokale mandatarissen", hierna deontologische code 
genoemd, omvat het geheel van beginselen, gedragsregels, richtlijnen en principes 
dat de lokale mandatarissen tot leidraad dient bij de uitoefening van hun mandaat en 
bij dienstverlenende activiteiten ten behoeve van de bevolking. 
Onder "lokale mandatarissen" moeten worden begrepen: 
- de burgemeester; 
- de schepenen; 
- de gemeenteraadsleden; 
- de O.C.M.W.-voorzitter; 
- de O.C.M.W.-raadsleden. 
artikel 2: 
De deontologische code is bij uitbreiding eveneens van toepassing op de 
medewerkers van de in artikel 1 bedoelde lokale mandatarissen, welke ook hun 
statuut of hoedanigheid zij (persoonlijke medewerkers, kabinetsmedewerkers), 
evenals op derden, handelend in opdracht van de lokale mandataris. 
artikel 3: 
Lokale mandatarissen die krachtens een beslissing van de gemeenteraad of van de 
Raad van het O.C.M.W. andere mandaten bekleden, zijn er in die hoedanigheid 
eveneens toe gehouden de bepalingen van de deontologische code na te leven. 
Zij zullen er tevens over waken dat zij, ook buiten het kader van deze mandaten, geen 
dienstverlenende activiteiten ontplooien die afbreuk doen aan de eer en de 
waardigheid van hun ambt. 
artikel 4: 
De in de onderhavige code gehanteerde begrippen "burger" en "bevolking" moeten 
aldus begrepen worden dat zij ook slaan op groepen, verenigingen, bedrijven, en 
andere organisaties of entiteiten die particuliere belangen nastreven of behartigen. 
 
II. Algemene plichten, uitgangspunten en doelstellingen 
artikel 5: 
De lokale mandatarissen zullen voor de omschrijving van hun dienstverlenende 
activiteiten geen termen gebruiken die verwarring kunnen scheppen met officiële, door 
de overheden ingestelde instanties belast met het verstrekken van informatie of met 
de behandeling van klachten. 
Het gebruik van de termen "ombud", "klachtendienst" en andere afleidingen of 
samenstellingen is verboden. 



artikel 6: 
Bij hun optreden op en buiten het lokale bestuursniveau (gemeente en O.C.M.W.) en 
in hun contacten met individuen, groepen, instellingen en bedrijven, geven de lokale 
mandatarissen te allen tijde en principieel voorrang aan het algemeen boven het 
particulier belang. Zij zien er in het bijzonder op toe elke vorm of schijn van 
belangenvermenging te vermijden. 
artikel 7: 
Iedere vorm van dienstverlening, informatiebemiddeling, doorverwijzing of begeleiding 
gebeurt zonder enige materiële of financiële tegenprestatie van welke aard of omvang 
ook en mag geen enkele vorm van cliëntelisme inhouden. 
artikel 8: 
De lokale mandatarissen staan op dezelfde gewetensvolle manier ten dienste van alle 
burgers die op hun dienstverlening een beroep wensen te doen, zonder onderscheid 
naar geslacht, ras, afstamming, sociale status, nationaliteit, filosofische en/of 
religieuze overtuiging, ideologische of politieke voorkeur of persoonlijke gevoelens. 
 
III. Specifieke bepalingen 
 
1. De lokale mandataris als INFORMATIEBEMIDDELAAR 
artikel 9: 
Het behoort tot de wezenlijke taken van de lokale mandataris informatie te ontvangen 
en te verstrekken, in het bijzonder over de diensten die instaan voor 
informatieverstrekking en over de manier waarop de burger zelf informatie kan 
opvragen in het kader van de openbaarheid van bestuur. 
artikel 10: 
De lokale mandatarissen stellen informatie ter beschikking van de burger met 
betrekking tot de werking van de ombudsdiensten en van de diensten die instaan voor 
de behandeling van klachten over het optreden of het stilzitten van de overheid. 
artikel 11: 
Bepaalde informatie mag door de lokale mandatarissen niet worden verstrekt. Het 
betreft o.m.: 

- de informatie waarop degene die er om verzoekt geen recht kan laten gelden; 
- de informatie die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen 

inzake de openbaarheid van bestuur niet mag worden meegedeeld. 
Het uitdelen van politieke propaganda is verboden binnen de gemeentelijke diensten 
en bij gemeentelijke organisaties. 



 
2. De lokale mandataris als VERTROUWENSPERSOON 
artikel 12: 
In het kader van hun publiek mandaat kunnen lokale mandatarissen de rol van 
vertrouwenspersoon vervullen. Zij nemen daarbij de nodige discretie in acht. 
 
3. De lokale mandataris als DOORVERWIJZER 
artikel 13: 
De lokale mandatarissen verwijzen de vragensteller, waar mogelijk, naar de bevoegde 
administratieve dienst(en). Waar het gaat om de behandeling van klachten en/of 
conflicten, worden de belanghebbenden in eerste instantie doorverwezen naar de 
bevoegde klachten- of ombudsdienst. 
 
4. De lokale mandataris als ADMINISTRATIEF BEGELEIDER  
artikel 14: 
De lokale mandatarissen kunnen de burgers ondersteunen en begeleiden in hun 
relatie met de administratie of met de betrokken instanties. Zij kunnen de burgers 
helpen om, via de daartoe geëigende kanalen en procedures, een aanvraag te richten 
tot de overheid, informatie te verkrijgen nopens de stand van zaken in een dossier, 
daarover nadere uitleg en toelichting te vragen en vragen te stellen over de 
administratieve behandeling van dossiers. 
artikel 15: 
Bij de administratieve begeleiding en ondersteuning van de burgers respecteren de 
lokale mandatarissen de onafhankelijkheid van de diensten en van de ambtenaren, de 
objectiviteit van de procedures en de termijnen die als redelijk moeten worden 
beschouwd voor de afhandeling van soortgelijke dossiers. 
artikel 16: 
De briefwisseling met de overheid, gevoerd in het kader van de administratieve 
begeleiding en ondersteuning, wordt uitsluitend op naam van de burger gesteld. Er 
wordt op geen enkele wijze melding gemaakt van de begeleidende en 
ondersteunende rol van de lokale mandataris. 
 
IV. Tussenkomsten 
1. Bespoedigingstussenkomsten 
artikel 17: 
Bespoedigingstussenkomsten zijn tussenkomsten via dewelke lokale mandatarissen 
een administratieve procedure proberen te bespoedigen in gevallen of in dossiers die 
zonder die tussenkomst een regelmatige afloop of resultaat zouden krijgen, maar dan 
na verloop van een langere verwerkings- of behandelingstermijn. 
Dergelijke tussenkomsten, die een ongelijke behandeling van de betrokken burgers 
inhouden, zijn verboden. 
artikel 18: 
Worden niet beschouwd als bespoedigingstussenkomsten en zijn derhalve 
toegestaan: 

- vragen naar de redenen en oorzaken van de langdurige of laattijdige 
behandeling van een dossier; 

- het vestigen van de aandacht op of het meedelen, aan de behandelende 
ambtenaar of dienst, van bijzondere gegevens en relevante informatie die een 
versnelde behandeling van het dossier, gelet op de hoogdringendheid ervan, 
objectief rechtvaardigen; 

- vragen om toelichting bij de toepasselijke regelgeving; 
- vragen met betrekking tot de aan een genomen beslissing ten grondslag 

liggende elementen en motieven. 
 
2. Begunstigingstussenkomsten 
artikel 19: 
Begunstigingstussenkomsten zijn tussenkomsten waarbij de lokale mandataris zijn 
voorspraak aanwendt teneinde de afloop of het resultaat van een zaak of van een 
dossier te beïnvloeden in de door de belanghebbende burger gewenste zin. 
Dergelijke tussenkomsten zijn verboden. 
artikel 20: 
Tussenkomsten bij selectievoerende instanties, die tot doel hebben het verhogen van 
kansen op benoeming, aanstelling en bevordering in de administratie, zijn verboden. 
Lokale mandatarissen die om steun gevraagd worden door of voor kandidaten die een 
functie, aanstelling of bevordering ambiëren, delen betrokkene mee dat de aanstelling, 
de benoeming of de bevordering gebeurt op basis van de geldende normen en 
procedures. Zij verwijzen de belanghebbende naar de bevoegde dienst of instantie. 
artikel 21: 



Lokale mandatarissen mogen occasioneel en op eigen initiatief personen aanbevelen 
bij werkgevers in de particuliere sector. Ze mogen geen enkele tegenprestatie, van 
welke aard ook, beloven of leveren aan de betrokken werkgevers. 
artikel 22: 
Worden niet beschouwd als begunstigingstussenkomsten en zijn derhalve toegestaan: 

- het inwinnen en verstrekken van informatie en inlichtingen omtrent de 
modaliteiten, voorwaarden en organisatie van selectieprocedures, examens, 
geschiktheids- en bekwaamheidstests en de procedures inzake benoemingen, 
aanstellingen en bevorderingen; 

- het uitoefenen van toezicht op het correcte verloop en de objectiviteit van de 
in het vorig lid bedoelde procedures, examens en tests, zonder zich in het 
verloop ervan te mengen of er in te interveniëren met het oog op de 
beïnvloeding van het resultaat en/of van de beoordeling; 

- het informeren van belangstellenden met betrekking tot werkaanbiedingen en 
vacatures in de particuliere en in de overheidssector. 

 
VI. Onrechtmatige en onwettige voordelen 
artikel 23: 
Iedere bevoordeling of poging tot bevoordeling, waarbij een burger door toedoen, 
bemiddeling of voorspraak van een lokale mandataris een resultaat poogt te bereiken 
dat onrechtmatig of onwettig is, is verboden. 
artikel 24: 
Tussenkomsten van lokale mandatarissen met de bedoeling de toewijzing en/of de 
uitvoering van contractuele verbintenissen met de lokale overheid te beïnvloeden, zijn 
verboden. 
 
VII. Schijndienstbetoon en ongevraagd dienstbetoon 
artikel 25: 
Alle vormen van schijndienstbetoon, waarbij lokale mandatarissen bewust maar 
onterecht de indruk wekken dat zij bij de goede afloop van een dossier daadwerkelijk 
tussenbeide gekomen zijn, zijn verboden. Wanneer een burger daar niet om heeft 
gevraagd, zal de lokale mandataris hem niet aanschrijven of contacteren teneinde 
hem, in plaats van of naast de officiële kennisgeving, in kennis te stellen van de 
beslissing die betreffende het dossier genomen werd. 
artikel 26: 
Alle vormen van ongevraagd dienstbetoon, waarbij lokale mandatarissen wel degelijk 
daadwerkelijk optreden teneinde een gunstige afloop van een dossier te 
bewerkstelligen, maar zonder dat de betrokken burger daarom heeft gevraagd, zijn 
verboden. 
 
VIII. Bekendmaking van de dienstverlening 
artikel 27: 
Het is de lokale mandatarissen verboden publiciteit te maken voor dienstverlenende 
activiteiten. Ze kunnen bekendheid geven aan hun bereikbaarheid voor de bevolking. 
Die informatieverstrekking wordt beperkt tot het bekendmaken van een of meer 
contactadressen, naam en mandaat van de lokale mandataris, spreekuren, telefoon- 
en faxnummer en e-mailadres. Eventueel kan een foto van bescheiden afmetingen 
worden gepubliceerd. 
Het eerste lid is niet van toepassing op bladen van politieke partijen of op eigen 
politieke publicaties. 



artikel 28: 
De lokale mandatarissen maken in hun verkiezingspropaganda en -mailings, die 
individueel geadresseerd zijn, geen melding van diensten die zij desgevallend voor de 
betrokkenen hebben verricht. 
 
IX. Bedrijfsbezoeken 
artikel 29: 
Volgende richtlijnen gelden bij bedrijfsbezoeken, op uitnodiging van de betrokken 
bedrijven, en dit met het oog op mogelijke overeenkomsten, met het Stadsbestuur of 
het O.C.M.W., inzake werken, leveringen en diensten : 
1. lokale mandatarissen brengen enkel bezoeken aan bedrijven of realisaties vanuit : 

- ofwel de specifieke bevoegdheid van een uitvoerend ambt in het college van 
burgemeester en schepenen, als O.C.M.W.-voorzitter of in een gemeentelijk 
organisme; in dit geval wordt het bezoek voorafgaandelijk ter goedkeuring 
voorgelegd aan het betrokken uitvoerend orgaan waaruit de bevoegdheid 
wordt geput; 

- ofwel vanuit de werking van een algemene commissie, die voorafgaandelijk 
over het bezoek beraadslaagt en beslist; in beide gevallen moeten de 
bezoeken in de eerste plaats tot doel hebben een evaluatie te maken van 
projecten die door andere lokale besturen werden gerealiseerd; 

2. in perioden voorafgaand aan de gunning van werken, leveringen en diensten zijn 
bezoeken aan de betrokken belanghebbende bedrijven verboden; dit geldt ook ten 
aanzien van bedrijven die het voorwerp uitmaken van vergunningen of adviezen, af te 
leveren resp. te formuleren door het stadsbestuur of het O.C.M.W., onverminderd de 
wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de opdrachten van de 
ambtenaren, belast met het voorafgaand onderzoek in het kader van de vergunnings- 
of adviesprocedures; 
3. het is de lokale mandatarissen in het kader van hun mandaat verboden deel te 
nemen aan door bedrijven gefinancierde reizen of verblijven, welke ook de 
doelstellingen of oogmerken van de reis of van het verblijf in kwestie zijn; 
4. van ieder bedrijfsbezoek dient een beknopt verslag te worden opgesteld dat binnen 
een redelijke termijn moet worden voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen en aan de gemeenteraad; 
5. het is de lokale mandatarissen verboden dure geschenken te aanvaarden; giften en 
geschenken van geringe of symbolische waarde mogen aanvaard worden, maar 
moeten vermeld worden in het in het vorig lid bedoelde bedrijfsbezoeksverslag. 
artikel 30:  
De bepalingen van artikel 29, met uitzondering van de nummers 2 en 5, zijn niet van 
toepassing op reizen en bedrijfsbezoeken die lokale mandatarissen doen uit hoofde 
van hun ambt met het oog op de economische, sociale en/of culturele promotie van de 
Stad. 
 
X. Naleving, controle en sanctionering 
artikel 31: 
De lokale mandatarissen verbinden zich ertoe onderhavige deontologische code na te 
leven. 
artikel 32:  
Er wordt een gemengde deontologische commissie ad hoc opgericht, indien er zich 
een  probleem voordoet, samengesteld uit een beperkt aantal leden aangeduid door 
de gemeenteraad en door de Raad van het OCMW.  De precieze modaliteiten 
betreffende de samenstelling en de werking van de deontologische commissie vormen 
het voorwerp van overleg tussen beide instanties, met dien verstande dat beide raden 
proportioneel moeten vertegenwoordigd zijn en dat alle fracties deel dienen uit te 
maken van de commissie. De deontologische commissie kiest in haar schoot een 
voorzitter. 
De deontologische commissie oordeelt over meldingen en klachten over inbreuken op 
de deontologische code. Zij kan tevens advies uitbrengen met betrekking tot de 
bepalingen van deze code. 
De deontologische commissie vergadert met gesloten deuren tenzij de betrokken 
lokale mandataris de openbaarheid van de commissievergadering vraagt. 
Eenieder die geconfronteerd wordt met een interventie van een lokale mandataris of 
van een in artikel 2 bedoelde medewerker of derde, die kennelijk strijdig is met 
onderhavige deontologische code, maakt hiervan melding bij de gemeentesecretaris, 
resp. de O.C.M.W.-secretaris, en dit binnen de dertig dagen volgend op de interventie. 
Een kopie van de melding wordt onverwijld ter kennis gebracht van de betrokken 
mandataris. Anonieme klachten of meldingen zijn onontvankelijk. 
De gemeentesecretaris, resp. de O.C.M.W.-secretaris, legt de in vorig lid bedoelde 
meldingen voor aan het college van burgemeester en schepenen die binnen de 30 
dagen  de deontologische commissie bijeenroept.  



De deontologische commissie onderzoekt de gegrondheid van de melding. Daarbij 
moet het recht van verdediging van de betrokken mandataris en de in art. 2 bedoelde 
medewerker of derde worden gevrijwaard. 
De deontologische commissie doet uitspraak binnen de dertig dagen nadat de melding 
geagendeerd werd op de commissieagenda. 
Alle in dit artikel bepaalde termijnen worden opgeschort tijdens de maanden juli en 
augustus. 
Stelt de deontologische commissie bij tweederde meerderheid van haar leden een 
inbreuk op de deontologische code vast, wordt een publieke afkeuring van de 
handelwijze van de betrokken mandataris uitgesproken. 
De uitspraak wordt meegedeeld aan de gemeenteraad, resp. O.C.M.W.-Raad, en 
opgenomen in de notulen 
 
artikel B: 
Deze beslissing treedt in werking op 14/05/2013. 
 
LDP - Dienst Milieu 

5. GOEDKEURING SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET PLAATSEN VAN 
DAKGOOTROOSTERS 
 
Gerard Stratermans: 
Ik vind dit een belachelijk voorstel en moeilijk om waar te maken.  Er bestaan 
ontzettend veel verschillende mogelijkheden.  Hoe kan er controle uitgevoerd worden 
op de uitgevoerde werken? 
schepen Mathieu Eycken: 
Vele bomen zorgen in de buurt van huizen voor problemen.  Via bepaalde criteria 
wordt bepaald wie in aanmerking komt.  De eigenaar zelf bepaalt welk systeem hij 
aankoopt en betaalt dit ook zelf.  Hij ontvangt daarna een subsidie. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit gaat slechts over een beperkt aantal dakgoten. 
 
Ludwig Stevens: 
Het uitvoeren van controle lijkt mij ook technisch niet mogelijk. 
Daarnaast vindt ik dit tegenstrijdig met de besparingsvoorstellen.  Welk bedrag wordt 
hiervoor voorzien in de begroting? 
schepen Mathieu Eycken: 
Hiervoor wordt 1.000 euro voorzien.  De maximum tussenkomst bedraagt 100 euro de 
minimum tussenkomst bedraagt 20 euro.  
 
Ivo Thys: 
1. Hoeveel klachten zijn hierover ontvangen? 
2. Bejaarden kunnen toch beroep doen op de klusjesdienst van OCMW om zulke 
werken te laten uitvoeren. 
 
Steven Coenegrachts: 
Mag er zowel door de huurder als door de verhuurder een aanvraag voor dezelfde 
woning gedaan worden? 
schepen Mathieu Eycken: 
De subsidie wordt eenmaal per adres toegestaan. We zullen het reglement in die zin 
aanpassen. 
 
Anita Beusen: 
Dit reglement kan inwoners tegen mekaar opzetten en past dus niet bij de 
voorbeeldfunctie die de gemeente hoort te hebben. 
 
Jan Peumans: 
Ik heb nog nooit een klacht gehoord over bladeren in dakgoten.  Ik vind dat we het 
respect voor bomen bij onze inwoners juist moeten versterken. 
burgemeester Mark Vos: 
Wij willen enkel een oplossing bieden om bladeren gemakkelijker uit de dakgoten te 
halen en aldus problemen helpen voorkomen. 
 
Gelet op de codex van ruimtelijke ordening; 
gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
gezien de gemeente laanbomen voorziet in de dorpskernen en als groene 
verbindingen tussen de deelkernen 
gezien bomen deel uitmaken van ons landschap en noodzakelijk zijn voor de 
gezondheid van de inwoners; 
gezien de biodiversiteit jaarlijks afneemt 



gelet op de positive stimulans die wordt gegeven bij het plaatsen van dakgootroosters 
en hierdoor klachten m.b.t. de laanbomen voorkomen worden; 
overwegende dat de nodige kredieten voorzien zullen worden in de gewone begroting 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 14 stemmen voor (CD&V), 11 stemmen tegen ( NVA, 
Open VLD en Spa-Groen) en 0 onthoudingen. 
artikel 1:  
Het gemeentebestuur van Riemst wenst een toelage uit te keren voor het aanbrengen 
van dakgootroosters.  
artikel 2:  
Onder dakgootroosters worden verstaan alle systemen welke op een open goot 
worden bevestigd ter voorkoming van verstoppingen door bladval. Dergelijke roosters 
kunnen vervaardigd zijn uit allerhande materialen zoals metaal, plastic, gehaakt of 
geweven net, … 
artikel 3:  
Enkel dakgoten van bestaande woningen komen in aanmerking voor subsidie.De 
subsidie is enkel van toepassing voor woningen en aanhorigheden. De toelage is niet 
van toepassing op woningen waarvan de vergunning werd afgeleverd na 01.05.2013.  
artikel 4: 
Dakgootroosters aangebracht met de bedoeling om nestelende vogels te weren 
komen niet in aanmerking voor toelage. 
artikel 5: 
Enkel de dakgoten van woningen waarbij er bomen in eigendom van de gemeente of 
bomen behorende tot een beschermd dorpsgezicht of beschermd monument in een 
straal van 10m tot de stam van deze bomen komen in aanmerking voor toelage. 
Tevens dient de kruin van deze bomen boven de dakgoot uit te komen.  
artikel 6: 
De subsidie kan aangevraagd worden door de eigenaar of de huurder van de woonst. 
Deze subsidie wordt maar eenmalig per adres uitgekeerd. 
artikel 7: 
Het college van burgemeester en schepenen beslist of de aanvraag in principe voor 
toelage in aanmerking komt 
artikel 8: 
De subsidie bedraagt maximun 50 % van de aankoopfactuur van dakbladroosters. Er 
wordt een maximum bedrag van € 100 gesubsidieeerd. Aanvragen voor een minimum 
bedrag lager dan € 25 komen niet in aanmerking. . 
artikel 9: 
De subsidie dient aangevraagd binnen het jaar na aankoop (factuurdatum) door de 
aanvrager bij het college van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag dient 
vergezeld te zijn met een bewijs van betaling van het nodige materiaal en een foto 
waarop de dakgootroosters -met de woning duidelijk herkenbaar- te zien zijn.  



artikel 10: 
Op basis van het verslag opgesteld door de toezichthoudende ambtenaar beslist het 
schepencollege of de uitbetaling van de gevraagde toelage betaald wordt  
artikel 11: 
De toelagen zullen jaarlijks voorzien worden op de begroting 
artikel 12: 
Dit reglement krijgt kracht van uitvoering na goedkeuring door de toezichthoudende 
overheid en na goedkeuring van de begroting  
 
LDP - Dienst Lokale Economie, Landbouw en Platteland  

6. AFVAARDIGING INTERLOKALE VERENIGING PLAATSELIJKE GROEP 
HASPENGOUW 
 
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15-07-2005 en latere aanvullingen; 
Gelet op de vraag van de PG Haspengouw dd. 22/03/2013; 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Schepen Guy Kersten wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 
Riemst in de PG Haspengouw. 
 
ROW - Dienst Stedenbouw 

7. DEFINITIEVE VASTSTELLING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 
'VROENHOVEN' 
 
Jan Peumans: 
1. Door de zone horeca te bevestigen kunnen er zich verschillende soorten zaken 
gaan vestigen. Worden er ook dancings toegelaten? Wat wordt er juist toegelaten? 
schepen Katja Onclin: 
Dancings worden niet toegelaten. 
2. Wordt er bij elke aanvraag voor een horecavergunning ook nagegaan of er 
voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien? 
burgemeester Mark Vos: 
Er is enkel voldoende parkeermogelijkheid voor kleine horecabedrijven. 
3. Werden de parkeerplaatsen voor de brug te Vroenhoven mee opgenomen in dit 
plan? 
schepen Katja Onclin: 
Er werd, samen met alle betrokkenen, een andere oplossing gevonden, namelijk de 
zone die blauw werd ingekleurd. 
4. Het is beter om in dit RUP enkel woonfuncties toe te laten. 
 
Ivo Thys: 
Gelieve duidelijker te omschrijven wat wel en wat niet wordt toegelaten, bv. opnemen 
dat dancings niet worden toegelaten op het RUP. 
schepen Katja Onclin: 
Uw bezorgdheid is terecht, maar dit is niet nodig want elke aanvraag wordt apart 
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 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid hoofdstuk II, afdeling 
1 en afdeling 4, van 1 september 2009 en de latere wijzigingen; 
Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur en in het bijzonder het gelijkheids- en 
het transparantiebeginsel; 
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 27 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 27 september 2012; 
Gelet op voorlopige vaststelling goedgekeurd door de gemeenteraad in de 
vergadering van 8 oktober 2012; 
Gelet op het Openbaar Onderzoek van 21 januari 2013 tot en met 22 maart 2013; 
Gelet op de ingediende bezwaren en adviezen: 
Bezwaren :  Frank Schepers, Keelstraat 5b te 3770 Vroenhoven 



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 25 april 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 'Vroenhoven' 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 (RUP) 'Vroenhoven' , 
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 

8. VOORLOPIGE VASTSTELLING ONTWERP GEMEENTELIJK RUIMTELIJK 
UITVOERINGSPLAN 'BEGRAAFPLAATSEN' 
 



Dirk Jacobs: 
1. Is een sterretjesweide voorzien? 
burgemeester Mark Vos: 
We hebben gekozen om op 1 locatie, nl. te Membruggen, een engelenweide te 
voorzien. 
schepen Marina Pauly: 
Deze engelenweide werd reeds 10 jaar geleden voorzien, maar wordt amper gebruikt. 
2. Wellicht zijn de inwoners niet voldoende op de hoogte van het bestaan van een 
engelenweide. 
schepen Marina Pauly: 
We zullen dit nog eens communiceren naar de inwoners en de ziekenhuizen.  
Uitbreiding naar andere deelgemeenten is niet nodig. 
 
Ludwig Stevens: 
Wat is de stand van zaken i.v.m. de overkapping?  Komt deze er gefaseerd of op alle 
kerkhoven tegelijkertijd? 
burgemeester Mark Vos: 
De verschillende voorstellen worden nog onderzocht.  De overkapping zal in fases 
worden uitgevoerd te beginnen bij Zussen en Val-Meer, tesamen met de 
uitbreidingswerken aldaar. 
 
Ivo Thys: 
1. Er wordt  veel ruimte voorzien op sommige kerkhoven. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen de inrichting gefaseerd uitvoeren en de rest wordt ingezaaid met gras. 
2. Dat brengt bijomende onderhoudswerken met zich mee.  Gelieve goed te 
overwegen wat wel en niet nodig is. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit bekijken. 
 
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 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid hoofdstuk II, afdeling 
1 en afdeling 4, van 1 september 2009 en de latere wijzigingen; 
Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur en in het bijzonder het gelijkheids- en 
het transparantiebeginsel; 
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd door de bestendige 
Deputatie op 23 augustus 2007 
Gelet op de plenaire vergadering van 28 maart 2013, waarbij het dossier gunstig werd 
geëvolueerd, inclusief de opmerkingen op het verslag van de plenaire vergadering; 
Overwegende dat het ontwerp van GRUP 'Begraafplaatsen' 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 (RUP) 'Begraafplaatsen' , 
bestaande uit: 
• Toelichtingnota 
• Stedenbouwkundige voorschriften 
• Plan bestaande toestand 
• Grafisch plan 
wordt voorlopig vastgesteld. 
artikel 2:  
Het ontwerp wordt conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid 
hoofdstuk II, afdeling 1 en afdeling 4 van 1 september 2009 en de latere 
aanpassingen, onmiddellijk na voorlopige vaststelling opgestuurd naar de bestendige 
Deputatie van de provincie Limburg, het agentschap en naar de Vlaamse regering. 
artikel 3:  
Dit ontwerp zal onderworpen worden aan een openbaar onderzoek gedurende 60 
kalenderdagen binnen de dertig dagen na de voorlopige vaststelling.  
artikel 4:  
Het schepencollege wordt opdracht gegeven om, in samenwerking met de ontwerper, 
het dossier verder te behandelen. 



 
ROW - Dienst Patrimonium 

9. DEFINITIEVE GOEDKEURING VAN DE PACHTOVEREENKOMSTEN VAN 
LANDBOUWGRONDEN EIGENDOM VAN DE GEMEENTE RIEMST, GELEGEN 1E 
AFDELING SECTIE A 88B/DEEL, 89B/DEEL EN 90D 
 
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; 
Gezien de landbouwgronden eigendom van ons bestuur best verpacht worden om een 
optimale opbrengst te genereren; 
gezien de gronden eigendom werden van ons bestuur ten gevolge van de 
onteigeningen naar aanleiding van de ontwikkeling van de ambachtelijke zone "Op 't 
Reeck II" en containerpark; 
Gezien landbouwer Eddy Meers, Visésteenweg 21 te 3770 Riemst, aanpalende 
gronden gebruikt, en deze ingesloten zijn door de onteigeningen; 
Gezien landbouwer Eddy Meer voor 1ha34a50ca aan gronden verloor, ook door de 
onteigeningen voor de ontwikkeling van de ambachtelijke zone "Op 't Reeck II" en 
containerpark; 
Gezien deze gronden als compensatie voor deze onteigening konden gebruikt 
worden; 
Gelet op de pachtwet van 07-11-1988 
Gezien de pachtprijscoëfficient goedgekeurd door de provincie in december 2010; 
Gezien het wenselijk is een en dezelfde overeenkomst op te stellen voor al de 
verpachte landbouwgronden; 
Gelet op de bij onderhavige beslissing gevoegde overeenkomst; 
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 administratieve toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van besturen in 
de provincies en de gemeenten; 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT:  
artikel 1 
Het bestuur gaat principieel akkoord met het verpachten van volgende gronden: 

- Perceel gelegen te Riemst 1e afdeling  sectie A nummers 88B/deel (10a12ca), 
89B/deel (92a90ca) en 90D (21a76ca) samen groot 1ha24a78ca, met een niet 
geindexeerd KI van 66 wordt verpacht aan Meers Eddy, Visésteenweg 21 te 
3770 Riemst tegen 66 x 3,72 = € 245,52.  

artikel 2 
Het bestuur zal de vermelde gronden verpachten: 

- tegen een jaarlijkse prijs van niet geïndexeerd KI vermenigvuldigd met de 
pachtprijscoëfficiënt, momenteel 3,72  

- onder de voorwaarden, zoals deze weergegeven zijn in de overeenkomst die 
als bijlage bij dit besluit gevoegd is en er integrerend deel van uitmaakt. 

- om reden van openbaar nut, namelijk de optimale benutting van de gronden 
waarvan ons bestuur eigenaar is. 

artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere afhandeling 
van het dossier, en wordt gemachtigd de overeenkomst met de betrokken pachter af 
te sluiten en te ondertekenen.  
 
ROW - Dienst Patrimonium 

10. VASTSTELLEN VAN HET MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE 
GEMEENTE MET BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE ALGEMENE 
VERGADERING VAN INTER-AQUA VAN 21 MEI 2013 EN AANSTELLING VAN DE 
GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDEN 



 
Jan Peumans: 
In het verslag van de vergadering van CIS, dat werd verstuurd naar alle raadsleden, 
stond vermeld dat het niet de bedoeling is om de agenda en de standpunten van de 
intercommunales te laten bespreken door de gemeenteraad.  Is het echter niet juist de 
bedoeling van het CIS om deze toelichtingen voor de gemeenteraad voor te bereiden? 
schepen Bert Cilissen: 
De verslagen van alle vergaderingen worden geagendeerd op de gemeenteraad.  We 
zullen de mogelijkheid overwegen om de afgevaardigden tegelijkertijd een toelichting 
over dit verslag te laten geven. 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst vennoot is van de intercommunale Inter-
Aqua; 
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales; 
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 de algemene vergadering van de intercommunale Inter-Aqua die plaatsvindt 
op 21 mei 2013; 
Gelet op de agenda van de algemene vergadering: 

1. Statutaire benoemingen 
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Balans en resultatenrekening boekjaar 2012 
5. Kwijting aan bestuurders en commissaris 
6. Evaluatierapport Inter-Aqua 2007-2012 

Gezien naar aanleiding van het nieuwe decreet op de intergemeentelijke 
samenwerking, de gemeentelijke afgevaardigden expliciet voor de vergadering van 21 
mei 2013 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 van de gemeenteraad van 04/02/2013 om de gemeente Riemst 
te laten vertegenwoordigen door de heer Peter Neven, gemeenteraadslid wonende 
Tongersesteenweg 39 A3 te 3770 Riemst voor 50 % stemrecht. 
Gelet op het voorstel van de gemeenteraad van 04/02/2013 om de gemeente Riemst 
te laten vertegenwoordigen door de heer Joël L'Hoëst, gemeenteraadslid wonende 
Wonckerweg 20 te 3770 Riemst voor 50 % stemrecht; 
BESLUIT:   
artikel 1: 
Als vertegenwoordigers van de gemeente voor de algemene vergadering van de 
intercommunale Inter-Aqua van 21 mei 2013 worden aangesteld:  
- De heer Peter Neven, gemeenteraadslid wonende Tongersesteenweg 39 A3 te 

3770 Riemst; 
- De heer Joël L'Hoëst, gemeenteraadslid wonende Wonckerweg 20 te 3770 

Riemst.   



artikel 2: 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de algemene 
vergadering van de intercommunale Inter-Aqua van 21 mei 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 raad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering van de 
intercommunale Inter-Aqua op 21 mei 2013 en verder al het nodige te doen voor de 
afwerking van de volledige agenda, elk voor 50 % van de stemmen. 
artikel 3: 
Onderstaande punten van de agenda worden goedgekeurd: 

1. Statutaire benoemingen 
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Balans en resultatenrekening boekjaar 2012 
5. Kwijting aan bestuurders en commissaris 
6. Evaluatierapport Inter-Aqua 2007-2012 

artikel 4: 
De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van Inter-Aqua op 
21 mei  2013, wordt 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 de intercommunale Inter-Aqua, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

11. OVEREENKOMST VOOR HET INGEBRUIK NEMEN VAN GRONDEN VAN DE NV 
DE  SCHEEPVAART TE VROENHOVEN EN KANNE 
 
Gerard Stratermans: 
Lost dit de oude problemen op, zoals bv. de plaatsing van een haag, …? 
burgemeester Mark Vos: 
Alles blijft zoals voorheen. 
 
Steven Coengrachts: 
De beslissing van de gemeenteraad is genomen nà de beslissing van de vlaamse 
Regering.  Moeten we dit besluit aanpassen? 
burgemeester Mark Vos: 
NV De Scheepvaart heeft de aanpassingen te laat gedaan. 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117 eerste lid; 
Overwegend dat het wenselijk is om gronden te huren van de dienst van scheepvaart 

- gronden langs het Albertkanaal: 
1. de rechteroever, afwaarts brug Kanne, deel van perceel 590M, met 

een oppervlakte van 143m² en wordt gebruikt als tuin; (€ 5.58) 
2. de rechteroever, afwaarts brug Kanne, deel van perceel 590M, met 

een oppervlakte van 374m² en wordt gebruikt als tuin; (€ 22,44) 
3. de rechteroever, afwaarts brug Kanne, deel van perceel 590M, met 

een oppervlakte van 171m² en wordt gebruikt als tuin; (€ 10.26) 
4. de rechteroever, afwaarts brug Kanne, deel van perceel 590M, met 

een oppervlakte van 38,21m² en wordt gebruikt als tuin; (€ 2,29) 
5. de rechteroever, afwaarts brug Kanne, deel van perceel 590M, met 

een oppervlakte van 93,62m² en wordt gebruikt als tuin; (€ 5,62) 
6. de linkeroever, afwaarts brug Kanne, deel van perceel 535E, met een 

oppervlakte van 260m² en wordt gebruikt als fietsenstalling; (€ 15,60) 
7. de linkeroever, opwaarts de brug Vroenhoven, tussen de Kanaalstraat 

en de Pastoor Counestraat, sectie A 308W met een oppervlakte van 
552,20m² en wordt gebruikt als parkeerplaats (€ 795,17 en € 101,32) 

8. de rechteroever, afwaarts brug Kanne, aan het afstandspunt 20.850, 
met een oppervlakte van 338m² en wordt gebruikt als parkeerplaats, 
en voor het plaatsen van tafel met banken en vuilnisbank; (€ 20,28) 

9. de rechteroever, opwaarts brug Vroenhoven, sectie A 218D en 493F,  
met een oppervlakte van 16m² en wordt gebruikt voor het plaatsen 
van rustbanken en vuilnisbakken; (€ 0,96) 

10. de linkeroever, opwaarts brug Vroenhoven, sectie A 321L met een 
oppervlakte van 8m² en wordt gebruikt voor het plaatsen van 
rustbanken en vuilnisbakken; (€ 0,48) 

11. de linkeroever, ter hoogte van de oude rijkswachtkazerne, sectie B 
met een oppervlakte van 8m² en wordt gebruikt voor het plaatsen van 
2 rustbanken; (€ 0,48) 



12. de rechteroever, sectie B delen van 252R5, 252S5, 257D, 255E, 
302T, 305G, 294D2, 294F2, 308G, 204D met een oppervlakte van 
360m x 1,5m = 540m² gebruikt als wandelpad; (€ 32,40) 

- afvoerleidingen (gratis): 
1. de rechteroever, afwaarts brug Vroenhoven, sectie ter hoogte van 

perceel 20E afvoerleiding met doormeter 1m en lengte 24m sluit aan 
op de greppel naast de afrit naar het jaagpad; 

2. de linkeroever ter hoogte van de Keelstraat, afvoerleiding doormeter 
0.60m over een lengte van 36m. en doormeter 0.90m. over een lengte 
van 7m.  

3. de linkeroever ter hoogte van de Keelstraat, afwateringsgreppel met 
een breedte van 1,20m en lengte 65m; 

4. de rechteroever, sectie B 252R5,  met een doormeter van 0,30m en 
de lengte is 62m; 

5. de linkeroever, afwaarts brug Vroenhoven, sectie A 101C, 
afvoerconstructie, put van 15m² en een greppel met breedte 2m. en 
lengte 40.5m. ; 

6. de rechteroever, sectie A 493F en 406D, opwaarts de brug 
Vroenhoven, greppel met een breedte van 1m. en lengte 48m. ; 

Gelet op de goedgekeurde vroegere overeenkomst met als nummer : 
D621/8503 dd 04/08/2004 
Gelet op de nieuwe vergunning opgesteld door de NV de Scheepvaart  waarbij de 
bovenvermelde overeenkomst vervalt; 
Gelet op de basisretributie van €1.087,24, aanpasbaar aan de index van de 
consumptieprijzen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 
artikel 1: 
De gemeente zal de gronden langs het Albertkanaal te Vroenhoven en Kanne: 

1. de rechteroever, afwaarts brug Kanne, deel van perceel 590M, met 
een oppervlakte van 143m² en wordt gebruikt als tuin; (€ 5.58) 

2. de rechteroever, afwaarts brug Kanne, deel van perceel 590M, met 
een oppervlakte van 374m² en wordt gebruikt als tuin; (€ 22,44) 

3. de rechteroever, afwaarts brug Kanne, deel van perceel 590M, met 
een oppervlakte van 171m² en wordt gebruikt als tuin; (€ 10.26) 

4. de rechteroever, afwaarts brug Kanne, deel van perceel 590M, met 
een oppervlakte van 38,21m² en wordt gebruikt als tuin; (€ 2,29) 

5. de rechteroever, afwaarts brug Kanne, deel van perceel 590M, met 
een oppervlakte van 93,62m² en wordt gebruikt als tuin; (€ 5,62) 

6. de linkeroever, afwaarts brug Kanne, deel van perceel 535E, met een 
oppervlakte van 260m² en wordt gebruikt als fietsenstalling; (€ 15,60) 

7. de linkeroever, opwaarts de brug Vroenhoven, tussen de Kanaalstraat 
en de Pastoor Counestraat, sectie A 308W met een oppervlakte van 
552,20m² en wordt gebruikt als parkeerplaats (€ 795,17 en € 101,32) 

8. de rechteroever, afwaarts brug Kanne, aan het afstandspunt 20.850, 
met een oppervlakte van 338m² en wordt gebruikt als parkeerplaats, 
en voor het plaatsen van tafel met banken en vuilnisbank; (€ 20,28) 

9. de rechteroever, opwaarts brug Vroenhoven, sectie A 218D en 493F,  
met een oppervlakte van 16m² en wordt gebruikt voor het plaatsen 
van rustbanken en vuilnisbakken; (€ 0,96) 

10. de linkeroever, opwaarts brug Vroenhoven, sectie A 321L met een 
oppervlakte van 8m² en wordt gebruikt voor het plaatsen van 
rustbanken en vuilnisbakken; (€ 0,48) 

11. de linkeroever, ter hoogte van de oude rijkswachtkazerne, sectie B 
met een oppervlakte van 8m² en wordt gebruikt voor het plaatsen van 
2 rustbanken; (€ 0,48) 

12. de rechteroever, sectie B delen van 252R5, 252S5, 257D, 255E, 
302T, 305G, 294D2, 294F2, 308G, 204D met een oppervlakte van 
360m x 1,5m = 540m² gebruikt als wandelpad; (€ 32,40) 

huren en afvoerleidingen geplaatst op gronden van de Dienst van de Scheepvaart 
1. de rechteroever, afwaarts brug Vroenhoven, sectie ter hoogte van 

perceel 20E afvoerleiding met doormeter 1m en lengte 24m sluit aan 
op de greppel naast de afrit naar het jaagpad; 

2. de linkeroever ter hoogte van de Keelstraat, afvoerleiding doormeter 
0.60m over een lengte van 36m. en doormeter 0.90m. over een lengte 
van 7m.  

3. de linkeroever ter hoogte van de Keelstraat, afwateringsgreppel met 
een breedte van 1,20m en lengte 65m; 



4. de rechteroever, sectie B 252R5,  met een doormeter van 0,30m en 
de lengte is 62m; 

5. de linkeroever, afwaarts brug Vroenhoven, sectie A 101C, 
afvoerconstructie, put van 15m² en een greppel met breedte 2m. en 
lengte 40.5m. ; 

6. de rechteroever, sectie A 493F en 406D, opwaarts de brug 
Vroenhoven, greppel met een breedte van 1m. en lengte 48m. ; 

onderhouden. 
artikel 2: 
De gemeenteraad gaat akkoord met het betalen van een jaarlijkse retributie van 
€ 1.087,24 aanpasbaar aan de index van de consumptieprijzen, en vermeerderd met 
21%BTW. 
artikel 3: 
De kredieten zijn voorzien in de gewone begroting 2013 onder artikel 421/126/01 
artikel 4: 
Dit besluit samen met vergunning over te maken aan de gemeenteontvanger voor het 
betalen van de faktuur. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Evenementen 

12. ORGANISATIE VAN HET VERTREK EN DE DOORTOCHT VAN DE RIT VAN DE 
ENECOTOUR OP ZATERDAG 17.08.2013. 
 
Ivo Thys: 
Klopt het dat voor de organisatie van de Enecotour vorig jaar een kost van 3.000 euro 
werd betaald? 
burgemeester Mark Vos: 
We hadden voor 3.000 euro kosten, personeelsbezetting niet meegerekend. 
Schepen Christiaan Bamps: 
Ik beloof met de hand op mijn hart dat dit de gemeente dit jaar niets gaat kosten. 
2. Gelieve dit jaar een volledig overzicht van alle kosten bij te houden. 
 
Dirk Jacobs: 
1. Hopelijk wordt rekening gehouden met de opmerkingen die vorig jaar werden 
gemaakt, m.n. te weinig parkeerplaatsen voor de middenstand , een politieagent die 
niemand doorliet naar de parking aan de achterkant, een VIP-gebeuren dat helemaal 
te wensen overliet, niet alle vrijwilligers ontvingen een luchpakket en drankbonnen, … 
2. Bij de sponsoring wordt de uitbater van de brug te Vroenhoven vermeld, wie is dit? 



 
Steven Coenegrachts: 
1. Ik sta erop dat de uitspraak van schepen Christiaan Bamps "Ik beloof met de hand 
op mijn hart dat dit de gemeente dit jaar niets gaat kosten.",  woordelijk wordt 
genotuleerd in het verslag van deze gemeenteraadszitting. 
2. Hopelijk is de politie dit jaar op de hoogte van het feit dat er mag geparkeerd 
worden aan de brug. 
burgemeester Mark Vos: 
Intern zijn er duidelijke afspraken gemaakt. 
 
Ludwig Stevens: 
De catering was vorig jaar van geen goede kwaliteit en te weinig.  Hopelijk heeft het 
gemeentebestuur dit jaar inspraak in de kwaliteit van de catering. 
 
Jan Peumans: 
Ik vond de catering vorig jaar ook maar niets.  Sponsors die 2.500 euro moesten 
betalen en hiervoor weinig in de plaats kregen.  Gelieve dit jaar harde garanties te 
vragen voor een goede catering (tenminste gratis drank tot 14 uur). 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen de catering nog eens overlopen en Uw opmerkingen overmaken. 
 
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; 
Gelet op de vraag van vzw Sportines-Golazo om een rit en een doortocht te 
organiseren op zaterdag 17 augustus 2013; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 07-02-
2013; 
Gelet dat er een toelage/subsidie wordt betaald van 15.000 euro aan Golazo; 
Gelet op het feit dat er een bedrag van 4.000 euro wordt voorzien voor de kosten voor 
de opdrachten uitgevoerd door gemeentelijke diensten; 
Gelet op de overeenkomst van 10-05-2013 tussen de gemeente Riemst en Golazo 
waarin overeengekomen wordt dat het gemeentebestuur de som van 15.000 euro 
overmaakt aan Golazo; 
Overwegende dat er een raming van  19.000 aan sponsoring voorzien wordt; 
 
BESLUIT:  
artikel 1: 
De gemeente Riemst organiseert i.s.m. Sportines vzw - Golazo het vertrek en een 
doortocht van een rit van de Eneco Tour in Riemst op zaterdag 17-08-2013 
artikel 2: 
De gemeente Riemst betaalt een toelage/subsidie van 15.000 euro aan Golazo, d.w.z. 
dat voor 1 juli 2013 een bedrag van 15.000 euro  moet overgeschreven worden  ten 
gunste van de organisator. De nodige kredieten worden voorzien in de eerstvolgende 
begrotingswijziging op art. 764 09/332/02 
artikel 3: 
Een bedrag van 4.000 euro wordt voorzien voor de kosten voor de opdrachten 
uitgevoerd door gemeentelijke diensten. De nodige kredieten worden voorzien in de 
eerstvolgende begrotingswijziging op art. 764 04/124/02 
artikel 4: 
Het gemeentebestuur machtigt de burgemeester en de gemeentesecretaris voor 
ondertekening van  de overeenkomst van 10-05-2013  met Golazo waarin de 
algemene voorwaarden van de samenwerking worden beschreven. De raad keurt de 
bijgevoegde overeenkomst goed. 
artikel 5: 
De inkomsten van sponsorgelden tbv. 10.000 euro, subsidie Provincie Limburg tbv. 
3.000 euro en verkoop van vipbrunchkaarten tbv. 6.040,25 euro zijn voorzien op het 
artikel 764 04/161/48 
artikel 6: 
Een afschrift van dit besluit en deze overeenkomst  over te maken aan de 
gemeentelijke financiële dienst. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Welzijn 

13. AANSTELLING VAN GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDEN IN DE ALGEMENE 
VERGADERING VAN HET PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP-
PWA  RIEMST 
 
Veerle Wouters: 
Waarom worden er slechts 5 vertegenwoordigers aangeduid?  Volgens de statuten 
moet de samenstelling paritair gebeuren en dit betekent dat er 6 vertegenwoordigers 
moeten aangeduid worden, te verdelen zoals in het politiecollege. 
burgemeester Mark Vos: 



We zullen dit punt uitstellen. 
Ivo Thys: 
Waarom worden niet alle fracties vertegenwoordigd? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is niet meer nodig. 
 
BESLUIT: uitgesteld. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Welzijn 

14. ENGAGEMENTSVERKLARING OM DISCRIMINATIE, INTIMIDATIE EN GEWELD 
TEGEN HOMOSEKSUELEN EN TRANSGENDERS TE BESTRIJDEN 
 
Anita Beusen: 
Ik vraag om het agendapunt dat ik heb toegevoegd aan de dagorde van deze 
vergadering en dat handelt over dezelfde engagementsverklaring samen met dit punt 
te behandelen. 
schepen Marina Pauly: 
Uw voorstel wordt apart besproken omdat dit meer concrete punten bevat. 
  
Gelet op het beleidsplan van het gemeentebestuur van Riemst waarin 
verdraagzaamheid en veiligheid voor alle inwoners centraal staan; 
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: 
artikel 1: 
Het gemeentebestuur ondertekent op 17/05/2013 de engagementsverklaring om 
discriminatie , intimidatie en geweld tegen homoseksuelen en transgenders te 
bestrijden 
artikel 2: 
Het gemeentebestuur engageert zich om de veiligheid , de weerbaarheid en sociale 
acceptatie van homoseksuelen en transgenders  op te nemen als doelstelling in het 
beleidsplan van de gemeente Riemst 
artikel 3: 
Een kopie van deze engagementsverklaring wordt overgemaakt aan het 
Regenbooghuis Limburg 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

15. VOORSTEL RAADSLID IVM LOKAAL REGENBOOGBELEID 
 
Voor de N-VA is het al lang duidelijk dat holebiʼs en transgenders dezelfde 
maatschappelijke rechten hebben als heteroʼs.  
Helaas blijkt uit de dagelijkse praktijk en uit onderzoek dat deze mening niet door 
iedereen wordt gedeeld.  
Nogal wat holebiʼs en transgenders krijgen te maken met uitsluiting of discriminatie. 
Daarnaast is het voor elke nieuwe generatie holebiʼs en transgenders ook steeds weer 
zoeken naar het aanvaarden van zichzelf en het vinden van een plaats in de 
maatschappij.   
Het is de taak van een overheid die gelooft in diversiteit om een klimaat te creëren 
waarbinnen holebiʼs en transgenders zich veilig en aanvaard weten en op die manier 
zonder aarzeling kunnen deelnemen aan het publieke leven.  
Ook Riemst kan zijn steentje bijdragen door in het beleid gepaste aandacht te 
besteden aan holebiʼs. Het lokale beleidsniveau kan op heel wat terreinen in het 
dagelijkse leven van holebiʼs een verschil maken.  
Daarom stel ik voor in aanloop naar de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie 
op 17 mei voor om werk te maken van een lokaal regenboogbeleid in Riemst.  
Om dit lokale regenboogbeleid vorm te geven, kunnen er  zes eenvoudige 
maatregelen gehandhaafd worden  om ook hier in Riemst er  werk van te maken. 
 
schepen Marina Pauly:  
Ik stel voor om uw actiepunten verder te onderzoeken. 
 
Ludwig Stevens: 
1. Is dit niet een precedent scheppen?  Zo kunnen we binnenkort elke dag een andere 
vlag uithangen.  Ik heb helemaal niets tegen het ter beschikking stellen van info, maar 
promoten zoals raadslid Anita Beusen dit voorstelt lijkt mij verregaand. 
schepen Marina Pauly: 
Gezien de actualiteit en het brede draagvlak van dit punt, lijkt het mij zeer nodig om 
hier behoorlijk aandacht aan te besteden.  Promotie maken is niet de bedoeling, wel 
mensen duidelijk laten weten waar ze terecht kunnen met hun probleem. 
2. Ik vraag de stemming over dit voorstel van raadslid Anita Beusen. 



 
BESLUIT: goedgekeurd met 22 stemmen voor (CD&V, NVA, Spa-Groen), 3 stemmen 
tegen (open VLD) en 0 onthoudingen. 
 
artikel 1: 
Het gratis telefoonnummer 0800 99 533 van de Holebifoon op te nemen in de 
gemeentelijke informatiekanalen zoals de gemeentelijke website en het 
informatieblad.  
artikel 2: 
In de gemeentelijke bibliotheek voldoende materiaal te voorzien dat holebiʼs kan 
aanspreken en de nodige informatieve publicaties over holebiseksualiteit en het 
holebi- en transgendermagazine ZiZo op te nemen in het aanbod.  
artikel 3: 
Op 17 mei, de Internationale Dag tegen de Homo- en Transfobie, de regenboogvlag te 
hangen aan de openbare gebouwen in de gemeente.  
artikel 4: 
Via de gemeentelijke informatiekanalen de contactgegevens van het 
discriminatiemeldpunt van Genk kenbaar te maken waar holebiʼs die het slachtoffer 
worden van discriminatie terecht kunnen met hun verhaal.  
artikel 5: 
Binnen het bestaande aanbod aan informatie aan burgers op de gemeentelijke 
website ook aandacht te besteden aan het holebihuwelijk, adoptierechten voor 
holebiʼs, …  
artikel 6: 
Indien het zich zou aanbieden lokale initiatieven gericht op holebiʼs de nodige 
ondersteuning te bieden en lokale holebiverenigingen de mogelijkheid te geven 
zichzelf en hun activiteiten kenbaar te maken via de gemeentelijke informatiekanalen. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 

16. VERLENEN VAN FACULTATIEVE TOELAGEN OVEREENKOMSTIG HET BUDGET 
2013 
 
Steven Coenegrachts: 
Welke criteria worden gehandhaafd voor het toekennen van de toelagen? 
burgemeester Mark Vos: 
Sommige toelagen zijn verplicht, andere niet.  Sommige verenigingen vragen zelf een 
bepaald bedrag, bij andere wordt dit bepaald a.h.v. aantal inwoners of gebaseerd op 
andere factoren vastgelegd door de gemeenteraad. 
 
Gelet op het verzoek van de plaatselijjke verenigingen, instellingen, en/of 
verenigingen, waarvan de gemeente lid is, adviesraden, voor het bekomen van een  
gemeentelijke toelage; 
Overwegende dat de nodige kredieten zijn ingeschreven in het budget 2013; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 inzake de controle op de toekenning en 
aanwending van sommige toelagen door lokale besturen, inzonderheid art. 3, 4 , 7 
eerste lid en art. 9 eerste lid; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 meer bepaald artikel 2 en 42. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 22 stemmen voor (CD&V / NVA / Spa-groen), 0 stemmen 
tegen en 3 onthoudingen (Open VLD). 
artikel 1: 
Volgende toelagen worden verleend in overeenstemming met het budget 2013: 
1.Art. 105/332/02 
   Oud-strijders                                              €     130 
2.Art. 334/332/02  
   Dierenbescherming                                    € 4.900 
3.Art. 351/332/02 
    Vriendenkring brandweer  Bilzen              €    370 
4.Art. 56103/332/02 
   ERSV                                                         € 4.700 
5..Art 55202/332/01 
   VZW hulpdienst groeven                           €  2.480 
6. Art. 72203/332/02 
    Fruitproject Tutti Frutti                               € 4.000 
7.Art. 76102/332/02 
     Speelpleinwerk afdeling Limburg              €   350 
8..Art. 811/332/02 
     Vereniging Auschwitz                            €      250 
9.Art. 81202/332/02                              
     Majors for Peace                                   €      420 



10.Art. 83301/332/01 
      I.G.L.                                                   €    3.730 
11.Art. 844/332/02 
      Toelage kind en gezin Riemst              €     250 
12. Art. 84402/332/02 
      Palliatieve zorgen                                  €    600 
13. Art. 84403/332/02 
     Kom op tegen kanker                     €     600      
14. Art.84404/332/02 
      palliatieve Limburgse  
      ondersteuningsequipe                          €    600 
15.Art. 84405/332/02  
     Vriendenkring hartpatiënten                  €    100 
16.Art.84901/332/02 
     Toelage comité 11.11.11                        €   600 
17.Art. 84903/332/02 
     Toelage Limburg Helpt                            €  400 
18.Art. 878/332/02 
     Betoelaging VZW Ijzermonument             € 400 
19.Art. 879/332/01 
      Regionaal landschap Haspengouw     €  4.100 
20. Art. 879 03/332/02 
      Bond beter leefmilieu                          €     850 
21. Art. 87919/332/02 
      kerkuilengroep Riemst                      €       100 
22.Art.  87921/332/02    
     Natuurhulpcentrum  Opglabbeek        €      250 



artikel 2:   
De toelage mag enkel aangewend worden voor het doel waarvoor ze werd 
aangevraagd. 
artikel 3: 
Afschrift van dit besluit over te maken aan de gemeenteontvanger en de financiële 
dienst. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 

17. AFREKENING BRANDWEERBIJDRAGEN 2008-2011 
 
Jan Peumans: 
Dit bedrag komt nog eens bovenop het bedrag van 350.000 euro dat we reeds 
betalen. Ik stel voor dat we als gemeenteraad formeel protesteren en vragen om de 
betaling te spreiden over 2 jaar. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen mededelen dat we de betaling wensen te spreiden over 2 jaar. 
 
Gelet op het schrijven van de heer gouverneur  van 21 maart 2013 betreffende de 
vaststelling van de afrekening gemeentelijke bijdragen  in de kosten voor de 
brandbestrijding voor het jaar 2008-2011 voor een totaalbedrag van 310.336  EUR. 
Gelet op artikel 2 en 42 van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1 
De afrekening in de kosten voor brandbestrijding voor het jaar 2008-2011 voor een 
totaalbedrag van 310.336  EUR gunstig te adviseren.  De bedragen worden voorzien 
in de eerstvolgende budgetwijziging, dienstjaar 2013. 
artikel 2 
Afschrift van dit besluit over te maken aan de hogere overheid  en aan de 
gemeenteontvanger 
 
Dienst Financiën - Algemeen 

18. VERLENEN VAN EEN BUITENGEWONE TOELAGE AAN TOERISME 
 
Jan Noelmans: 
Er zijn reeds veel investeringen gebeurd voor de Waterburcht.  Er is echter nooit een 
duurzame en blijvende uitbating geweest.  Graag ontving ik een overzicht van de 
kosten vanaf het ontstaan tot op heden en een overzicht van het bezoekersaantal per 
jaar. 
Daarnaast wil ik weten of het klopt dat de vorige uitbater een gedeelte van de huur 
niet heeft betaald?  Zo ja, over welk bedrag gaat het? 
schepen Christiaan Bamps:  
We zullen u de gevraagde gegevens bezorgen. 
 
Overwegende dat toerisme Riemst instaat voor een aantal  uitgaven, o.a. het 
onderhoud aan de Waterburcht te Millen; 
Overwegende dat de bestaande CV - ketel in de Waterburcht te Millen voor het 
museum en het appartement moet worden vervangen en er  een aantal aanpassingen 
moeten gebeuren; 
Overwegende dat toerisme Riemst niet over de nodige financiële middelen beschikt 
om deze uitgaven te financieren; 
Overwegende dat in het budget, dienstjaar 2013, een  krediet ingeschreven is in de 
buitengewone dienst onder artikel 561/635/51 voor een bedrag van 30.000 EUR; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 inzake de controle op de toekenning en 
aanwending van sommige toelagen door lokale besturen; 
Gelet op artikel 2 en 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 



 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De vervanging en  aanpassingen aan de verwarmingsinstallatie in de Waterburcht 
worden geraamd op 30.000 EUR. 
Een buitengwone  toelage van 30.000 EUR te verlenen aan toerisme Riemst ter 
financiering van deze buitengewone uitgaven aan de Waterburcht te Millen. De 
kredieten zijn voorzien in het gemeentelijke budget onder artikel 561/635/51. 
artikel 2: 
Een afschrift te bezorgen aan de gemeenteontvanger en aan toerisme Riemst 
 
Dienst Financiën - Algemeen 

19. GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING NR. 3 EN 4, DIENSTJAAR 2013. 
 
Steven Coenegrachts: 
De bugetten voor electriciteit/gas/… worden erg verhoogd.  Waarom werden deze 
kosten niet beter ingeschat? 
burgemeester Mark Vos: 
We kunnen deze kosten niet tijdig inschatten omdat we de facturen te laat ontvangen. 
 
Jan Peumans: 
Indien we voortdurend meeruitgaven moeten goedkeuren, hebben de 
besparingsvoorstellen geen zin. 
 
Ivo Thys: 
1. De buurtenquête kost veel geld, een goedkopere oplossing is een hoorzitting.  Deze 
verschaft evenveel informatie. Ik vraag de stemming over het punt i.v.m. de 
buurtenquête.   
schepen Marina Pauly: 
Via een enquête kunnen we meer mensen bereiken dan via een hoorzitting. 
Goedgekeurd met 14 stemmen voor (CD&V), 10 stemmen tegen (Spa-groen / NVA / 
Open VLD) en 0 onthoudingen. 
 
2. Ik vraag eveneens de stemming over mediamix. 
Goedgekeurd met 14 stemmen voor (CD&V), 10 stemmen tegen (Spa-groen / NVA / 
Open VLD) en 0 onthoudingen. 
 
3. waarom wordt er zo'n hoog bedrag voorzien voor receptie- en representatiekosten?  
Ik vraag de stemming. 
Schepen Marina Pauly: 
Hieronder vallen ook de relatiegeschenken, .. 
Goedgekeurd met 17 stemmen voor (CD&V / Open VLD), 7 stemmen tegen (Spa-
groen / NVA ) en 0 onthoudingen. 
 
4. Waarom valt de subsidie voorzien voor eindverhandelingen,… weg?  Op die manier 
kan de gemeente aan wetenschappelijk begeleide informatie komen. 
Schepen marina Pauly: 
We hebben hiervoor reeds verschillende jaren geen aanvragen meer ontvangen. 
Goedgekeurd met 17 stemmen voor (CD&V / Open VLD), 7 stemmen tegen (Spa-
groen / NVA ) en 0 onthoudingen. 
 
5. Gelieve meer te besparen op externe festiviteiten.  Ik vraag de stemming. 
Goedgekeurd met 17 stemmen voor (CD&V / Open VLD), 1 stemmen tegen (Spa-
groen) en 6 onthoudingen (NVA). 
 
6. Indien de subsidies voor de sanering van afgedankte stookolietanks wordt 
afgeschaft, schuiven we het probleem van sanering door naar de volgende generatie.  
Ik vraag de stemming. 
Goedgekeurd met 17 stemmen voor (CD&V / Open VLD), 7 stemmen tegen (Spa-
groen / NVA ) en 0 onthoudingen. 
 
7. Vallen terassen van cafees ook onder belasting op ander gebruik van de openbare 
weg?  Ik vraag de stemming. 
Goedgekeurd met 20 stemmen voor (CD&V / NVA), 1 stem tegen (Spa-groen) en 3 
onthoudingen.(Open VLD) 
 
8. Ik vraag de stemming i.v.m. de verhoging voor inlichtingen aan notarissen en i.v.m. 
de verhoging voor de aflevering van attesten/vergunningen aan particulieren. 
Goedgekeurd met 14 stemmen voor (CD&V), 10 stemmen tegen (Spa-groen / NVA / 
Open VLD) en 0 onthoudingen. 



 
9. Waarom moet de gemeente betalen voor de afrastering van een toegangsweg naar 
het voetbalterrein te Membruggen?  Dit is de 3de toegangsweg naar dit terrein, is 
deze niet overbodig?  Ik vraag de stemming. 
burgemeester Mark Vos: 
We kregen enkel een akkoord van Stedenbouw indien deze toegangsweg erbij kwam. 
Goedgekeurd met 23 stemmen voor (CD&V / NVA/ Open VLD), 1 stem tegen (Spa-
groen) en 0 onthoudingen. 
 
Steven Coenegrachts: 
Ik zie dat de uitgaven stijgen, ondanks het feit van uw besparingen. 
 
Jan Peumans: 
1. De budgetten voor de bibliotheek worden drastisch verminderd.  Ik vraag de 
stemming. 
Goedgekeurd met 14 stemmen voor (CD&V), 10 stemmen tegen (Spa-groen / NVA / 
Open VLD) en 0 onthoudingen. 
2. Wat gebeurt met de pensioenen, de dividenten de kosten voor de brandweer, …?  
Ik merk meer uitgaven dan dat er besparingen worden gerealiseerd. 
 
Na toelichting en voorlezing door de heer Mark Vos, burgemeester,  wordt de 
voorgelegde budgetwijziging nr.  3 en 4, dienstjaar 2013, goedgekeurd. 
Tijdens de zitting werden volgende kredieten toegevoegd: 
Gewone dienst 
722/725/54 (2012): onderhoud gebouwen T.D.: + 1.200 EUR 
87601/124/02(2012): afvalrecipiënten : + 60 EUR 
Na aanpassing van de wijzigingen sluit het budget 2013 af met volgende cijfers: 

� Het geraamd algemeen resultaat, exploitatie, bedraagt: 2.578.891,19 EUR 
� Het geraamd algemeen resultaat, investeringen, bedraagt: 1.018.759,16 EUR. 

Goedgekeurd met 14 stemmen voor (CD&V), 7 stemmen tegen (Spa-groen / NVA) en 
3 onthoudingen (Open VLD). 
 
 
Ivo Thys: 
De besparingsvoorstellen staan niet geagendeerd en kunnen dus niet behandeld 
worden. 
 
Ludwig Stevens: 
1.Ik wens de besparingsvoorstellen enkel te bespreken, maar nog niets over te 
beslissen. 
burgemeester Mark Vos: 
Als de gemeenteraad akkoord gaat met de besparingsvoorstellen kunnen de 
reglementen desbetreffende voor goedkeuring naar een volgende gemeenteraad. 
 
2. Uw fractie heeft de financiële toekomst van de gemeente rooskleuriger voorgesteld 
dan dat ze was.  Ik twijfel of het verlagen of afschaffen van subsidies en toelagen voor 
een oplossing zullen zorgen.  Daarnaast wil ik opmerken dat tijdens de vergaderingen 
van de gemeenteraad alvast een besparing kan gedaan worden door te investeren in 
een opname apparaat zodat 1 personeelslid, dat notities neemt, uitgespaard kan 
worden. 
 
Steven Coenegrachts: 
Er is inderdaad nood aan besparingen, maar wellicht niet door de belastingen gelijk te 
schakelen met de omliggende gemeenten, of door de bouwvergunningen, de 
kinderopvang  en het schoolbusvervoer duurder te maken.  Dit is trouwens in strijd 
met uw verkiezingscampagne waarin u de jonge gezinnen betaalbare woningen enz. 
beloofde.  Daarnaast vind ik, buiten de besparing op een kabinetsmedewerker, geen 
besparingen terug die betrekking hebben op uw eigen werking en staan in de 
begrotingswijziging op sommige vlakken zelfs meer uitgaven. 
 
Jan Peumans: 
1. De Overheid heeft regels opgelegd voor het opstellen van een financieel 
meerjarenplan, m.n. het verschaffen van een toelichting hoe u dit wenst te realiseren.  
Die toelichting hebben wij tot op heden nog niet ontvangen.   
2. U verwijst in uw besparingsvoorstellen naar het feit dat personeelsleden die op 
pensioen gaan niet meer vervangen worden.  Over welke personeelsleden gaat dit? 
burgemeester Mark Vos: 
We hebben als uitgangspunt de gemiddelde leeftijd van 62 jaar genomen en zien dat 
er dan in verschillende diensten personeelsleden in aanmerking zouden kunnen 



komen.  Het is echter niet concreet wie wanneer met pensioen gaat, de verplichte 
pensioenleeftijd is 65 jaar. 
3. Kost elk personeelslid 50.000 euro? 
burgemeester Mark Vos: 
Dat is een gemiddelde kostprijs. 
4. Waarom worden de kredieten van de bibliotheek alweer verminderd, dit is voor de 
2de keer op een paar jaar tijd? 
burgemeester Mark Vos: 
De besparingen werden besproken met de diensten.  Zij waren niet altijd akkoord met 
de voorstellen. 
5. Conform de verplichtingen van de Vlaamse Overheid wens ik dat u het financieel 
beleidsplan 2013 - 2017 bezorgt aan alle gemeenteraadsleden. 
 
Ivo Thys: 
1. Uw besparingsvoorstellen zijn in strijd met uw verkiezingspropaganda.  De 
leefbaarheid van de dorpen zou een rode draad moeten zijn in het beleid van een 
plattelandsgemeente, maar deze leefbaarheid wordt erg aangetast. 
2. Besparingen op personeel blijkt één van uw grootste besparingen te zijn, m.n. het 
wegvallen van een kabinetsmedewerker.  Dit is in feite de kabinetsmedewerker van de 
oppositie. 
3. Gelieve de beleidsnota niet huis-aan-huis te bedelen.  Daarnaast stel ik voor om te 
besparen inhet gemeentelijk informatieblad, dit kan o.a. door te minderen in het aantal 
uitgaven en te minderen in het aantal achtergrondartikels. 
4. In uw besparingsvoorstellen zitten veel verdoken belastingen, wordt er bespaard op 
de werking van vrijwilligers en worden moeilijke dossiers zoals het betalen per fractie 
van huisvuil uitgesteld tot na de verkiezingen. 
5. Deze besparingsvoorstellen werden onterecht geagendeerd op de agenda van 
deze vergadering.  Ik zal hiertegen klacht indienen bij de gouverneur. 
burgemeester Mark Vos: 
Alle details werden op voorhand aan de raadsleden bezorgd, er is dus niets verdoken 
gebeurd. 
Jan Peumans: 
Enkel de officiële stukken tellen.  De meerjaren begroting moet volgens de regels. 
burgemeester Mark Vos: 
Daar ben ik het mee eens. 
schepen Bert Cilissen: 
Het busvervoer is historisch gegroeid om concurrentie met het 
gemeenschapsonderwijs aan ta gaan. 
Ik wil even opmerken dat de besparing op het schoolbusvervoer uitvoerig met de 
schooldirecties werd besproken.  Uit deze gesprekken bleek dat op lange termijn het 
behoud van schoolbusvervoer onhoudbaar is.  Er zouden ook nieuwe bussen moeten 
aangekocht worden.  Wat het jeugdhuis betreft willen we de fouten die gemaakt 
werden in het verleden rechtzetten d.m.v. een goed beheer. 
De bijdrage die deelnemers moeten betalen voor de sport- en speelpleinactiviteiten 
zullen inderdaad stijgen.  Dit heeft o.a. te maken met het feit dat het aanbod wordt 
uitgebreid en alles betaalbaar moet blijven. 
schepen Marina Pauly: 
Ik wil erop wijzen dat het aanbod voor de kinderopvang gestegen is en dat we 
desondanks nog altijd de minimumtarieven van Kind & Gezin handhaven.  Dit lijkt mij 
toch een gezinsvriendelijk beleid. 
Wat besparingen op het informatieblad betreft wil ik u erop wijzen dat uit een enquête 
is gebleken dat gemeentelijke informatiebladen zeer veel gelezen worden.  Daarnaast 
wil ik erop wijzen dat in een vorige legislatuur u als schepen van communicatie 
bepaalde initiatieven heeft genomen om dit gemeentelijk informatieblad te promoten 
en uit te breiden.  
 
Anita Beusen: 
Ik heb 2 gemeenteraadsvergaderingen geleden de vraag gesteld of sommige 
personeelsleden terecht ongerust waren over het verder bestaan van hun job.  U 
antwoordde toe dat daar geen sprake van was.  Nu blijkt uit de besparingsvoorstellen 
dat er sprake is van het afschaffen van het schoolbusvervoer.  Betekent dit dan toch 
dat deze mensen hun werk verliezen?  Daarnaast stel ik mij de vraag of het 
schoolbusvervoer zowel voor het vrij als het gemeentelijk onderwijs zal afgeschaft 
worden, want als dit enkel geldt voor het vrij onderwijs zijn zij wel de dupe. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit geldt zowel voor het gemeentelijk als het vrij onderwijs. 
schepen Bert Cilissen: 
Dit gebeurt in overleg met alle betrokken directies.  De aankoop van een nieuwe 
schoolbus is financieel niet haalbaar voor het vrij onderwijs. 
burgemeester Mark Vos: 



Als enkel de gemeentescholen busvervoer blijven doen dan wordt dit concurrentie 
voor de vrije scholen. 
Anja Slangen: 
Uit overleg blijkt dat de scholen het busvervoer niet echt nodig vinden, de opvang is 
belangrijker.  We zullen voor alle scholen hetzelfde principe hanteren. 
 
Steven Coenegrachts: 
Het oudercomité heeft voor de vrije school Lafelt en Vroenhoven een nieuwe 
schoolbus aangekocht.  Is deze nu overbodig? 
schepen Bert Cilissen: 
Neen, het vervoer tussen de scholen onderling blijft bestaan, enkel de ophaling van de 
kinderen aan huis valt weg. 
 
Bij de budgetwijziging worden de voorgestelde besparingsmaatregelen uitgebreid 
besproken en wordt een simulatie van de meerjarenbegroting toegelicht. 
 
NVA / Spa-Groen en Open VLD nemen niet deel aan de stemming over dit punt. 
Stemming: goedgekeurd met 14 stemmen voor (CD&V). 
 
LDP - Dienst Milieu 

20. OPHEFFING 'SUBSIDIEREGLEMENT SANERING BUITENGEBRUIKGESTELDE 
MAZOUTTANKS' 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15/07/2005 en latere wijzigingen; 
Gelet op het subsidiereglement, goedgekeurd bij de gemeenteraad dd. 12/06/2006, 
voor de sanering van buitengebruikgestelde mazouttanks; 
Gelet op de wettelijke verplichtingen bij het saneren van een buitengebruikgestelde 
mazouttank wordt het subsidiereglement voor de sanering van buitengebruikgestelde 
mazouttanks opgeheven. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 17 stemmen voor, 7 stemmen tegen (NVA / Spa-Groen) 
en 0 onthoudingen. 
artikel 1 : 
het subsidiereglement voor de sanering van buitengebruikgestelde mazouttanks 
opgeheven. 
artikel 2: 
Een afschrift wordt aan de financiële dienst bezorgd. 
 
LDP - Duurzaamheid 

21. SUBSIDIEREGLEMENT ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN 
 
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15.07.2005 en latere wijzigingen; 
Overwegende dat er veel energie verloren gaat via slecht geïsoleerde muren en 
ramen; 
Gelet op de inspanningen van het gemeentebestuur tot het voeren van een duurzaam 
klimaatbeleid en er volgens de Dubo-scan vooral maatregelen nodig zijn ivm 
beglazing en het isoleren van de bestaande (oudere) woningen. Het aandeel van de 
muurisolatie en beglazing in het geheel is het grootst (ca 10 %) .   
Overwegende dat er voor het plaatsen van zonneboilers voldoende financiële 
ondersteuning wordt gegeven door de netbeheerder, vervalt de gemeentelijke 
subsidie voor deze maatregel; 
Overwegende dat hiervoor het subsidiereglement betreffende hernieuwbare energie 
en besparende maatregelen dd. 12.12.2011 opgeheven dient te worden; 
Gelet op het engagement van het gemeentebestuur om klimaatneutraal te worden 
tegen 2020; 
Gelet op de ondertekening van de ʻCovenant Of Mayorsʼ dd. 30.11.2011. 
Gezien de nodige kredieten voorzien zijn in de jaarlijkse begroting onder artikel 879 
09/332/02. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
 
artikel A: opheffing reglement dd. 12.12.2011 
Het subsidiereglement dd. 12.12.2011 betreffende hernieuwbare energie en 
besparende maatregelen wordt opgeheven en vervangen door dit reglement. 
 
artikel B: subsidiereglement energiebesparende maatregelen 
 
HOOFDSTUK 1: DEFINITIES 
 
artikel 1: 



Bestaande woning: woning aangesloten op het elektriciteitsnet van Infrax vóór 1 
januari 2006.  
 
HOOFDSTUK 2: ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
artikel 2: 
Het gemeentebestuur van Riemst keert, binnen de perken van de jaarlijkse 
begrotingskredieten, een toelage uit voor de aankoop en installatie van 
buitenmuurisolatie en voor de vervanging van enkel of dubbel glas door 
hoogrendementsbeglazing bij bestaande woningen. Beide toelagen zijn gekoppeld 
aan de subsidie voor deze maatregelen van Infrax. 
artikel 3: 
De installatie moet deel zijn van een vergund gebouw binnen de grenzen van de 
gemeente Riemst en moet voldoen aan alle wettelijke bepalingen. De installatie moet 
geplaatst worden overeenkomstig de stedenbouwkundige voorschriften. 
artikel 4: 
De premie geldt enkel voor buitenmuurisolatie en hoogrendementsbeglazing in een 
woning die aangesloten is op het elektriciteitsdistributienet van Infrax.  



artikel 5: 
De aanvraag wordt ingediend bij het gemeentebestuur binnen de 12 maanden na 
ontvangst van de bevestigingsbrief van Infrax.  
artikel 6: 
Het gemeentebestuur behoudt het recht om – in elke fase van het project – zich ter 
plaatse te komen vergewissen van de situatie en indien nodig contact te nemen met 
de firma en/of aannemer die de installatie levert en/of plaatst. Indien de installatie niet 
overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag, behoudt het gemeentebestuur het 
recht uitbetaalde premies terug te vorderen.  
artikel 7: 
De premieaanvraag geldt enkel voor nieuw aangekochte en/of geplaatste materialen 
en wordt slechts éénmalig per adres toegekend. 
artikel 8: 
De premie is strikt gebonden aan het uitvoeringsadres en wordt uitbetaald door 
overschrijving op de bankrekening van de aanvrager.  
 
HOOFDSTUK 3: SPOUWMUURISOLATIE OF BUITENMUURISOLATIE 
 
artikel 9: 
- Voor de gemeentelijke subsidie voor spouwmuur- en buitenmuurisolatie gelden 

dezelfde actievoorwaarden die Infrax stelt voor deze maatregel. 
artikel 10: 
- De subsidie bedraagt 50 % van de toelage van Infrax met een maximum van 250 

euro, ongeacht deze isolatie geplaatst werd door de bouwheer zelf of door een 
aannemer.  

- De subsidie is niet cumuleerbaar met de gemeentelijke toelage die gegeven wordt 
in het kader van het subsidiereglement betreffende infrastructuur (buurthuizen, 
muzieklokalen, jeugdlokalen, speelpleinen, sportlokalen en sportpleinen). 

- De subsidie voor buitenmuurisolatie is cumuleerbaar met de gemeentelijke 
subsidie voor ecologische materialen, maar kan het maximale factuurbedrag van 
de betreffende aankoop niet overschrijden. 

 
HOOFDSTUK 4: SUBSIDIE HOOGRENDEMENTSBEGLAZING 
artikel 11: 
- Voor de gemeentelijke subsidie voor hoogrendementsbeglazing gelden dezelfde 

actievoorwaarden die Infrax stelt voor deze maatregel. 
artikel 12: 
- De subsidie bedraagt 50 % van de toelage van Infrax.  
 
HOOFDSTUK 5: AANVRAAGPROCEDURE 
 
artikel 13: 
De aanvraag voor toelage moet worden ingediend bij het college van burgemeester en 
schepenen van Riemst via een kopie van de brief van Infrax waarin deze bevestigt dat 
de subsidie wordt toegekend. Deze kopie wordt door de aanvrager ondertekend. 
artikel 14: 
De gemeentelijke subsidie wordt uitgekeerd: 
- indien de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet 
- indien de vereiste documenten tijdig werden ingediend 
- nadat het gemeentebestuur een bevestiging van de uitbetaalde subsidies 

ontvangen heeft van Infrax 
Op basis van het verslag van de toezichthoudende ambtenaar zal het college van 
burgemeester en schepenen beslissen over de uitbetaling van de toelage. 
Indien er frauduleuze praktijken worden vastgesteld, kan de subsidie worden 
teruggevorderd door het gemeentebestuur. 
artikel 15: 
De nodige kredieten worden jaarlijks voorzien in de begroting onder artikelnummer 
879 09/332/02. Tekorten in de begroting worden voorzien bij begrotingswijziging. 
Aanvragen die in het jaar van indiening niet meer uitbetaald kunnen worden, worden 
verschoven naar het daaropvolgende begrotingsjaar. 
artikel 16: 
Dit reglement treedt in werking vanaf 13.05.2013.  
artikel 17: overgangsmaatregel 
a) Aanvragen voor subsidie voor warmtepompen bij bestaande woningen of voor 

zonneboilers die bij Infrax werden ingediend vóór 15.06.2013 komen nog in 
aanmerking voor een gemeentelijke subsidie onder voorwaarde dat de installaties 
voldoen aan de voorwaarden van artikel 9 en 11 van het subsidiereglement 
betreffende hernieuwbare energie en besparende maatregelen dd. 12.12.2011. 
De vereiste bewijsstukken moeten uiterlijk 30 dagen na ontvangst ingediend 
worden bij het gemeentebestuur. 



b) Aanvragen voor warmtepompen bij nieuwbouw die niet gekoppeld zijn aan de 
subsidie van de netbeheerder komen nog in aanmerking voor een gemeentelijke 
subsidie onder voorwaarde dat de installatie voldoet aan de voorwaarden van 
artikel 11 van het subsidiereglement betreffende hernieuwbare energie en 
besparende maatregelen dd. 12.12.2011. en indien de aanvraag volledig wordt 
ingediend bij de gemeentelijke diensten vóór 15.06. 2013. 

c) Indien voor de geplaatste warmtepomp een stedenbouwkundige regularisatie 
vereist is kan de subsidie slechts uitgekeerd worden indien de 
stedenbouwkundige aanvraag voor regularisatie is ingediend voor 01.07.2013 en 
deze uiteindelijk wordt toegekend. 

artikel 18: 
Een afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 
 
LDP - Duurzaamheid 

22. OPHEFFING SUBSIDIEREGLEMENT HERBRUIKBARE BEKERS 
 
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15.07.2005 en latere wijzigingen; 
Gelet op het subsidiereglement dd. 06.07.2013 betreffende de aankoop van 
herbruikbare bekers door verenigingen of vzwʻs. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1:  
Het subsidiereglement dd. 06.07.2013 betreffende de aankoop van herbruikbare 
bekers door verenigingen of vzwʻs van Riemst wordt opgeheven vanaf 13.05.2013. 
artikel 2: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Welzijn 

23. VASTSTELLING TARIEF SPEELPLEINWERKING, SWAP OP HET SPEELPLEIN 
EN SPORTKAMPEN 
 
Veerle Wouters: 
In het vorige reglement werd rekening gehouden met een 2de, 3de en volgend kind.  
Dit valt nu weg en grote gezinnen zullen veel meer moeten betalen. 
schepen Bert Cilissen: 
De oude tarieven dateren reeds van 2001, er werd sindsdien geen prijsverhoging 
doorgevoerd.  Dit jaar wensen we dit wel te doen, onze tarieven zijn in vergelijking met 
andere gemeenten laag.  De aanrekening van de verschillende tarieven van een 1ste, 
2de en volgend kind van eenzelfde gezin was moeilijk te factureren vandaar dat we 
besloten hebben om alles aan hetzelfde tarief te doen. 
 
Ivo Thys: 
De gezinnen worden hierdoor benadeeld.  Zij zijn nochtans de hoeksteen van de 
maatschappij.  
Vraagt om te notuleren dat het woord hem werd ontnomen doordat de voorzitter de 
microfoon uitschakelde. 
 
Ludwig Stevens: 
U beweert dat de tarieven sinds 2001 niet meer zijn aangepast.  Dat klopt niet want in 
2011 was er nog een tariefwijziging. 
schepen Bert Cilissen: 
Dit was enkel een verhoging voor de sportkampen. 
 
Anita Beusen: 
Ik denk niet dat de gezinnen hiermee akkoord gaan en vraag om dit op tijd en stond te 
evalueren. 
burgemeester  Mark Vos: 
Dit is een manier om een stuk van de kosten voor iets waarvan niet alle inwoners 
gebruik kunnen maken, te recupereren. 
 
Gelet op de vaststelling van het tarief voor gemeentelijk jeugdwerk, goedgekeurd 
tijdens de gemeenteraad van 14 maart 2011; 
Gelet op het besluit inzake het vaststellen van tarieven voor deelname aan 
sportcursussen ingericht door de sportdienst van 12/02/2002; 
Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013, goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 
11 oktober 2010; 
Gelet op het beleidsplan sport voor allen 2008-2013; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de goedkeuring tijdens de vergadering van het college van burgemeester en 
schepenen van 2 mei 2013. 



 
BESLUIT: goedgekeurd met 14 stemmen voor, 10 stemmen tegen (NVA / Spa-Groen/ 
Open VLD) en 0 onthoudingen. 
artikel 1:  
Dit  besluit vervangt artikel 2 en 3 van het besluit "Tarief voor gemeentelijk Jeugdwerk" 
goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 14/03/2011. 
Dit besluit vervangt de kostprijs van de sportkampen in artikel 1 van het besluit 
"Tarieven voor deelname aan sportcursussen ingericht door de sportdienst" 
goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 12/02/2002. 
artikel 2: 
De deelnameprijs voor de speelpleinwerking, sportkampen en SWAP op het 
speelplein bedraagt 4 euro per kind per dag. 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

24. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 08.04.2013. 
 
Het verslag lag ter inzage. 
Met volgende bemerkingen: 
Jan Peumans: 
Gelieve mij de gevraagde ongevalsanalyse i.v.m. het kruispunt te Herderen te 
bezorgen. 
Steven Coenegrachts: 
Mijn vraag i.v.m. de pijl die geverfd werd op de boordsteen werd nog niet beantwoord. 
Ludwig Stevens: 
Gelieve in punt 5 volgende aanpassing te doen: Reggerstraat - het parkeerverbod 
geldt enkel op 1 plaats. 
Punt 24: Ik ben niet akkoord met het concept van de school zoals dit wordt 
voorgesteld, ik ben niet tegen de bouw van een nieuwe school. 
 

25. BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET 
GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 13.05.2013  toegevoegd: 
MOTIE I.V.M. MOGELIJKE TOEKOMSTIGE ONCONVENTIONELE GASWINNING 
IN RIEMST. 
 
Ludwig Stevens: 
Ik vind het nog te vroeg om een standpunt in te nemen omdat we te weinig weten over 
de voor- en de nadelen. 
 
Steven Coenegrachts: 
Dit is een prachtige techniek maar nog te weinig gekend in Europa.  Het is nog te 
vroeg om te oordelen. 
 
Jan Peumans: 
Gelieve de nota van de Vlaamse Regering te bezorgen aan alle gemeenteraadsleden.  
Ik begrijp uw bezorgdheid, maar dit is te voorbarig.  Er is een vergunning voor 
onderzoek afgeleverd, nog niet voor ontginning. 
burgemeester Mark Vos: 
Wij delen uw bezorgdheid, maar dit voorstel is te voorbarig.  Wij stellen voor om tegen 
te stemmen. 
 
Motivatie: 
NV Mijnen heeft op 19 december 2012 in naam van Limburg Gas (joint venture van 
LRM en het Australische Dart Energy) bij minister Schauvliege een 
opsporingsvergunning aangevraagd om te onderzoeken of er methaangas kan 
gewonnen worden in de Limburgse ondergrond. Een theoretisch onderzoek is 
vergund, proefboringen nog niet, maar dreigen eraan te komen.  
Vooreerst wil men boren naar steenkoolgas, in Riemst echter niet aanwezig. Daarna 
volgt het schaliegas, in de Riemstse ondergrond wel aanwezig, mits bewerking.  
Omdat deze gaswinning  heel wat negatieve gevolgen zal hebben voor onze 
gemeente en zijn bevolking stelt onze fractie voor een besluit te nemen om 
onconventionele gaswinning in Riemst in de toekomst NIET toe te laten.  
 
De motivatie voor deze motie baseren we op de volgende argumenten : 

Negatieve impact op het milieu:  



o bij het boren zullen heel veel chemicaliën gebruikt worden waardoor 
het grondwater- en oppervlaktewater-verontreinigd zal worden,  

o gevaar op methaangaslekken  
• Gebruik fracking: de initiatiefnemers beweren dat zij geen gebruik zullen 

maken van het fracking-proces(breken van de steenkoollagen om het gas vrij 
te krijgen) Bij gelijkaardige boringen in het buitenland is echter vastgesteld dat 
er steeds fracking wordt toegepast. 

• Aardschokken: de boringen zullen schokken in de ondergrond veroorzaken, 
waardoor er scheuren in de woningen bovengronds kunnen optreden. 

• Groot ruimtebeslag: er zullen redelijk wat hectaren nodig zijn voor fase 1 
(onderzoek potentieel) Hiervoor moet er onteigend worden (of minstens een 
akkoord van de eigenaar) 

• Nadelig voor toerisme: uit SALK is gebleken dat Limburg zijn toeristische 
troeven verder moet uitspelen; deze steenkoolgaswinning gaat het landschap 
danig veranderen, dat die troeven in gevaar komen. 

• Hypotheek op de toekomst: als er nu toch zou geboord worden naar 
onconventionele gassen (steenkool- of schaliegas) met milieuvervuilende 
technologie, die niet behoort tot de Best Beschikbare Technologie (BBT), dan 
zal dit de toekomstige ontginning met milieuvriendelijke technologie (die bv. 
over 5 of 10 jaren wel op punt kan staan) hypothekeren, omdat de 
steenkoollagen dan danig vervuild zullen zijn. 

• Conflict met hernieuwbare energie: het ondersteunen van onconventionele 
gaswinning (financieel, logistiek) zal een rem betekenen voor de 
ondersteuning van hernieuwbare energie in Limburg. Om tegelijkertijd 
klimaatneutraal en energie-onafhankelijk te worden, moet de provinciale en 
Vlaamse overheid juist meer hernieuwbare energie ondersteunen. 

Deze motivatie kan worden aangevuld met zeer onduidelijke en magere voordelen.  
• Geen jobcreatie: bij de exploitatie worden slechts een handvol 

arbeidsplaatsen gecreëerd. 
• Lage opbrengst: tijdens de exploitatieperiode wordt slechts een hoeveelheid 

gas geproduceerd die het verbruik in België van 4 maanden kan dekken. 
• Geen verbetering energie-autonomie: De initiatiefnemers beweren dat 

Vlaanderen minder afhankelijk zal worden van het buitenland voor zijn 
energiebevoorrading. Maar volgens FOE zou het gas getransporteerd worden 
naar een haven (Zeebrugge) om vandaaruit te verschepen naar het 
buitenland. 

BESLUIT: afgekeurd met 1 ja-stem (Spa-Groen), 23 neen-stemmen (CD&V / NVA / 
Open VLD) en 0 onthoudingen. 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van mogelijke toekomstige plannen om ook op zijn 
grondgebied onconventioneel gas te winnen.  
artikel 2: 
De gemeenteraad neemt kennis van de balans van voordelen en vooral van nadelen 
van een dergelijke gaswinning.  
artikel 3: 
Het gemeentebestuur van Riemst concludeert daaruit dat onconventionele gaswinning 
op haar grondgebied niet wenselijk is en de mogelijke aanvragen doorvoor in de 
toekomst ongunstig zal adviseren en mogelijke vergunningen zal weigeren.  
 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 01.30 uur. 
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