
Vergadering gemeenteraad van 14/10/2013 
 
Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester 
Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Onclin Katja, 
Schepenen 
Thys Ivo, 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, Witters Suzy, 
Noelmans Jan, Raadsleden 
Vrijens Guido,  Secretaris 
 
Laat zich verontschuldigen : 
Stratermans Gerard, Raadsleden 
 
Vanaf punt 8. vervoegt Peumans Jan, Raadslid de zitting. 
Vanaf punt 11. vervoegt Eycken Mathieu, Schepen de zitting. 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

1. VERVANGING  GEMEENTERAADSLID JO RUYTERS WEGENS VERHINDERING 
UITOEFENING AMBT ALS GEMEENTERAADSLID. 
 
Gelet op het schrijven van  de heer Jo Ruyters  dd. 20.09.2013 waarbij deze te 
kennen geeft verhinderd te zijn om zijn ambt als gemeenteraadslid uit te oefenen  van 
14 oktober 2013 tot en met 15 maart 2014, wegens verblijf in het buitenland; 
Gelet op het schriftelijk verzoek van de heer Jo Ruyters om zich tijdens zijn 
afwezigheid te laten vervangen door zijn opvolger; 
Gelet op het attest van zijn werkgever SKF Logistics Services Belgium NV waarin zijn 
verblijf in het buitenland voor een minimale termijn van 12 weken wordt bevestigd; 
Overwegende dat mevrouw Suzy Witters, 1ste opvolger van de lijst van het te 
vervangen raadslid, de heer Jo Ruyters zal vervangen tijdens de duur van zijn 
afwezigheid voor de uitoefening van het mandaat als gemeenteraadslid ; 
Gehoord het verslag van de burgemeester-voorzitter betreffende het onderzoek van 
de geloofsbrieven van voornoemde opvolger waaruit blijkt dat deze voldoet aan de 
gestelde vereisten van verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van 
onverenigbaarheid; 
Gelet op artikel 14, 1°, 2°, 3° en 5° van het gemeentedecreet; 
Gelet op artikel 16 van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 22 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De raad neemt akte dat de heer Jo Ruyters verhinderd wordt zijn mandaat als raadslid 
uit te oefenen gedurende de periode  van 14.10.2013 t.e.m.15.03.2014 wegens een 
verblijf in het buitenland in opdracht van zijn werkgever. 
artikel 2: 
Mevrouw Suzy Witters onmiddellijk tot de vergadering toe te laten en haar  te 
verzoeken in de handen van de voorzitter de volgende eed af te leggen: “Ik zweer de 
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” . 
artikel 3: 
Mevrouw Suzy Witters te installeren als vervangend gemeenteraadslid nadat zij de 
eed heeft afgelegd en dit voor de periode van verhindering van de heer Jo Ruyters 
van 14.10.2013 t.e.m. 15.03.2013. 
artikel 4: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de betrokkenen  en de bevoegde instanties. 



 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

2. TOELICHTING PROJECTVERENIGING ERFGOED HASPENGOUW 
 
Toelichting Projectvereniging Erfgoed Haspengouw door mevrouw Lieve Opsteyn - 
Erfgoedcoördinator. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

3. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Suzy Witters: 
1. Kunt u mij een stand van zaken geven betreffende het samenwerkingsverband 
tussen de gemeente Riemst en de stad Maastricht? 
burgemeester Mark Vos: 
Een doorgedreven samenwerking is niet altijd wettelijk mogelijk.Verschillende 
mogelijkheden worden voortdurend afgewogen. 
Momenteel werkt de gemeente samen met Maastricht, bv. voor het onderhoud van 
trage wegen. 
 
2. De gemeente heeft besloten om bladkorven te plaatsen.  Ik las onlangs dat andere 
gemeenten het gebruik van bladkorven juist afschaffen, o.a. omdat er veel ander afval 
in deze korven wordt gegooid.  Waar worden de bladkorven precies geplaatst in onze 
gemeente? 
burgemeester Mark Vos: 
De bladkorven zullen geplaatst worden in enkele kritische straten.  Dit is een 
proefproject, indien we merken dat de bladkorven gebruikt worden voor ander afval 
dan worden ze volgend jaar verwijderd.  In de rest van de gemeente wordt 2x extra 
geborsteld. 
 
3.In een ander artikel in de Standaard werd vermeld dat een tehuis voor nazorg zal 
gebouwd worden in de gemeente Vlijtingen  Dit gebeurt echter in de deelgemeente 
Lafelt.  Ik vraag om aan de kleine gemeenten meer aandacht te schenken. 
burgemeester Mark Vos: 
Het artikel dat u aanhaalt is geen artikel van de gemeente, we zullen erop toezien dat 
de juiste plaatsnaam wordt gebruikt. 
 
 
Dirk Jacobs: 
1. Jonge gezinnen in Vlijtingen pleiten voor het behoud van de skateramp in het dorp. 
schepen Bert Cilissen: 
De skateramp vertoont een aantal defecten en is dus niet meer veilig.  Aangezien 
deze skateramp is afgeschreven doet de gemeente geen investering meer in de 
herstelling ervan.  De BMX-club heeft gevraagd deze skateramp in eigen beheer te 
mogen herstellen en te plaatsen op het BMX-parcours.  Gezien de onveilige ligging 
van de skateramp en de defecten eraan zijn wij akkoord gegaan met dit voorstel. 
Wij zullen uw voorstel verder onderzoeken. 
 
2. Zijn er afwijkingen mogelijk op het stoepenplan? 
schepen Guy Kersten: 
Het uitgangspunt van het stoepenplan is uniformiteit op het openbaar domein.  Op 
privé domein doet de eigenaar wat hij wil. 
 
3. Kan er een actieplan opgesteld worden om de kermissen aantrekkelijker te maken 
voor de foorkramers.  We merken nu dat het aantal attracties met het jaar verminderd. 
schepen Christiaan Bamps: 
We hebben de kermiskramers reeds gevraagd naar de oorzaak hiervan, zij lieten ons 
weten dat de opbrengst op kleine kermissen veel te laag is en dat zij kiezen voor grote 
kermissen in de steden.  We zullen uw voorstel echter onderzoeken. 



 
4. Kunt u mij een overzicht bezorgen van het aantal personeelsleden in de gemeente. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt u bezorgd. 
 
5. Waarom schreven zo weinig personeelsleden in voor het personeelsfeest en de 
sportnamiddag? 
burgemeester Mark Vos: 
Blijkbaar lag de datum van het personeelsfeest moeilijk en daarnaast hadden vele 
personeelsleden hun uitnodiging te laat ontvangen.  Daarom hebben we besloten het 
personeelsfeest te verplaatsen naar maart of april volgend jaar. 
 
Anita Beusen: 
1. Ik stelde tijdens de gemeenteraad van februari een vraag betreffende een 
logiesverstrekkend bedrijf in Riemst waar personen zijn gedomicilieerd en kreeg toen 
als antwoord dat het een voorlopige domicilie betrof.   
burgemeester Mark Vos: 
We zullen u een stand van zaken bezorgen van de bouwvergunning. 
 
2. Niet alle verslagen van de gemeenteraad staan op de website. 
schepen Marina Pauly: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
3. In de loop van de maand mei hield de politie een actie rond stoepparkeren in onze 
gemeente.  Wat zijn de resultaten van deze actie? 
schepen Guy Kersten: 
Deze resultaten worden u bezorgd. 
 
4. T.g.v. de uitvoering van werken  in de Bolderstraat en in de Poststraat zijn sommige 
handelszaken moeilijk bereikvbaar voor klanten en leveranciers.  Hoe lang duren deze 
werken nog? Kan hiervoor eventueel een oplossing gezocht worden? 
burgemeester Mark Vos: 
Deze werken duren tot half november, als het weer meezit.  Mits afspraken met de 
aannemer kunnen leveranciers de handelszaak bereiken en voor de klanten is er 
parkeergelegenheid op wandelafstand. 
 
Ronnie Oosterbosch: 
Er werd mij gemeld dat de ideeënbus werd weggehaald op de technische dienst.  
Klopt dit? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht.  Indien ze weg is, wordt er een nieuwe geplaatst. 
  
Veerle Wouters: 
1. De omleidingswegen die gelden tijdens de uitvoering van de werken in Val-Meer 
zijn zeer onduidelijk aangegeven.  Kan de gemeente hier iets aan doen? 
burgemeester Mark Vos: 
De aannemer is verantwoordelijk voor de signalisatie. We zullen vragen om borden 
met meer informatie te laten bij te plaatsen. 
 
2. T.g.v. dezelfde werken was er een telefoonpanne en een electriciteitspanne.  Waar 
kunnen inwoners terecht om problemen te melden? 
burgemeester Mark Vos: 
In principe wordt gepeild naar de ligging van de kabels maar blijkbaar werden er toch 
enkele kabels geraakt.  Infrax heeft ons dit gemeld, maar van Belgacom hebben we 
geen melding ontvagen. 
 
Steven Coenegrachts: 
Er werd reeds 2 maal een powerpointvoorstelling van het RUP handelsperimeters 
beloofd.  Wanneer krijgen wij deze te zien? 
schepen Katja Onclin: 



Binnen enkele maanden vindt er een plenaire vergadering plaats.  De raadsleden 
zullen tijdig geïnformeerd worden. Het dossier wordt momenteel nog op verschillende 
niveaus besproken. We zullen u tijdig inlichten. 
 
Ivo Thys: 
1.Werd mijn voorstel om een alternatief voor strooizout te gebruiken in straten waar 
weinig verkeer is, onderzocht? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit werd onderzocht, maar het gebruik van zand i.p.v. zout kan verstopping van de 
riolering veroorzaken.  Gezien de vele klachten van de inwoners over gevaarlijk 
gladde wegen werd besloten om op dezelfde manier als voorheen voort te werken. 
 
2.  Sommige bomen zorgen voor mosvorming op de stoepen en dit geeft gevaar voor 
gladheid. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
 
3.Hoeveel mensen werden uitgenodigd voor de Gezinsdag en hoeveel waren er 
aanwezig? 
burgemeester Mark Vos: 
De gegevens worden u bezorgd. 
 
4. Ik heb op 2 vragen die ik stelde tijdens een vorige gemeenteraad nog geen 
antwoord ontvangen, m.n. de vraag betreffende de procedure van de Raad van State 
en de vraag betreffende de aanleg van een geboortebos in de Allewijstraat. 
burgemeester Mark Vos: 
De antwoorden worden u bezorgd. 
 
Interne zaken - Dienst bevolking 

4. VOORSTEL TOT VASTLEGGING VAN 3 NIEUWE STRAATNAMEN VOOR DE 
VERKAVELING AAN DE MOULT TE ZUSSEN 
 
Anita Beusen: 
Graag een stand van zaken i.v.m. de verkoop van de gronden? 
burgemeester Mark Vos: 
Fase 1 en 2 gebeurt gelijktijdig. De verkoop kent jammer genoeg niet zo'n groot 
succes. 
 
Ivo Thys: 
Waarom werd voor 1 van deze 3 straten niet gekozen voor de naam van Koning 
Filipstraat i.p.v. in een dossier waarin de procedure al lopende was? 
burgemeester Mark Vos: 
De vorige aanvraag is inmiddels goedgekeurd. 
 
Gelet op de uitbereiding van De Moult te Zussen waarbij drie nieuwe straten een 
naam moeten krijgen. 
Gelet op de voorstellen van straatnamen van Gogri. 
Gelet op het decreet van 28.01.1977 tot bescherming van de namen van de openbare 
wegen en pleinen (B.S. 07.04.1977), gewijzigd bij decr.01/07/1987 (B.S. 01/09/1987), 
decr. 04/02/1997 (B.S. 25/02/1997) en decr. 29/11/2002 (B.S. 17/12/2002). 
Gelet op het gemeentedecreet van 22 december 2006. 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 
12/09/2013. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 21 stemmen voor (CD&V / NVA / Open VLD), 1 stem 
tegen (Spa-Groen) en 0 onthoudingen. 
 
artikel1: Principebeslissing om de de straat in groene kleur de naam Schansstraat te 
geven en de straat in blauw de naam Trichterweg te geven. De huidige straatnaam 
De Moult wordt doorgetrokken naar de nieuwe straat die oranje ingekleurd is.  



 
artikel 2: De decretale voorziene procedure voor toekenning van een nieuwe 
straatnaam wordt hiermee opgestart door het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
Interne zaken - Dienst bevolking 

5. OVEREENKOMST MET FOD BINNENLANDSE ZAKEN BETREFFENDE DE 
BIOMETRISCHE PASPOORTEN EN VERBLIJFSTITELS  
 
Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet; 
Gelet op de Europese verordening nr. 380/2008 van de Raad van 18 april 2008 tot 
wijziging van verordening nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform 
model van verblijfstitels voor onderdanen van derde landen; 
Gelt op de Europese verordening nr. 2252/2004 van de Raad 13 december 2004, die 
de lidstaten verplicht om biometrische paspoorten van de 2de generatie (met 
vingerafdrukken) af te geven.  
Gelet op de brief van 5 juli 2013 vanwege de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD 
Buitenlandse Zaken inzake de overeenkomst betreffende de invoering van de 
biometrische gegevens op de paspoorten en verblijfstitels voor de onderdanen van 
derde landen;  
Overwegende dat de gemeente Riemst recht heeft op  2 biometrische packs, 
omvattende: een fotoscanner, een vingerafdrukscanner, een digitaal 
handtekeningspad en een chiplezer; 
 
Overwegende de beslissing van het CBS van 12/09/2013 waarbij de firma Remmicom 
nv aangeduid is als leverancier van de twee bioboxen; 
Overwegende dat de verantwoordelijkheden en de verbintenissen van elke partij en 
de modaliteiten van de aankoop van het materiaal geregeld worden via een 
wederzijds te ondertekenen 'overeenkomst tussen de Belgische staat en de gemeente 
Riemst betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van 
derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers'. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 22 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
 
De gemeente Riemst start in de 2e helft van 2013 met de invoering van de 
biometrische gegevens in paspoorten en verblijfsdocumenten voor onderdanen van 
derde landen en ondertekent hiertoe de 'overeenkomst tussen de Belgische staat en 
de gemeente Riemst betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan 
onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische 
burgers'. 
 
Interne zaken - Dienst Personeel 

6. PRINCIPEBESLISSING VERGOEDING AAN MANDATARISSEN VOOR 
DIENSTREIZEN IN HET BELANG VAN HET BESTUUR VANAF 01/07/2013 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd.04/02/2013 waarin voormeld K.B. van 
29/12/1965 werd overgenomen; 
Gelet op het K.B. van 29/12/1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten 
gemaakt voor dienstreizen, gewijzigd bij eventuele latere besluiten; 
Overwegend dat artikel 8 dient gewijzigd te worden als volgt : De mandatarissen die 
voor hun dienstreizen gebruik maken van een wagen, een motorfiets of bromfiets die 
hun toebehoort, kunnen tot dekking van al de kosten die uit het gebruik van dat 
voertuig voortspruiten, een kilometervergoeding genieten, vastgesteld op 0,3389 euro 
per kilometer vanaf 01/07/2013 tot en met 30/06/2014; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen; 
Op voorstel van de voorzitter; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 22 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 



artikel 1: 
Een dienstreis is een verplaatsing van de woonplaats of de standplaats naar een 
vooraf bepaalde bestemming in opdracht van het bestuur. 
De kosten voor dienstreizen die voortvloeien uit de uitoefening van het mandaat 
worden terugbetaald. 
artikel 2: 
De financieel beheerder dient het bedrag van de te vergoeden reiskosten te 
verminderen indien deze overdreven zijn of konden vermeden worden. 
artikel 3: 
Elke dienstreis moet gebeuren met het vervoermiddel dat functioneel en financieel het 
meest verantwoord is. 
artikel 4: 
Reiskosten worden, samen met de bewijsstukken, ingediend met een 
standaardformulier voor de opgave van de dienstverplaatsing.  Het formulier moet 
binnen een termijn van maximaal 6 maanden na de dienstreizen worden ingediend bij 
de financiële dienst. 
artikel 5: 
Indien de plaats van vertrek gelegen is in de werkelijke verblijfplaats van de 
mandataris en niet overeenstemt met de administratieve standplaats mag dit geen 
bijkomende last voor het bestuur betekenen.  Het eventueel supplement waartoe de 
reis aanleiding geeft, is te laste van betrokkene. 
artikel 6: 
Reizen per auto, bromfiets of motorfiets,  eigendom van het bestuur, geven geen recht 
op vergoeding.  Alle kosten van gebruik en onderhoud van de voertuigen zijn ten laste 
van het bestuur. 
artikel 7: 
De mandataris die voor dienstreizen gebruik maakt van zijn eigen motorvoertuig, heeft 
recht op een vergoeding van 0,3389 euro per kilometer vanaf 01/07/2013 tot en met 
30/06/2014.  De kilometervergoeding dekt alle kosten die gepaard gaan met het 
gebruik van het eigen motorvoertuig. 
artikel 8: 
De  mandatarissen die gemachtigd zijn om hun eigen voertuig te gebruiken voor 
reizen in het belang van het bestuur worden opgenomen in de collectieve 
omniumverzekering. 
De kosten van deze verzekering vallen volledig ten laste van het bestuur. 
artikel 9: 
Voor de berekening van de kilometervergoeding wordt als grondslag genomen de 
werkelijke afstand in kilometers volgens de kortste weg vanuit de standplaats.  De 
mandatarissen die evenwel niet wonen ter standplaats van hun ambt en die een 
dienstreis ondernemen met hun woonplaats als vertrek of eindpunt, kunnen geen 
hogere vergoeding verkrijgen dan die welke hun zou verschuldigd zijn, indien de 
reizen van of naar hun standplaats waren geschied. 
Dienstreizen buiten het grondgebied van de gemeente komen onbetwistbaar in 
aanmerking voor terugbetaling. 
Verplaatsingen gedaan binnen het grondgebied van de gemeente en naar aanleiding 
van de normale uitoefening van het ambt, kunnen daarentegen geen aanleiding geven 
tot een vergoeding lastens de gemeente.  Deze verplaatsingen moeten immers geacht 
worden reeds vergoed te zijn door de wedde zelf. 
Ook de verplaatsingen gedaan door de burgemeester of schepenen in hoedanigheid 
van gemeentelijk afgevaardigde in een intercommunale vereniging kunnen  aanleiding 
geven tot een vergoeding ten laste van de gemeente, indien deze reiskosten niet 
terugbetaald worden door de intercommunale vereniging. 
De mogelijkheid bestaat dat de zitpenningen die toegekend worden door de deelname 
aan de vergaderingen verondersteld worden ook een vergoeding te bevattten voor de 
verplaatsingskosten die daarvoor werden gemaakt. 
artikel 10: 
Deze beslissing zal haar uitwerking hebben vanaf 01/07/2013. 
artikel 11: 
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan betrokkenen. 



 
artikel 12: 
De beslissing van de gemeenteraad dd.04/02/2013 wordt ingetrokken vanaf 
01/07/2013. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

7. GOEDKEURING PROJECTSPECIFIEKE AANVULLINGEN DBFM-CONTRACT 112-
000.O SCHOLEN VAN MORGEN. 
 
Ludwig Stevens: 
1. Over welke specifieke aanvullingen gaat dit? 
schepen Bert Cilissen: 
Dit heeft te maken met plaatsgebonden aanvullingen, specifiek voor dit dossier zoals 
bv. oplevering van de school die niet in de vakantieperiode valt, voorwerpen die 
worden gevonden in de ondergrond,… 
 
Gelet op het vergunningsaanvraagdossier van bovenvermeld project dat op 23 
oktober 2012 in goede orde werd ontvangen; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 08/11/2010 betreffende de  goedkeuring van 
het Voorcontract; 
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen dd. 
27/01/2011 betreffende de goedkeuring van de Projectdefinitie; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 12/03/2012 betreffende de goedkeuring van 
de Voorstudie; 
Gelet op de gemeenteraaadsbeslissing dd. 09.07.2012 betreffende de goedkeuring 
van het voorontwerp en ontwerp van het individueel IDBFM-project 112-000.O. 
Riemst; 
Gelet op de gemeenteraaadsbeslissing dd. 12.11.2012 betreffende de goedkeuring 
van het definitief ontwerp  en aanvraag bouwvergunning van het individueel IDBFM-
project 112-000.O. ivm nieuwbouw school Herderen; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 08/04/2013 betreffende de nieuwe 
nauwkeurige prijsraming van het nieuwbouwproject school Herderen; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 19 stemmen voor( CD&V/NVA/ Spa-Groen), 0 stemmen 
tegen en 3 onthoudingen (Open VLD ). 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad gaat akkoord met de projectspecifieke aanvullingen in het 
individueel DBFM-Contract 112-000.O 
artikel 2: 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de bevoegde instanties. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 

8. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN DE 
GUNNINGSWIJZE VOOR DE AFBRAAK, NIEUWBOUW EN AFWERKING VAN DE 
SCHOOL, SINT-MAARTENSTRAAT TE GENOELSELDEREN 
 
Ivo Thys: 
Ik wens mij te onthouden bij dit punt en dit om de volgende redenen: 

- voorheen waren Membruggen en Genoelselderen duodorpen en dit valt nu 
uiteen; 

- ik vind de combinatie van een cultuur historisch pand met de nieuwbouw een 
te fel contrast van kleuren. 

Daarnaast wil ik vermelden dat in de bouwvergunning provinciaal centrum staat i.p.v. 
parochiaal centrum. 



 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt aangepast. 
 
Jan Noelmans: 
De installatie van een lift is zeer duur.  Is deze lift nu al nodig en zijn er geen 
goedkopere alternatieven? 
schepen Bert Cilissen: 
De plaatsing van een lift wordt verplicht omwille van de toegankelijkheid. 
 
Ronnie Oosterbosch: 
Waarom werd er niet gekozen voor totale renovatie zodat er subsidies konden 
verkregen worden? 
schepen Bert Cilissen: 
Totale renovatie was bijna onmogelijk vanwege te vele  gebreken aan het gebouw. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, inzonderheid artikel 24; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 11 
en 105§1, 3°; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Afbraak en nieuwbouw 
school, Sint-Maartenstraat te Genoelselderen/Riemst” werd gegund aan de 
architectenvennootschap bvba Cleuren- Merken, Biestertstraat 12 te 3740 Bilzen; 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek met nr. 
CS/756/2013 werd opgesteld door de ontwerper, Cleuren-Merken, Biestertstraat 12 te 
3740 Bilzen; 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in vier percelen: 
* perceel 1 (afbraak, ruwbouw en afwerking van een nieuwe school), raming: 
€ 278.261,61 excl. btw of € 336.696,55 incl. 21% btw; 
* perceel 2 (HVAC + sanitair), raming: € 62.237,00 excl. btw of € 75.306,77 incl. 21% 
btw; 
* perceel 3 (Electriciteit inclusief voorzieningen voor inbraakalarm), raming: 
€ 34.997,00 excl. btw of € 42.346,37 incl. 21% btw; 
* perceel 4 (Lift), raming: € 36.000,00 excl. btw of € 43.560,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 
€ 411.495,61 excl. btw of € 497.909,69 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt alle percelen te gunnen bij wijze van de open 
aanbesteding; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2013, 
op artikel 722 01/722-60 van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt 
met eigen middelen; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 22 stemmen voor (CD&V/NVA/Open VLD), 0 stemmen 
tegen en 1 onthouding (Spa-Groen). 



artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor werken gegund worden met name voor de afbraak 
en nieuwbouw van de school te Genoelselderen, Sint-Maartenstraat, bij toepassing 
van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten. 
artikel 2: 
De opdracht is verdeeld is vier percelen: 
* perceel 1 (afbraak, ruwbouw en afwerking van een nieuwe school), raming: 
€ 278.261,61 excl. btw of € 336.696,55 incl. 21% btw; 
* perceel 2 (HVAC + sanitair), raming: € 62.237,00 excl. btw of € 75.306,77 incl. 21% 
btw; 
* perceel 3 (Electriciteit inclusief voorzieningen voor inbraakalarm), raming: 
€ 34.997,00 excl. btw of € 42.346,37 incl. 21% btw; 
* perceel 4 (Lift), raming: € 36.000,00 excl. btw of € 43.560,00 incl. 21% btw. 
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met kenmerk CS/756/2013 en 
de raming voor de opdracht “Afbraak en nieuwbouw school Genoelselderen”, 
opgesteld door de ontwerper, de architectenvennootschap bvba Cleuren- Merken, 
Biestertstraat 12 te 3740 Bilzen.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De totale uitgave, geraamd op € 411.495,61 excl. btw of € 497.909,69 incl. 21% btw 
wordt goedgekeurd. 
artikel 2: 
Alle percelen worden gegund bij wijze van de open aanbesteding. 
artikel 3: 
De uitgave voor deze opdracht zal aangerekend worden op artikel 722 01/722-60 van 
de buitengewone dienst van het budget 2013.  
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
Interne zaken - Dienst ICT 

9. AANSTELLING VAN EEN GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDE EN 
VASTSTELLING VAN ZIJN MANDAAT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE 
VERGADERING VAN CIPAL OP 13 DECEMBER 2013 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging 
CIPAL; 
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; 
Gelet op artikel 35 van de statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL; 
Gelet op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL die 
plaatsvindt op vrijdag 13 december 2013 om 10.30 uur op de zetel van CIPAL te 2440 
Geel, Cipalstraat 1; 
Gelet op de oproepingsbrief van 12 september 2013 met de agenda van de bijzondere 
algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL die volgende 
agendapunten bevat: 
1) ontwerp van statutenwijziging 
2) begroting 2014 
Als bijlage de toelichting bij de agendapunten van deze vergadering. 
Gelet op de toelichtende nota van de dienstverlenende vereniging CIPAL bij de 
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2013; 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging 
CIPAL; 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de 
agendapunten te weigeren; 
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één 
vertegenwoordiger en één of meer plaatsvervanger(s) mag aanduiden; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 04 februari 2013 waarbij de heer 
Christian Bamps aangeduid werd als gemeentelijk vertegenwoordiger bij Cipal voor de 
duur van de legislatuur; 
Na beraadslaging en stemming; 



 
BESLUIT: goedgekeurd met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de 
agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende 
vereniging CIPAL van 13 december 2013, zoals overgemaakt per brief van 12 
september 2013, goedgekeurd: 
1) ontwerp van statutenwijziging 
2) begroting 2014 
Als bijlage de toelichting bij de agendapunten van deze vergadering. 
artikel 2: 
Als vertegenwoordiger van de gemeente voor de bijzondere  algemene vergadering 
van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 13 december 2013 wordt 
aangewezen: de heer Christian Bamps, schepen, Klein Lafeltstraat 24 te 3770 Riemst. 
artikel 3: 
Bovengenoemde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de buitengewone 
algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 13 december 
2013 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te 
handelen en te beslissen over de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 13 december 2013 en 
verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen 
aan de dienstverlenende vereniging CIPAL, Cipalstraat 1 te 2440 Geel en aan de heer 
Christian Bamp 
 
LDP - Dienst Milieu 

10. TUTTI FRUTTI-PROJECT SCHOLEN 
 
Ivo Thys: 
Ik stel voor om biofruit te gebruiken. 
schepen Bert Cilissen: 
Dit wordt onderzocht. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen; 
Gelet op de Europese subsidies die voorzien worden voor het Tutti Frutti-project; 
Gelet op de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen dd. 
10.09.2009, 23.09.2010, 06.10.2011, 10.12.2012; 
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 en art. 
7 eerste lid en art. 9 eerste lid; 
Gelet op het belang van gezondheidseducatie waarbij kinderen worden opgevoed tot 
gezonde volwassenen; 
Gelet op het aanbod van educatieve materialen in het kader van het Tutti Frutti-
project; 
Gezien een vaste fruitdag een aanknopingspunt is voor een bredere werking rond 
fruit, groenten en gezonde voeding op school;  
Overwegende dat de nodige kredieten zijn ingeschreven in de begroting. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1:  
Zoals voorgaande jaren betaalt de gemeente jaarlijks 2 euro per leerling aan de 
oudercomités van de scholen van Riemst die deelnemen aan het Tutti Frutti-project. 
Voor leerlingen die later in het schooljaar instappen en voor leerkrachten, betaalt de 
gemeente 6 euro/persoon. 
artikel 2: 
De school staat zelf in voor alle nodige afspraken en aanvragen. De school vraagt een 
erkenningaanvraag aan bij het Agentschap Landbouw en Visserij, sluit een contract af 
met een leverancier, dient per maand of per trimester een steunaanvraag in bij het 



ALV en bewaart alle nodige documenten om in geval van controle ter beschikking te 
stellen van het ALV. 
artikel 3: 
De scholen geven jaarlijks in december en in maart door aan de gemeente voor 
hoeveel leerlingen en personeelsleden een bijdrage gevraagd wordt. 
artikel 4: 
De nodige kredieten worden in de begroting voorzien onder artikel nr. 722 03/332/02. 
artikel 5: 
De toelage mag enkel aangewend worden voor het doel waarvoor ze werd 
aangevraagd. 
artikel 6: 
Afschrift van dit besluit over te maken aan de financiële dienst en de schoolhoofden 
van het vrij en het gemeentelijk onderwijs. 
 
ROW - Dienst Mobiliteit 

11. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT: INVOEREN VAN 
SNELHEIDSBEPERKING TOT 50 KM/U OP GEDEELTE VAN DE 
HEUKELOMMERWEG 
 
Steven Coenegrachts: 
Ik vraag om een proefopstelling te doen. 
schepen Guy Kersten: 
Hiermee wordt rekening gehouden. 
 
Jan Peumans: 
De snelheidscontroles gebeuren altijd op gewestwegen.  
Gelieve dit ook in de dorpen te doen. 
schepen Guy Kersten: 
Dat hebben wij reeds gevraagd en dat werd ook uitgevoerd.  De gegevens van deze 
metingen worden u bezorgd. 
 
Dirk Jacobs: 
Kan dit ook uitgevoerd worden in de Peperstraat te Millen? 
schepen Guy Kersten: 
Dit werd reeds gedaan in een gedeelte van de Peperstraat, er zullen ook metingen 
uitgevoerd worden. 
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet ;  
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, 
inzonderheid op artikel 6, § 1, X; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, met latere wijzigingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de 
bekendmaking en inwerkingtreding van reglementen en verordeningen, het artikel 250 
betreffende de uitoefening van het toezicht van de Vlaamse Overheid op de 
uitvaardiging van aanvullende reglementen over het wegverkeer, met latere 
wijzigingen;  
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16 maart 1968; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, KB 1 december 
1975, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de 
plaatsing van de verkeerstekens; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering gewijzigd bij besluit van de 
Vlaamse Regering van 24 juli 2009 en 4 december 2009, 6 juli 2010 en 7 juli 2010, 24 
september 2010 en 19 november 2010; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, MB 11 oktober 1976; 



Gelet op het dienstorder MOB/MIN/2010/01 van 11 januari 2010; 
Gelet op het positief advies van de verkeerscommissie van 30 september 2013; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1:  
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot afbakening van 
zonale snelheidsregeling 50 km/uur op de Heukelommerweg. Deze zone zal ingaan 
vanaf de kruising met de N 79 Maastrichtersteenweg tot en met huisnummer 17.  
artikel 2:  
De afbakening van de zonale snelheidsregeling van 50 km/uur zal worden 
aangegeven door middel van de verkeersborden C43 met zonale geldigheid, zoals 
bepaald in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
artikel 3:  
Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet 
artikel 4: 
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente. 
artikel 5: 
Deze verordening wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van 
Limburg voor vermelding in het bestuursmemoriaal. 
artikel 6: 
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveilighed van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 
 
ROW - Dienst Mobiliteit 

12. AANPASSING SAMENSTELLING GEMEENTELIJKE VERKEERSCOMMISSIE 
 
Ivo Thys: 
Gelieve de verslagen en de uitnodigingen door te sturen naar zowel het effectief als 
het vervangend lid. 
schepen Guy Kersten: 
Ik geef dit door. 
 
Jan Peumans: 
Kunnen alle raadsleden de verslagen ontvangen? 
burgemeester Mark Vos: 
Ja, zoals de verslagen van al de adviesraden, maar pas na goedkeuring. 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10-09-1996 tot ondertekening van het 
mobiliteitsconvenant tussen de gemeente Riemst, het Vlaamse Gewest en de 
Vlaamse Vervoersmaatschappij, volgens de voorwaarden in het moederconvenant; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 8 juni 2004 betreffende de oprichting van een 
gemeentelijke verkeerscommissie, de samenstelling en de werking; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 september 2004 betreffende de 
goedkeuring van een huishoudelijk reglement gemeentelijke verkeerscommissie; 
Overwegende de noodzaak van deze aanpassing door de verkiezingsuitslag van 14 
oktober 2012; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De gemeenteraad keurt de nieuwe vertegenwoordigers van elke politieke fractie voor 
de gemeentelijke verkeerscommissie goed. Eveneens gaat de gemeenteraad akkoord 
met de aangeduide vervangende leden. 
artikel 2: 
De in artikel 1 aangehaalde vertegenwoordigers zijn in casu: 

• CD&V: 
o Peter Neven 
o Theo Lepot (vervangend lid) 

• N-VA: 
o Suzy Witters 



o Dirk Jacobs (vervangend lid) 
• Open Vld: 

o Ludwig Stevens 
o Jan Noelmans (vervangend lid) 

• sp.a-Groen: 
o Tom Daerden 
o Ivo Thys (vervangend lid) 

 
artikel 3: 
Indien de vaste vertegenwoordiger niet kan is het zijn/haar verantwoordelijkheid om 
het plaatsvervangend lid hiervan op de hoogte te brengen en hem/haar de uitnodiging 
te bezorgen. 
artikel 4: 
Indien een politieke fractie niet aanwezig kan zijn zal deze de gemeente hiervan op de 
hoogte brengen. 
 
ROW - Dienst Mobiliteit 

13. GOEDKEURING MINISTERIEEL BESLUIT INZAKE INHAALVERBOD OP N 671 
TER HOOGTE VAN DE WALENWEG 
 
Steven Coenegrachts: 
1. Waarom ook geen volle witte lijn aanbrengen in de Burg. Marresbaan te Lafelt? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit werd niet goedgekeurd door AWV.  Er wordt een middenberm geplaatst. 
2. Gelieve mij een afschrift van de weigering van AWV te bezorgen. 
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet ;  
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, 
inzonderheid op artikel 6, § 1, X; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, met latere wijzigingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de 
bekendmaking en inwerkingtreding van reglementen en verordeningen, het artikel 250 
betreffende de uitoefening van het toezicht van de Vlaamse Overheid op de 
uitvaardiging van aanvullende reglementen over het wegverkeer, met latere 
wijzigingen;  
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16 maart 1968; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, KB 1 december 
1975, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de 
plaatsing van de verkeerstekens; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering gewijzigd bij besluit van de 
Vlaamse Regering van 24 juli 2009 en 4 december 2009, 6 juli 2010 en 7 juli 2010, 24 
september 2010 en 19 november 2010; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, MB 11 oktober 1976; 
Gelet op het dienstorder MOB/MIN/2010/01 van 11 januari 2010; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1:  
De gemeenteraad gaat akkoord met het ontwerp Ministerieel Besluit inzake 
inhaalverbod. Dit voor de kruising N 671 Visésteenweg x Walenweg 
artikel 2:  
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van het Vlaamse 
Gewest. 



 
artikel 3:  
Een kopie van dit uittreksel zal verstuurd worden naar het Agentschap Wegen en 
Verkeer. 
 
ROW - Dienst Mobiliteit 

14. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT: ENKEL TOEGANG VOOR 
PLAATSELIJK VERKEER IN DE HOLSTRAAT 
 
Ivo Thys: 
Wanneer wordt de kapel in de Holstraat gerestaureerd? 
schepen Mathieu Eycken: 
Deze kapel is privé eigendom, er werd enkel onkruid gewied.   
 
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet ;  
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, met latere wijzigingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de 
bekendmaking en inwerkingtreding van reglementen en verordeningen, het artikel 250 
betreffende de uitoefening van het toezicht van de Vlaamse Overheid op de 
uitvaardiging van aanvullende reglementen over het wegverkeer, met latere 
wijzigingen;  
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16 maart 1968; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, KB 1 december 
1975; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de 
plaatsing van de verkeerstekens; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, MB 11 oktober 1976; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1:  
De gemeenteraad beslist om de volledige Holstraat voor te behouden voor plaatselijk 
verkeer. 
artikel 2:  
De schikking uit artikel 1 zal aangegeven worden door verkeersborden C3 met 
onderbord 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer'.  
artikel 3:  
Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet 
artikel 4: 
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente. 
artikel 5: 
Dit regelement wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van Limburg 
voor vermelding in het bestuursmemoriaal. 
artikel 6: 
Dit regelement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveilighed van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 
 
ROW - Dienst Stedenbouw 

15. DEFINITIEVE VASTSTELLING ONTWERP GEMEENTELIJK RUIMTELIJK 
UITVOERINGSPLAN 'BEGRAAFPLAATSEN' 
 
Ivo Thys: 
Gelieve de voorziene zones fasegewijs in te richten afhankelijk van de nood.  Kunnen 
bepaalde graven niet herbruikt worden evenals de bestaande kerkhoven rond de 
kerken?  Kan er peterschap op graven voorzien worden? 
schepen Katja Onclin: 
Dit gaat over regularisatie, over ruimtelijk beleid, niet over inhoud.  De mogelijkheid tot 
uitbreiding wordt vastgelegd om in de toekomst kosten te besparen. 



 
Steven Coenegrachts: 
Kan de evaluatie in de begrafeniswijzen weergegeven worden in cijfers? 
burgemeester Mark Vos: 
Deze cijfers werden onlangs opgevraagd.  Hieruit blijkt dat 30 à 35 % kiest voor 
crematie. 
 
Jan Peumans: 
Ter compensatie voor het woonuitbreidingsgebied te Herderen wordt een gedeelte in 
de Haaghofstraat agrarisch gebied.  Zijn de eigenaars hiervan op de hoogte? 
schepen Katja Onclin: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
Ludwig Stevens: 
Worden overkappingen geplaatst op de kerkhoven? 
burgemeester Mark Vos: 
Er is desbetreffende nog geen beslissing genomen.  Een aantal alternatieven worden 
onderzocht. 
 
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 28 maart 2013, 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 2 mei 2013; 
Gelet op voorlopige vaststelling goedgekeurd door de gemeenteraad in de 
vergadering van 13 mei 2013 
Gelet op het Openbaar Onderzoek van 3 juni 2013 tot en met 2 augustus 2013; 
Gelet op de ingediende bezwaren en adviezen: 
Bezwaren :  0 
Adviezen: Provincie Limburg, directie ruimte, dienst ruimtelijke planning en 
beleid dd 02-08-2013   (gunstig) 
  Ruimte Vlaanderen dd 18-07-2013 (gunstig); 
Gelet op het gemotiveerde advies van de GECORO van 19 september 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 '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 24 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 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 Patrimonium 

16. DEFINITIEF BESLUIT TOT RUILING VAN DE GRONDEN SCHOOL VAL-MEER,  
GROTE STRAAT 
 
Steven Coenegrachts: 
Kan de burgemeester de akte zelf verlijden om kosten voor de eigenaar te 
voorkomen? 
burgemeester Mark Vos: 
Dat zou in principe kunnen, maar de eigenaar wil dit op deze manier. 
Gezien het perceel, gelegen te Riemst 7e afdeling Val-Meer sectie D nummer 988B, 
groot volgens kadaster 1a22ca, eigendom is van de heer Box Willy, wonende Grote 
Straat 62 te 3770 Riemst;  



Gezien bedoelde grond gelegen is binnen de grenzen van de speelplaats van de 
school langs de Grote straat; 
Gezien het perceel, gelegen te Riemst 7e afdeling Val-Meer sectie D nummer 986H, 
groot volgens kadaster 1a05ca, eigendom is van het gemeentebestuur van Riemst;  
Gezien bedoelde grond gelegen is langs de woning van de heer Box Willy, Grote 
Straat 62, en door deze laatste wordt gebruikt als toegang tot het landbouwbedrijf, en 
er zijn gebouwen, in slechte staat, opgericht op de grond. 
Gezien het wenselijk is om de gronden hierboven vermeld te ruilen om hun 
bestemming te regulariseren; 
Gelet op het meetplan van bedoelde gronden van 26 juni 1930 waaruit blijkt dat de 
ruiling toen al werd overeengekomen; 
Gezien een ruiling met gesloten beurs dan ook aanvaardbaar is en een afwijking op 
het schattingverslag motiveerbaar is: 

- De ruiling is in 1930 al overeengekomen, zie meetplan 26 juni 1930; 
- De gronden zijn sinds meer dan 30 jaar in gebruik door de respectievelijke 

eigenaars; 
Gelet op de bodemattesten; 
Gelet op de ontwerpakte,opgemaakt door notaris Maria Neven, die als bijlage 
integraal deel uitmaakt van dit besluit; 
Gelet op de schatting opgesteld door de ontvanger van de registratie op 10 juni 2013; 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest 
van het administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 betreffende de 
openbaarheid van bestuur in de provincies en de gemeenten; 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De gemeente zal navermelde goederen, gelegen te Riemst 7e afdeling Val-Meer 
sectie D nummer 988B, groot volgens kadaster 1a22ca, eigendom van de heer Box 
Willy, wonende Grote Straat 62 te 3770 Riemst ruilen met de gronden gelegen te 
Riemst 7e afdeling Val-Meer sectie D nummer 986H, groot volgens kadaster 1a05ca, 
eigendom van het gemeentebestuur van Riemst.  
artikel 2: 
De ruiling gebeurt met gesloten beurs mits onderstaande motivatie: 

- De ruiling is in 1930 al overeengekomen, zie meetplan 26 juni 1930; 
- De gronden zijn sinds meer dan 30 jaar in gebruik door de respectievelijke 

eigenaars; 
artikel 3: 
De gemeente zal de in artikel 1 vermelde goederen ruilen om reden van openbaar nut, 
namelijk de realisatie van gronden nodig voor het onderwijs in Val-Meer. 
artikel 4: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen 
ook van ambtshalve inschrijving. 
artikel 5: 
Al de kosten voortvloeiende uit deze ruiling zijn voor ten laste van de heer Box Willy, 
wonende Grote Straat 62 te 3770 Riemst, bodemattesten, inschrijving 
hypotheekkantoor, registratiekosten, aktekosten ... 
De gemeente gaat akkoord met de aanstelling van notaris Maria Neven om bedoelde 
akte van ruiling te verlijden.  
artikel 6: 
De ontwerpakte, opgesteld door notaris Maria Neven, als bijlage maakt integraal deel 
uitmaakt van dit besluit. 



 
ROW - Dienst Patrimonium 

17. VERLENGING VAN DE  CONCESSIE VAN DE CAFETARIA VAN DE SPORTHAL " 
OP HET REECK" RIEMST CENTRUM, EN GOEDKEURING VAN DE 
VOORWAARDEN VAN DE CONCESSIE 
 
Steven Coenegrachts: 
1. Kan de concessie in 2016 nogmaals verlengd worden? 
schepen Christiaan Bamps: 
De overeenkomst wordt u bezorgd. 
2.  Hoe was de regeling betreffende de vergoeding van de zonnepanelen in het 
verleden?  Is dit inmiddels betaald? 
schepen Christian Bamps: 
Er werd overeengekomen dat de uitbater 1.000 euro betaalt voor de voorbije periode, 
dit rekening houdende met het feit dat er een tijd lang een defect is geweest.  We 
zullen u een afschrift van deze betaling bezorgen. 
 
Dirk Jacobs: 
1. Waarom werd de concessie gewoon verlengd en kregen andere inwoners niet de 
kans om in te schrijven zoals voor de sporthal te Herderen? 
schepen Bert Cilissen: 
Een algemene bekendmaking gebeurt om de 9 jaar. 
2. Er is een zeer groot verschil tussen beide sporthallen qua electriciteitsverbruik.  
Werd dit reeds onderzocht? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken en u op de hoogte brengen. 
 
Gelet op de bouw van de sporthal Reeckervelt 3; 
Gelet op de noodzakelijkheid om het cafetaria in concessie te geven om de uitbating 
te realiseren; 
Gezien de verhuring aan Mengels Gerd, BVBA van 01/08/2007 tot 31/12/2010 en van 
01/01/2011 tot 31/12/2013; 
Gezien de aanvraag van Mengels Gerd BVBA om de overeenkomst te verlengen met 
drie jaar; 
Gezien het onderhoud van kleedkamers,inkomhal, gang kleedkamers, 
scheidsrechters-kleedkamer, EHBO-lokaal en regielokaal ten laste zijn van de 
gemeente Riemst. 
Gezien de uitbater verplicht wordt om minstens twee “faire trade” producten in zijn 
assortiment aan te bieden; 
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 3 oktober 2013; 
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 23 december 2010  houdende het 
niet betalen van het maandelijks concessiebedrag in de maanden juni en juli als 
compensatie voor het poetsen van kleedkamers, douches, afdroogruimten, gang 
kleedkamer, regielokaal en EHBO-lokaal tijdens zon- en feestdagen, vervangende 
feestdagen en collectieve sluitingsdagen. Op deze dagen kan de gemeentelijke 
poetsdienst niet instaan voor dit onderhoud.  
Gelet op het bij onderhavig besluit gevoegd ontwerp van lastvoorwaarden betreffende 
de exploitatie van het gebouw sporthal “Op het Reeck” Reeckervelt 3 te Riemst; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De gemeente zal de cafetaria van de sporthal “Op het reeck”, Reeckervelt 3 te 
Riemst, in concessie geven. 
artikel 2: 
De in art. 1 bedoelde concessie zal worden toegewezen, conform artikel 7 van de 
bestaande overeenkomst, aan Mengels Gerd BVBA, Molenweg 58 te Riemst 
Vlijtingen, en als dusdanig verlengd worden met drie jaar. 



artikel 3: 
De lastvoorwaarden betreffende de exploitatie van de sporthal “Op het reeck”, 
Reeckervelt 3 te Riemst worden goedgekeurd. 
artikel 4: 
Het ontwerp van de lastvoorwaarden, in bijlage, maakt integraal deel uit van dit 
besluit. 
artikel 5: 
Burgemeester en gemeentesecretaris zijn gemachtigd om de concessieovereenkomst 
te ondertekenen. 
artikel 6: 
Aan het schepencollege wordt opdracht gegeven de overeenkomst te ondertekenen 
en de uitbater te berichten. 
artikel 7: 
De voorwaarden van de overeenkomst behelzen o.a.  

• Onderhoud sportzaal met berging, WC’s, berging,  en cafetaria met keuken en 
berging, zijn ten laste van de uitbater 

• De uitbater heeft de mogelijkheid om zelf een overeenkomst af te sluiten met 
een leverancier van dranken op voorwaarde dat de voorwaarden van deze 
overeenkomst de termijn van de verhuring niet overschrijden!  

• De verhuring gebeurt tegen € 500/maand. Dit bedrag is aanpasbaar aan de 
index, basisindex augustus 2007 (106.44) momenteel € 575,82 

• De waarborg bedraagt € 4.000 
• voor het verbruik van aardgas en water, wordt er op maandbasis een forfaitair 

bedrag € 125 aangerekend. Aan de hand van de opname van de geplaatste 
meters wordt op het einde van het jaar een afrekening gemaakt. 

• De uitbater wordt verplicht om minstens twee “faire trade” producten in zijn 
assortiment aan te bieden; 

• Als vergoeding voor de opbrengst van de zonnepanelen met een vermogen 
van € 10.000 KWh betaald de uitbater een maandelijkse vergoeding van 
€ 100. De opbrengsten van de groenestroomcertificaten zijn ten voordele van 
het gemeentebestuur van Riemst en de netvergoeding, geraamd op ± € 500 is 
ten laste van de uitbater van de cafetaria 

• Conform de beslissing van het schepencollege van 23/12/2010 is het 
maandelijks concessiebedrag niet betaalbaar in de maanden juni en juli als 
compensatie voor het poetsen van kleedkamers, douches, afdroogruimten, 
gang kleedkamer, regielokaal en EHBO-lokaal tijdens zon- en feestdagen, 
vervangende feestdagen en collectieve sluitingsdagen. Op deze dagen kan 
de gemeentelijke poetsdienst niet instaan voor dit onderhoud.  

En al de andere voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst die integraal deel 
uitmaakt van dit besluit.  
artikel 8: 
Een afschrift van dit besluit en alle stukken behorende bij de gunning van de 
concessie worden overgemaakt aan de gemeenteontvanger voor het innen van de 
maandelijkse bedragen. 
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18. LIDMAATSCHAP PROJECTVERENIGING ERFGOED HASPENGOUW 
 
Steven Coenegrachts: 
Hoe verlopen de gesprekken met de anderen gemeenten? Wat is hun engagement? 
schepen Marina Pauly: 
Ik heb vernomen dat 5 nieuwe gemeenten willen aansluiten.  De engagementen 
moeten nog overal voorgelegd worden aan de gemeenteraden. 
 
Overwegende dat de gemeente Riemst aandacht heeft voor het cultureel erfgoed op 
haar grondgebied en in samenwerking met andere gemeenten hiervoor een integraal 
en geïntegreerd beleid in Haspengouw wil ontwikkelen; 



Overwegende dat de gemeente Riemst hiervoor van 2012 tot 2014 in een 
intergemeentelijk samenwerkingsverbond in de vorm van een projectvereniging 
zetelde; 
Overwegende dat de schaalvergroting van het cultureel erfgoedbeleid van stad naar 
regio meerdere voordelen kent. Haspengouw telt immers heel wat professionele en 
niet-professionele erfgoedacotren die met het roerend en immaterieel erfgoed aan het 
werk zijn. Het is een van de belangrijkste opdrachten van de erfgoedcel Haspengouw 
om een degelijk ondersteuningsbeleid voor deze actoren uit te werken. Daarom is het 
belangrijk dat zoveel mogelijk Haspengouwse gemeenten deelnemen aan dit 
regionaal erfgoedbeleid; 
Gelet op de Vlaamse subsidies die de projectvereniging kan genereren voor het 
uitbouwen van een regionaal erfgoedbeleid met betrekking tot roerend en immaterieel 
erfgoed; 
Gelet op de gevraagde financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten voor de 
logistieke en administratieve ondersteuning van de projectvereniging; 
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet; 
Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet op Intergemeentelijke 
Samenwerking; 
Gelet op het erfgoeddecreet; 
Gelet op de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van 
24/06/2010, 09/09/2010 en 24/01/2013 en op de beslissing van de gemeenteraad van 
05/07/2010. 
 
BESLUIT:goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De gemeenteraad keurt de deelname aan projectvereniging Erfgoed Haspengouw 
voor de periode 2015-2020 goed. De raad vaardigt Marina Pauly namens de 
meerderheid en Ivo Thys namens de oppositie af om te zetelen in de raad van bestuur 
van Erfgoed Haspengouw. 
artikel 2: 
De jaarlijkse financiële bijdrage die elke gemeente bijdraagt in de convenant, is 
bepaald op 0,50 euro/inwoner voor de periode 2015 - 2020. 
artikel 3: 
De gemeente voorziet in administratieve en logistieke ondersteuning bij activiteiten die 
op het grondgebied  van de gemeente plaatsvinden. 
artikel 4: 
Afschrift van dit besluit over te maken aan de gemeenteontvanger. 
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19. VOORDRACHT TITEL EREBURGER VOOR VITAL MEDAERTS 
 
Ivo Thys, Jan Peumans en Steven Coenegrachts delen namens hun fractie mede dat 
zij volledig achter dit voorstel staan, maar vinden het jammer dat dit geen gezamenlijk 
voorstel van al de partijen samen was. Allen feliciteren de heer Vital Medaerts met zijn 
titel als ereburger.   
Er is applaus op alle banken en bij het publiek. 
 
Gelet op de nominatie door mevrouw Mieke Loyens van dhr. Vital Medaerts tot 
'ereburger van Riemst'; 
Gelet op het reglement actualisering reglement ereburgerschap gemeente Riemst, 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 14/09/2009; 
Gelet op de bijeenkomst op 26/09/2013 van de beoordelingscommissie 
Ereburgerschap om zich uit te spreken over de nominatie van Vital Medaerts; 
Gelet op het gemotiveerd positief advies met eenparigheid van stemmen van de 
commissie; 
Gelet op het besluit van 03/10/2013 van het college van burgemeester en schepenen 
om het advies van de beoordelingscommissie integraal over te nemen; 
Overwegend dat het aan de gemeenteraad is om op voordracht van het college van 
burgemeester en schepenen de titels van ereburger officieel te verlenen. 
 



BESLUIT:goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Het ereburgerschap toe te kennen aan Vital Medaerts wegens zijn grote bijdrage aan 
het geschiedkundige en culturele erfgoed van Riemst en dit gedurende meer dan 60 
jaar. 
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20. REGLEMENT EREBURGERSCHAP GEMEENTE RIEMST 
 
Ivo Thys: 
Waarom voorziet het reglement een 3-jaarlijkse toekenning van de titel?  Wat als een 
inwoner binnen die 3 jaar een uitzonderlijke prestatie levert? 
schepen Marina Pauly: 
De periode van 3 jaar werd ingevoerd om het uitzonderlijk karakter te kunnen 
behouden. 
 
Steven Coenegrachts: 
1. Onze partij gaat niet akkoord met de periode van 3 jaar. 
2. Wat gebeurde destijds met het voorstel om de titel van ereburger te verlenen aan 
Ingrid Neven? 
schepen marina Pauly: 
Het voorstel gebeurde niet schriftelijk bij de commissie en werd geweerd. 
 
Jan Peumans: 
Dit soort reglement zou over de partijgrenzen heen moeten besproken worden. Wij 
gaan niet akkoord met de periode van 3 jaar. 
schepen Marina Pauly: 
Er werd destijds een commissie opgericht om de politieke invloed te beperken. 
Ik stel voor om de vormvereiste te behouden zoals voorgesteld en hierover te 
stemmen, de termijn zal tijdens een andere gemeenteraadszitting besproken worden. 
 
Gelet op het door de gemeenteraad op 14/09/2009 goedgekeurde reglement 
ereburgerschap gemeente Riemst; 
Overwegende dat uit een evaluatie is gebleken dat de vormvereisten voor het 
indienen van een gemotiveerd voorstel in het gemeenteraadsbesluit ontbreekt; 
Overwegende dat het uitzonderlijke karakter van de titel ereburgerschap gemeente 
Riemst moet bewaard worden; 
Gelet op het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT:  de vormvereiste wordt goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen 
tegen en 0 onthoudingen.  De termijn (artikel 4) wordt niet goedgekeurd. 
 
artikel 1: 
Het ereburgerschap kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid 
aan natuurlijke personen die zich voor de Riemster gemeenschap op bijzondere wijze 
verdienstelijk hebben gemaakt of op enig maatschappelijk terrein een uitzonderlijke 
prestatie hebben geleverd. 
artikel 2: 
Het ereburgerschap is uniek omdat de toekenning ervan is gebaseerd op 
persoonsgebonden, uitzonderlijke prestaties, inspanningen van zeer uitzonderlijke 
aard of prestaties op basis van bijzondere talenten. Om hieraan te beantwoorden, 
dienen deze prestaties/inspanningen aan minstens één van de volgende criteria te 
voldoen: 
- een duidelijke invloed hebben op de Riemster samenleving; 
- een verstrekkende betekenis hebben; 
- zich uitzonderlijk kenmerken of onderscheiden op sociaal vlak; 
- zich uitzonderlijk kenmerken of onderscheiden op het terrein van kunst, 

cultuur of sport, alle met een nationale of internationale uitstraling. 
artikel 3: 



Het ereburgerschap kan worden toegekend aan zowel inwoners als niet-inwoners van 
Riemst, ook postuum. 



artikel 4: 
Het ereburgerschap kan maximaal éénmaal per drie jaar worden toegekend aan 
maximaal één persoon. 
artikel 5: 
Iedereen (burger, gemeentebestuurder, -personeel, verenigingen, adviesraden …) 
kan bij de dienst Communicatie een gemotiveerd voorstel indienen. Deze bezorgt het 
voorstel aan de beoordelingscommissie Ereburgerschap. Bedoelde commissie, 
opgericht en samengesteld door het college van burgemeester en schepenen, bezorgt 
overeenkomstig de modaliteiten van het huishoudelijk reglement een gemotiveerd 
voorstel aan het college. 
artikel 6: 
Het gemotiveerde voorstel wordt schriftelijk ingediend en de indiener van het voorstel 
moet, samen met zijn voorstel, zijn identiteit en bereikbaarheid opgeven door middel 
van de volgende basisgegevens: voornaam en familienaam, postadres en 
handtekening, eventueel aangevuld met telefoonnummer en/of e-mailadres. 
artikel 7: 
Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de kandidatuur op basis van 
het geformaliseerde voorstel tot het verlenen van de titel ‘Ereburger van de gemeente 
Riemst’.  
artikel 8: 
Een besluit tot het verlenen van het ereburgerschap wordt genomen door de 
gemeenteraad op voordracht van het college van burgemeester en schepenen. De 
bevoegdheid tot toekenning van het ereburgerschap kan niet worden gedelegeerd aan 
het college van burgemeester en schepenen. 
artikel 9: 
De toekenning van het ereburgerschap wordt opgetekend in ‘Het Guldenboek’. In het 
Guldenboek worden naast de identiteitsgegevens van de ereburger de redenen 
vermeld die tot het verlenen van de onderscheiding hebben geleid. 
artikel 10: 
De ereburger krijgt, in het bijzijn van zijn naaste familie, op de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur een oorkonde en een passend 
geschenk ter waarde van maximaal 50 euro. 
Op de oorkonde zijn het raadsbesluit en de aanleiding tot toekenning vermeld. 
artikel 11: 
Ereburgers kunnen worden uitgenodigd bij alle belangrijke evenementen die het 
gemeentebestuur organiseert. 
artikel 12: 
Aan het ereburgerschap kunnen geen rechten worden ontleend en er zijn geen 
verplichtingen aan verbonden. 
artikel 13: 
Indien zeer bijzondere, ernstige redenen daartoe aanleiding geven, kan de 
gemeenteraad - op voorstel van het college van burgemeester en schepenen - 
besluiten het ereburgerschap vervallen te verklaren. 
Aan betrokkene wordt hiervan kennis gegeven door toezending van het betreffende 
raadsbesluit. 
artikel 14: 
Dit reglement vervangt het reglement van 14/09/2009. 
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21. GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING NR 7 EN 8, DIENSTJAAR 2013 
 
Jan Peumans: 
Ik wil mijn bezorgdheid uitdrukken over de evolutie van de cijfers en vraag om tijdig in 
te grijpen. 
 
Na toelichting en voorlezing door de heer Mark Vos, burgemeester,  wordt de 
voorgelegde budgetwijziging nr. 7 en 8, dienstjaar 2013, goedgekeurd. 
Tijdens de zitting werden volgende kredieten toegevoegd: 



 
Omschrijving  Artikelnummer  Bedrag  
Hoofdstuk 1    

kmvergoeding secretaris:  104/121/01/2012 100€ 
Gsm schepenen  104 04/123/11/2012  140€ 

Cement 421/140/02/2012 280€ 
Didactisch materiaal 722/124/02/2012 11€ 

Licentie fundelboeken BIB 767 02/124/02/2010 300€ 
Kredieten 2013   

Gas gemeentehuis+politiekantoor  104/125/13 1800€ 
Mensura  104/123/14 2000€ 

Huis aan huisbedeling 104/124/06 4000€ 
Elektriciteit gemeentehuis faze 2 104/125/12 425€ 

Water administratie  104/125/15 1500€ 
Gas OG Vroenhoven  124/125/13 200€ 

Water   divers Patrimoniun 124/125/15 105€ 
   

Water TD 421/125/15 2200€ 
Gas villa neven 561/125/13 430€ 

Kmvergoeding toerisme  562/121/01 250€ 
Water scholen 722/125/15 1500€ 

Vervoer zwemmen 722 02/124/24 400€ 
Lidgeld 3de kwartaal gsd-v 722/118/01 650€  

Vergoeding vrijwilligers busvervoer  722/124/06 2000€ 
Plaatklemmen up to date  762 03/124/02 16€ 

Betaling van de VIP-brunchkaarten 764 04/124/02 3000€ 
Kantoorbenodigdheden bib 767/123/02 200€ 

Abonn. belgacom ovk 53/125/30  767/123/11 60€ 
Water Bib 767/125/15 250€ 

Subs hernieuwbare energie  879 09/332/02 1500€ 
Toegankelijkheid 812/123/06 10€ 

Toelage toegankelijkheid musea vrije 
scholen  

812 01/332/02 - 10€ 

   
  23.317 € 

 
Raadslid Ivo Thys vraagt aparte stemming over bijkomende kredieten voor de 
promotiecampagne Zuidflank: 
Goedgekeurd met 17 stemmen voor (CD&V / Open VLD), 7 stemmen tegen (Spa-
Groen / NVA) en 0 onthoudingen. 
 
Raadslid Ivo Thys vraagt aparte stemming over bijkomende kredieten van 15.000 euro 
voor gebouw Heukelom. 
Goedgekeurd met 19 stemmen voor (CD&V / NVA), 5 stemmen tegen (Spa-Groen / 
Open VLD / Jan Peumans) en 0 onthoudingen. 
 
Goedgekeurd met 14 stemmen voor (CD&V), 6 stemmen tegen (NVA) en 4 
onthoudingen (Open VLD / Spa - Groen). 
 
Dienst Financiën - Algemeen 

22. VASTSTELLING VAN DE GEMEENTEREKENING 2012 
 
Gelet op het gemeentedecreet en meer bepaald de art 171 e.v. 
Gelet op het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit. 
Gelet op het decreet van 28 april 1993, houdende regeling voor het vlaamse gewest 
van het administratief toezicht op de gemeenten. 
Gelet op de financiele vaststellingen van het jaar 2012 zoals blijkt uit de bijgevoegde 
stukken, te weten de budgettaire rekening, de balans en de resultatenrekening. 
Gelet op de bijhorende stukken en toelichting, 



 
BESLUIT :goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De gemeenteraad stelt de gemeenterekening 2012 vast zoals blijkt uit de bijgevoegde 
stukken (budgettaire rekening, balans, resultatenrekening en de bijhorende toelichting 
en stukken) 
 
Algemeen begrotingsresultaat Gewone dienst : 4.259.342,49 € 
Algemeen begrotingsresultaat Buitengewone dienst : - 2.810.897,86 € 
 
Boekhoudkundig resultaat Gewone dienst : 5.225.416,61 € 
Boekhoudkundig resultaat Buitengewone dienst : 230.428,92 € 
 
Balanstotaal : 91.642.796,39 € 
 
Vaste Activa : 80.142.962,35 € 
Vlottende activa : 11.499.834,04 € 
 
Eigen vermogen : 66.863.993,04 € 
Vreemd vermogen : 24.778.803,35 € 
 
Batig resultaat (resultatenrekening) : 173.508,85 € 
 
artikel 2 : 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de gemeenteontvanger en de 
provinciegouverneur. 
 
 
Dienst Financiën - Algemeen 

23. OCMW-REKENING 2012 
 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, en meer bepaald art 89. 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, onder meer art 42 en 43. 
Gelet op de jaarrekening 2011 van het OCMW. 
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad houdende goedkeuring van de rekening 
en het jaarverslag 2011. 
Gelet op het CBS-besluit van 20/09/2012 houdende kennisneming van de 
jaarrekening zonder opmerkingen. 
 
BESLUIT : de raad neemt kennis. 
artikel 1:  
De gemeenteraad neemt kennis van de OCMW-rekening 2012 met volgende 
resultaten : 
- Resultaat boekjaar : - 697.132,56 € 
- Overgedragen resultaat vorig jaar :  - 520.996 € 
- Ontrekking aan de gemeentelijke bijdragen : 654.218,75 € 
- gecumuleerd resultaat : - 563.909,81 € 
 
artikel 2:  
De gemeenteraad heeft geen opmerkingen. 
artikel 3:  
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de gemeenteontvanger en de 
provinciegouverneur. 
 
 
 



 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

24. VERSLAGEN VERGADERINGEN  INTERCOMMUNALES EN 
SAMENWERKINGSVERBANDEN. 
 
Jan Peumans: 
Vanaf 1 januari 2014 moeten alle verslagen digitaal aan de raadsleden worden 
bezorgd.  Deze verslagen agenderen ter kennisgeving, zoals nu gebeurt, heeft geen 
meerwaarde. 
schepen Bert Cilissen: 
We werken een digitaal systeem uit, vanaf 1 januari 2014 zullen alle verslagen digitaal 
verstuurd worden naar de raadsleden. 
 
Volgende verslagen  worden ter kennisgeving  voorgelegd aan de gemeenteraad: 

1. Buitengewone algemene vergadering Inter-Energa dd. 28.03.2013 
2. Buitengewone algemene vergadering Infrax Limburg  dd. 28.03.2013 
3. Algemene vergadering Inter-Regies dd. 06.06.2013 
4. Statutaire algemene vergadering De Watergroep dd. 14.06.2013 
5. Gewone vergadering van de algemene vergadering IGL dd. 21.06.2013 
6. Verslag Raad van bestuur Erfgoed Haspengouw dd. 27.03.2013 
7. Verslag Raad van bestuur Erfgoed Haspengouw dd. 05.06.2013 
8. Verslag Werkwinkel dd. 24.06.2013 
9. Verslag Werkwinkel dd. 04.06.2013 
10. Verslag Werkwinkel dd. 20.08.2013 
11. Verslag Algemene vergadering Limburg.net dd. 26.06.2013 
12. Notulen van de vergadering van de raad van bestuur Cipal dd.15/06/2012 tot 

en met 16/04/2013 
13. Notulen van de vergadering van het directiecomité Cipal dd.22/05/2012 tot en 

met 11/06/2013 
14. Statutaire algemene vergadering vanCipal op 14.06.2013 

 
De raad neemt kennis. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

25. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 08.07.2013. 
 
Het verslag lag ter inzage. 
Met volgende bemerking: 
Steven Coenegrachts: 
Mijn bemerking bij agendapunt 12 was een citaat uit een project en ik wil dat dit 
duidelijk als citaat in de notulen vermeld wordt. 
 
Goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen mits 
gevraagde aanpassing. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

26. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 09.09.2013. 
 
Het verslag lag ter inzage. 
Met volgende bemerking: 
Ivo Thys: 
Gelieve bij mijn bemerking op agendapunt 5 mijn motivering toe te voegen en mijn 
bemerking als volgt aan te passen:"Door een wijziging in de verkeerstoestand in de 
Wijnstraat te Membruggen is het verkeer er veel drukker geworden.  Ik vraag dan ook 
de stoepen in de Wijnstraat op te nemen in de lijst." 
 
Goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen mits 
gevraagde aanpassing. 
 
 



Interne zaken - Dienst Secretariaat 
27. BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET 

GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 14/10/2013  toegevoegd. 
 
Principieel besluit tot aanleg passeerhavens langs de Tongerse - en de 
Maastrichtersteenweg 

 

Voorstel besluit 
De gemeenteraad zal de aanleg van meerdere passeerhavens langs de Tongerse- en 
Maastrichtersteenweg overwegen.  
De inplantingsplaatsen van de passeerhavens is voorwerp van grondiger onderzoek 
i.s.m  de commissie mobiliteit en  met AWV-Limburg. Ondanks het feit dat dit een 
gewestweg is, kan het gemeentebestuur een initiatief nemen tot samenwerking omdat 
ook Riemst een gedeelte van de kosten dient bij te dragen.   
Een fasegewijze aanleg van deze passeerhavens is wenselijk. Best kan daarmee 
begonnen worden op de Tongersesteenweg  met één passeerhaven  aan elke zijde 
van de weg.  
Inspraak en sensibiliseren van de burger is hierbij van groot belang om succes te 
boeken.  
 
artikel 1 :  
De gemeenteraad van Riemst is principieel akkoord om besprekingen aan te vatten 
met AWV over de aanleg van enkele passeerhavens langs de Tongerse- en de 
Maastrichtersteenweg. 
artikel 2: 
Het schepencollege zal instaan voor deze besprekingen en het resultaat daarvan met 
een plan voorleggen aan een van de volgende gemeenteraden.  
 
schepen Guy Kersten: 
De streefbeeldstudie N 79 is lopende en wordt voorgelegd aan de gemeenteraad op 
een later tijdstip.   
burgemeester Mark Vos: 
Ik stel voor niet in te gaan op het voorstel van raadslid Ivo Thys en dit punt niet te 
behandelen daar dit een onderdeel is van de studie over het streefbeeld.  Deze zal 
nog ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 
 
Conclusie: dit agendapunt wordt niet behandeld. 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 23.00 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
Guido Vrijens      Mark Vos 
gemeentesecretaris     burgemeester 
 


