
Vergadering gemeenteraad van 04/02/2013 
 
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, 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 : 
Oosterbosch Ronnie, Raadslid 
Vrijens Guido, Secretaris 
Vanaf punt 11. verlaat Beusen Anita, Raadslid de zitting. 
Vanaf punt 12. vervoegt Beusen Anita, Raadslid de zitting. 
 
Er waren geen vragen vanuit het publiek. 
 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering 
samengeroepen ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter 
dd. 25.01.2013. 
Volgens loting dienen de de mondelinge vragen aangevat door de heer Ivo Thys, de 
stemmingen door mevrouw Marina Pauly. 
 
De burgemeester deelt mede dat op donderdag 28 februari a.s. om 17.30 uur voor alle 
raadsleden een rondleiding op het gemeentehuis wordt gegeven. 
 
Gaat over tot de dagorde 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

1. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Ivo Thys: 
1. Ik heb schriftelijk de vraag gesteld om een agendapunt i.v.m. het expliciet 
vernoemen van bepaalde bevoegdheden van de schepenen zoals 
armoedebestrijding, energie, … toe te voegen aan de dagorde van deze 
gemeenteraad. Waarom werd dit punt niet toegevoegd? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit behoort tot de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen en 
wordt aldaar besproken.  Het college van burgemeester en schepenen zal u een 
schriftelijk antwoord bezorgen.  
2. Ik vind dat de bevoegdheden van de burgemeester te ruim zijn, het lijkt alsof hij 
geen vertrouwen heeft in de schepenen.  Daarnaast heeft de voorzitter van het 
OCMW de bevoegdheid van ruimtelijke ordening, dit is uniek in Vlaanderen en lijkt mij 
zeer arrogant. 
3. Op dinsdag- of donderdagnamiddag zijn de gemeentelijke diensten telefonisch niet 
bereikbaar.  Dit zorgt voor ergernis bij de inwoners. 
Schepen marina Pauly: 
We hebben hierover reeds overleg gehad met de diensthoofden, maar zij hebben 
gevraagd om dit zo te behouden zodat ze enkele uren per week ongestoord kunnen 
werken. 
Gerard Stratermans: 
De telefoon wordt op dinsdag- en donderdagnamiddag doorgeschakeld naar de 
technische dienst.  Dit zorgt voor overlast op deze dienst. 
burgemeester Mark Vos: 
De telefoon moet doorgeschakeld worden naar het automatisch antwoordapparaat.  
We zullen dit onderzoeken. 
 



4. De laanbomen in de Millerstraat van Genoelselderen richting Millen, zijn op zo'n 
manier geplant dat ze onmogelijk kunnen groeien.  De houtwal groeit over de bomen.  
Gaat de houtwal verdwijnen? Gelieve hiervoor een oplossing te vinden. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
Ludwig Stevens: 
1. In de Kemstraat te Heukelom is een gedeelte uitgegraven. Wordt dit nog verhard? 
burgemeester Mark Vos: 
Betonstroken worden afgewisseld met kiezelverharding of een grasstrook, dit om 
uitspoeling te voorkomen. 
2. Dit zal sluikverkeer tot gevolg hebben. 
burgemeester Mark Vos: 
De toestand wordt te gepasten tijde geëvalueerd. 
3. Ik zou graag een punt i.v.m. personeel bespreken op de geheime zitting 
 
Steven Coenegrachts: 
De gemeenteraadsleden hebben nog geen beleidsnota van het college van 
burgemeester en schepenen ontvangen, en de begroting 2013 werd nog niet 
geagendeerd.  Dit getuigt van weinig respect voor de raadsleden. 
burgemeester Mark Vos: 
Tijdens de zitting van maart zal de beleidsnota voorgelegd worden en de 
begrotingswijzigingen. 
 
Jan Noelmans: 
1. In de Rijckerstraat werden de verkeersdrempels aangepast, is dit ook mogelijk in de 
Dorpsstraat want daar zijn gelijkaardige klachten. 
schepen Guy Kersten: 
We zullen eerst de toestand evalueren, we onderzoeken de mogelijkheid om in de 
Dorpsstraat dezelfde maatregelen door te voeren, althans voor 2 verkeersdrempels. 
 
2. De bevoegdheid van tewerkstelling werd onlangs toegevoegd aan het takenpakket 
van schepen bert Cilissen.  De bevoegdheid economie en tewerksteling wordt aldus 
gescheiden en dat is niet goed.  Hoe ziet u als schepen de invulling van de 
bevoegdheid van tewerkstelling?  Past de beleidsvisie van het schepencollege in het 
kader van de brief van de Gouverneur i.v.m. tewerkstelling in Limburg? 
schepen Bert Cilissen: 
De bevoegdheden van economie en tewerkstelling werden gescheiden omdat het 
pakket economie zeer ruim is. 
Wat mijn bevoegdheid van tewerkstelling betreft zal ik mij o.a. toeleggen op de 
coördinatie van dienstencheques, de Werkwinkel en PWA.  Daarnaast verzamel ik 
allerhande informatie die ik wens te inventariseren om alzo een plan uit te werken. 
burgemeester Mark Vos: 
Wat de tewerkstelling betreft werken we eveneens aan de uitbreiding van de 
ambachtelijke zone en zijn er een aantal kleinere initiatieven lopende.   
In de brief van de Gouverneur wordt gevraagd om in de provincie Limburg 
gezamenlijk achter één project te gaan staan gezien de nood aan tewerkstelling, 
opvang en bijkomende welzijnsmogelijkheden zeer groot is.  We zullen u een copie 
van de brief van de Gouverneur bezorgen. 
 
Jan Noelmans: 
Werken jullie ook aan nieuwe economische initiatieven? 
Schepen Guy Kersten: 
Naast de uitbreiding van de ambachtelijke zone en het regulariseren van 
zonevreemde bedrijven willen we via de handelsperimeter N79 streven naar verdere 
economische ontplooiing.  We zullen hier blijven aandringen en voorzetten geven.  
Ook de mogelijke uitbreiding van Tongeren Oost wordt van zeer nabij opgevolgd. 



 
Jan Peumans: 
Ik wil mededelen dat de begroting die gelijktijdig met de agenda van deze vergadering 
werd bezorgd onvolledig is en tevens laattijdig.  
 
1. Gelieve andere bomen te doen planten in de doortocht te Herderen.  De bomen die 
geplant werden zijn niet levensvatbaar en missen dus hun doel om verkeersremmend 
te werken. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen de vraag nogmaals doorgeven aan AWV. 
 
2. Graag een stand van zaken i.v.m. de catering in de brug te Vroenhoven. 
Schepen marina Pauly: 
Een studiebureau werkt de tentoonstelling uit, deze zou afgerond zijn in september 
2013.  De catering zelf is een zaak van de Scheepvaart, wij hebben daar als 
gemeentebetuur niets in te zeggen.  Schijnbaar kunnen ze moeilijk een uitbater vinden 
vooraleer de volledige invulling van de brug klaar is.  De gemeente heeft inmiddels 
een vergunning afgeleverd voor de aanleg van een parkeerterrein, maar de Vlaamse 
Overheid ging hiertegen in beroep. 
 
3. Door de herinrichting van de achterkant van het gemeentehuis zijn de voetpaden 
verdwenen.  Dit zorgt voor gevaarlijke situaties voor de zachte weggebruiker.  Gelieve 
een oplossing te zoeken door de privé eigendom in te nemen en een scheiding te 
maken tussen autoverkeer en de zachte weggebruiker. 
schepen Guy Kersten: 
Het plan bestaat om een haag aan te planten tussen het voetpad en de rijweg.  We 
zullen voorlopig een fysische afsluiten plaatsen. 
burgemeester Mark Vos: 
A.h.v. een schattingsverslag wordt een voorstel gedaan aan de eigenaars van de 
privégronden die we willen innemen. 
 
4. Naast de ruilverkavelingswegen is 1 m gemeenschapseigendom, gelieve een 
duidelijk voorstel uit te werken zodat de landbouwer hiervan geen gebruik meer kan 
maken. 
schepen Guy Kersten: 
Slechts enkele landbouwers gebruiken deze 1 m, soms ontstaan er ook ophopigen 
t.g.v. een natuurverschijnsel.  We kunnen de maatregel van wegschrapen of 
wegmaaien, die we enkele jaren geleden hebben toegepast, opnieuw invoeren.  We 
zullen u een antwoord bezorgen. 
 
Gerard Stratermans: 
1. Doordat de gemeente zonnepanelen heeft gelegd op de sporthal van Riemst heeft 
de uitbater gratis stroom.  Wordt het electriciteitsgebruik aangerekend aan de 
uitbater?                      
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit oppakken en afhandelen. 
 
2. In de Koekoekstraat te Membruggen is een probleem door de afvloeiing van water 
vanuit Bilzen.  Graag een stand van zaken. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit dossier wordt opgevolgd.  De eigenaar verleent geen enkele medewerking om te 
komen tot een oplossing.  We willen dit laten opnemen in het waterproject met Aquafin 
en Infrax om alzo tot onteigening te kunnen overgaan en te komen tot een oplossing 
voor wateropvang op de plaats waar water valt, dus in Bilzen. 
Ivo Thys: 
Dit probleem is enkel op te lossen door het gemeentebestuur van Bilzen te wijzen op 
hun verplichting tot erosiebestrijding en hen te doen zorgen voor wateropvang. 
 
3. Ik vraag de toelating om op verschillende vergaderingen aanwezig te mogen zijn als 
stilzwijgend waarnemer.  Gelieve mij de vergaderafspraken te bezorgen. 



burgemeester Mark Vos: 
U heeft net als elk ander raadslid recht op inzage in de dossiers.  Het bijwonen van 
vergaderingen als stilzwijgend waarnemer wordt niet toegelaten.  Het 
gemeentedecreet bepaalt het onderscheid tussen het college van burgemeester en 
schepenen en de gemeenteraad. 
U heeft wel recht op het overzicht van de vergaderafspraken.  Deze worden u 
bezorgd. 
 
4. Op de Mheerplaats te Vlijtingen is geen parking voor mindervaliden voorzien. 
schepen Guy Kersten: 
Dit wordt onderzocht. 
 
5. Wat is de stand van zaken betreffende de invulling van de hoek waar vroeger de 
frituur stond aan de rotonde te Riemst? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullend dit onderzoeken. 
 
Veerle Wouters: 
1. Kan aan de (nieuwe) raadsleden een uitvoerige toelichting over de boekhouding 
bezorgd worden, ook i.k.v. de BBC? 
burgemeester Mark Vos: 
De begroting 2013 wordt u zo snel als mogelijk bezorgd 
 
Anita Beusen: 
1. Ik wil de leden van Teamwork feliciteren met de geslaagde nieuwjaarsreceptie.  
Naar het beleid toe heb ik enkele vragen betreffende de organisatie van deze 
receptie:  

− waarom mogen de raadsleden niet samen met de leden van het 
schepencollege de inwoners verwelkomen? 

− Waarom hebben de raadsleden nog altijd geen naamkaartje? 
− Wat kost deze receptie aan de gemeente? 
− Waarom waren de voetpaden niet sneeuwvrij gemaakt? 

burgemeester Mark Vos: 
De evenementengroep heeft besloten om de raadsleden niet bij de verwelkoming te 
betrekken zodat de inwoners vlotter binnen geraken. 
De naamkaartjes voor de raadsleden hadden in orde moeten zijn.  Dit wordt in orde 
gemaakt. 
De kostprijs van de receptie wordt u bezorgd. 
De technische dienst heeft haar best gedaan om de voetpaden sneeuwvrij te maken, 
maar plaatsen waar weinig beweging is zijn moeilijk ijsvrij te krijgen. 
 
2. Sommige logiesverstrekkende bedrijven laten mensen inschrijven als inwoner van 
Riemst.  Dit mag wettelijk niet.  Hoe wordt dit opgelost? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit logiesverstrekkend bedrijf heeft een aanvraag ingediend om het bedrijf om te 
vormen naar appartementen.  De eerste aanvraag werd geweigerd.  De plannen 
worden aangepast en opnieuw ingediend.  De bewoners werken nu met een voorlopig 
domicilie. 
 
Dirk Jacobs: 
1. In de bocht in de Sint-Albanusstraat te Vlijtingen staan elke dag tussen 17 en 18 
uur veel auto's geparkeerd.  Er wordt daar dan voorbijgestoken over het voetpad 
zonder voldoende zicht.  Gelieve in deze straat parkeerzones aan te leggen. 
schepen Guy Kersten: 
We zullen dit bespreken op de Verkeerscommissie. 
 
2. We hebben onlangs de "3770" en het fotoboek van het gemeentepersoneel 
ontvangen. Van alle raadsleden werden kwaliteitsfoto's gepubliceerd terwijl die van 
ons (NVA) nergens op trokken. Mijn vraag hierover aan schepen Pauly werd 
afgewimpeld.'   



In de "3770" krijgen de uittredende schepenen Jan Peumans en Gerard Stratermans 
niet dezelfde ruimte voor hun dankwoord.  Wie is hiervoor verantwoordelijk? 
 
schepen Marina Pauly: 
Het is niet correct te zeggen dat uw vraag werd afgewimpeld, ik heb onmiddellijk na 
uw opmerking de communicatieverantwoordelijke erbij gehaald. Zij verklaarde dat ze, 
ondanks een vraag per mail naar betere foto's, geen reactie van uw fractie ontvangen 
heeft. Bijgevolg diende archieffoto's gebruikt te worden'.  In de 3770 werden de 
nieuwe foto's gebruikt. 
Wat het dankwoord van de uittredende schepenen betreft, dit kwam er op vraag van 
Jan Peumans.  De redactieraad heeft beslist om beide schepenen aan het woord te 
laten en hiervoor 20 regels te voorzien. 
 
3. In maart 2011 werd de aanleg van een nieuw voetbalveld voor Kanne goedgekeurd.  
Ondertussen heeft deze voetbalclub nog weinig toekomst en stel ik mij de vraag of dat 
voetbalveld nog moet aangelegd worden. 
schepen Christiaan Bamps: 
Gezien dit voetbalveld werd beloofd aan de club en ondertussen de nodige stappen 
zijn ondernomen, zal het voetbalveld ook aangelegd worden.   Iedere voetbalclub in 
onze gemeente heeft recht op een speelveld.  Mocht de club ophouden te bestaan 
dan is het veld eigendom van de gemeente. 
schepen Bert Cilissen: 
Ondertussen is er een doorbraak in dit dossier en een overeenkomst met de club.  We 
zullen dit dossier afwerken zoals dit eerder werd afgesproken, tenslotte heeft iedere 
deelgemeente recht op een recreatiezone.  Dit blijft eigendom van de gemeente en 
kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt. 
 
Mieke Loyens: 
Namens de CD&V-fractie wil ik alle medewerkers van Teamwork en het 
gemeentepersoneel feliciteren met de geslaagde nieuwjaarsreceptie voor de 
inwoners. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

2. AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD. 
 
Veerle Wouters: 
1. Tijdens de installatievergadering beloofde de fractieleider van de CD&V een open 
dialoog met de oppositie.  Waarom was er dan niet eerst overleg alvorens dit 
huishoudelijk reglement aan te passen en ter goedkeuring voor te leggen. 
2. De tijdstippen dat de raadsleden dossiers kunnen inzien zijn niet haalbaar voor 
diegenen die gaan werken.  Ik vraag bijkomende uren voor de inzage van dossiers. 
3. Vanaf 01.01.2014 moeten uitnodigingen, … electronisch worden verstuurd naar de 
raadsleden.  Is het mogelijk deze regel vroeger in te voeren? 
4. De raadsleden kunnen verschillende zaken raadplegen via de website, maar deze 
is niet altijd tijdig aangepast. 
5. Wij hebben nog altijd geen notulen van het schepencollege ontvangen. 
 
Burgemeester Mark Vos: 
1. Tijdens de raadszitting (die democratisch is samengesteld) kan gediscussieerd 
worden. 
2. In het reglement zijn de openingsuren op donderdagavond per vergissing niet 
vermeld.  Daarnaast is het mogelijk om de dossiers in te zien buiten de openingsuren 
van het gemeentehuis mits er op voorhand een afspraak met de gemeentesecretaris 
wordt gemaakt.  Ik wil er ook op wijzen dat alle raadsleden 1 dag per maand politiek 
verlof mogen nemen om alzo hun ambt beter te kunnen uitoefenen.   
3. Wat het electronisch versturen van informatie betreft laat ik u weten dat wij hiermee 
pas starten op 01.01.02014 zodat wij de tijd hebben om hiervoor een behoorlijk 
systeem uit te werken. 
4. Uw opmerking i.v.m. het aanpassen van de website zulen worden besproken. 



5. Wat de notulen van het schepencollege betreft, deze worden , na goedkeuring, 
electronisch verstuurd naar alle raadsleden. 
 
Ivo Thys: 
1. Artikel 2 en 4 handelen over hetzelfde en kunnen samengevoegd worden. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
2. Waarom worden de dossiers die reeds digital bestaan ook niet digitaal verstuurd? 
burgemeester Mark Vos: 
Het schepencollege heeft beslist om dit pas vanaf 01.01.2014 te doen zodat een 
behoorlijk systeem kan uitgewerkt worden; 
3. Mag een raadslid een bijkomend agendapunt digitaal versturen?  
burgemeester Mark Vos: 
Dat mag. 
4. Mag een raadslid gebruik maken van de projectiemogelijkheden? 
burgemeester Mark Vos: 
Dat mag. 
5. Kunnen de punten die door de raadsleden aan de agenda worden toegevoegd 
eerst worden behandeld tijdens de zitting? 
burgemeester Mark Vos: 
Neen, de bijkomende punten worden achteraan toegevoegd. 
6. Artikel 15 - 16 en 17 kunnen samengevoegd worden onder één artikel als aan 
iedereen de volledige dagorde wordt bezorgd. 
burgemeester Mark Vos: 
Sommige krijgen een dagorde met vermelding van enkel de titels van de 
agendapunten, dit heeft te maken met de bescherming van de privacy. 
Jan Peumans: 
Is dit niet in tegenspraak met de openbaarheid van bestuur?  Privacygegevens 
kunnen toch verwijderd worden. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit bekijken. 
7. Artikel 19: De verslagen verschijnen laattijdig op de website en zijn niet volledig.  
Gelieve dit te wijzigen.  Kunnen de notulen ook op de website? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
8. artikel 21: Is het voldoende als een raadslid eenmalig een verzoek doet om de 
dossiers electronisch te ontvangen? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
9. burgemeester Mark Vos: 
Artikel 26: dit artikel wordt als volgt aangepast: do. 9-12.30 u en van 13.30 - 19.30 u. 
10. artikel 28: 
Over welk aanvraagformulier gaat dit? 
burgemeester Mark Vos: 
Het aanvraagformulier is gevoegd bij een dienstnota.  Deze zal u bezorgd worden. 
11.  Artikel 25: gelieve niet enkel de goedgekeurde notulen digitaal te versturen, maar 
ook de dagorde. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit gebeurt al, we zullen het opnemen in het huishoudelijk reglement. 
12. Artikel 30: Waarom is er een maximum tijd van 5 minuten voorzien voor een 
tussenkomst van een inwoner? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is meestal ruim voldoende.  Indien dit nodig blijkt, mag de tussenkomst langer 
duren. 
13. Artikel 31: waarom wordt binnen de maand geantwoord en niet binnen de 14 
dagen? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is administratief niet haalbaar. 
14. Worden verzoeken van de inwoner geagendeerd op de dagorde? 
burgemeester Mark Vos: 



Indien deze voldoen aan de voorwaarden. 
15. Gelieve artikel 46 te schrappen. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit artikel blijft behouden om de orde van de vergadering te handhaven. 
13. artikel 74: mag de burger zijn verzoekschrift digitaal versturen? 
burgemeester Mark Vos: 
Dat mag. 
 
Jan Peumans: 
1. In artikel 5 staat vermeld dat agendapunten voldoende duidelijk omschreven 
moeten zijn. Wat betekent dit? 
burgemeester Mark Vos: 
De agendapunten moeten verstaanbaar zijn , net zoals dit in het verleden ook was. 
2. Artikel 21: gelieve het woord "openingsuren" te vervangen door het woord 
"openingstijden". 
3. Kunnen bepaalde dossiers op aanvraag digitaal ter beschikking gesteld worden? 
burgemeester Mark Vos: 
Indien het mogelijk is zullen we op aanvraag dossiers digitaal versturen. 
4. Artikel 26 en 27: Waarom wordt onderscheid gemaakt over de manier van inzage? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit gaat over andere stukken dan de dagorde en de notulen.  We zullen dit bekijken. 
5. Artikel 28: op basis van wat wordt een afschrift geweigerd? 
burgemeester Mark Vos: 
Alles wat niet af is, wordt niet ter beschikking gesteld. 
6. Artikel 30: Waarom mogen de raadsleden zich niet mengen in de discussie 
wanneer een inwoner een vraag stelt? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit behoort tot de bevoegdheden van het schepencollege. 
7. Artikel 31: Gelieve de antwoorden op de schriftelijke vragen van de raadsleden ook 
op de website te zetten. 
burgemeester Mark Vos: 
De antwoorden worden opgenomen in de notulen en de notulen komen op de website. 
8. Artikel 44: Wat is rondlopen en wanneer verstoort dit de orde? 
burgemeester Mark Vos: 
We vragen het rondlopen tot een minimum te beperken om de orde van de 
vergadering te handhaven. 
9. artikel 60: gelieve de mogelijkheid te onderzoeken om alles wat gezegd wordt 
tijdens de gemeenteraad op te nemen in de notulen. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken. 
10. artikel 62: gelieve de notulen van de gemeenteraad digitaal te versturen naar de 
raadsleden alvorens ze ter goedkeuring voor te leggen. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken. 
11. artikel 74: iedere burger heeft recht op een verzoekschrift, dus ook een 
gemeenteraadslid? 
burgemeester Mark Vos: 
De rechten van een gemeenteraadslid staan apart vermeld. 
12. artikel 77: wanneer is een vraag onredelijk of vaag? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt bepaalt door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Veerle Wouters: 
1. Gelieve de mandaten voor de raadscommissie te verdelen via het stelsel D'Hondt 
i.p.v. het stelsel imperiali. 
burgemeester Mark Vos: 
We hebben de vergelijking tussen beide stelsels uitgevoerd, dit maakt geen verschil. 
2. Gelieve de gevraagde aanpassingen eerst door te voeren en het huishoudelijk 
reglement opnieuw voor te leggen op de volgende gemeenteraadszitting. 
burgemeester Mark Vos: 



De gevraagde aanpassingen staan genotuleerd en het aangepaste reglement wordt u 
bezorgd. 
 
Jan Peumans: 
Ik vraag de stemming. 
 
Gelet op artikel 40 van het gemeentedecreet en de laatste wijziging  dd. 29.06.2012; 
Overwegende dat het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals 
goedgekeurd op 14/09/2009 werd aangepast. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 14 stemmen voor (CD&V), 0 stemmen tegen en 10 
onthoudingen (Spa-Groen, open VLD en NVA) 
 
BIJEENROEPING GEMEENTERAAD 
artikel 1:  
De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de 
zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen. 
artikel 2: 
De gemeenteraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad. 
De oproeping wordt verzonden via de post.  Het dossier ligt ter inzage op het 
gemeentehuis.  
artikel 3:  
De voorzitter moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van: 
1° een derde van de zittinghebbende leden; 
2° een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige 
gemeenteraad nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt 
geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus; 
3° het college van burgemeester en schepenen; 
4° de burgemeester voor zover het verzoek betrekking heeft op de eigen 
bevoegdheden van de burgemeester. 
In hun schriftelijke aanvraag aan de voorzitter moeten aanvragers de agenda 
vermelden met voor elk punt een toegelicht voorstel van beslissing, en de datum en 
het uur van de beoogde vergadering.   De secretaris bezorgt de voorstellen aan de 
gemeenteraadsvoorzitter.  Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de 
voorzitter de oproepingstermijnen bepaald in art. 2 van dit reglement kan nakomen. 
De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en uur en met de 
voorgestelde agenda. 
artikel 4: 
De oproeping wordt ten minste acht kalenderdagen vóór de dag van de vergadering 
aan 
het raadslid bezorgd. Dit gebeurt schriftelijk per gewone (d.w.z. niet aangetekende) 
post en via e-mail.  
In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden 
afgeweken. 
artikel 5:  
De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de 
vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk 
agendapuntwaarover een beslissing moet genomen worden. 
De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn. 
artikel 6:  
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de vergadering punten 
aan de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing 
aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de 
gemeenteraad. (zie addendum). Een lid van het college van burgemeester en 
schepenen kan van deze mogelijkheid geen gebruik maken. 
artikel 7:  
De gemeentesecretaris deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de 
voorzitter van de gemeenteraad, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen 
onverwijld mee aan de gemeenteraadsleden. 
 



 
OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING 
artikel 8:  
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar. 
artikel 9:  
De vergadering is niet openbaar: 
1° Als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra 
een dergelijk; 
punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering. 
2° Wanneer tweederde van de aanwezige leden van de gemeenteraad in het belang 
van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid 
beslissen dat de vergadering niet openbaar is. De gemeenteraad moet deze 
beslissing motiveren. 
artikel 10  
De gemeenteraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat gemeenteraadsleden 
en schepenen de eed afleggen. De vergaderingen over het organogram, de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling, het meerjarenplan en de aanpassingen 
ervan, het budget, een budgetwijziging of de jaarrekening zijn in elk geval openbaar. 
Ingeval de gemeenteraad bevoegd is om een tuchtstraf op te leggen, wordt de 
hoorzitting en het gehoor van de getuigen in het openbaar gehouden, indien de 
betrokkene hierom verzoekt. Een getuige kan echter steeds vragen om het 
getuigenverhoor achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. 
artikel 11:  
De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, 
uitgezonderd in tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de 
behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de 
openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken. 
Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in openbare 
vergadering moet gebeuren, dan wordt dat punt opgenomen op de agenda van de 
eerstvolgende gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt 
kan de besloten vergadering, enkel met dat doel, worden onderbroken. 
 
artikel 12:  
De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het 
decreet de besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot 
geheimhouding verplicht. 
 
INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK 
artikel 13:  
Plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de agenda worden openbaar bekend 
gemaakt op het gemeentehuis, uiterlijk acht kalenderdagen voor de vergadering. Dit 
gebeurt door aanplakking aan het gemeentehuis. 
Daarnaast wordt dit ook op de website van de gemeente gepubliceerd en in 
spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en 
uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering openbaar gemaakt overeenkomstig het 
eerste lid. 
artikel 14: 
Indien raadsleden punten aan agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda 
binnen de 24 uur nadat hij is vastgesteld op dezelfde wijze bekend gemaakt. 
artikel 15:  
De agenda met toelichtende nota wordt per e-mail, tenzij anders gevraagd, bezorgd 
aan alle lokale perscorrespondenten, aan de voorzitter en de secretaris van elke door 
de gemeenteraad erkende adviesraad, aan alle partijvoorzitters en aan de OCMW-
raad. 
 
artikel 16:  
Elke belangstellende inwoner kan tegen betaling een jaarabonnement bekomen op de 
agenda van de raadsvergaderingen met toelichting of kan via e-mail inschrijven om de 
stukken via elektronische weg gratis te ontvangen. 



artikel 17: 
De gemeente maakt, aan ieder natuurlijk persoon en iedere rechtspersoon of 
groepering die erom verzoekt, de agenda van de gemeenteraad en de stukken die 
erop betrekking hebben, openbaar door er inzage in te verlenen, er uitleg over te 
verschaffen of er een afschrift van te overhandigen overeenkomstig het decreet van 
26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
artikel 18:.  
Eenieder die de raadszitting bijwoont, krijgt bij het binnenkomen een verkorte agenda 
overhandigd. 
artikel 19: 
Aan de beslissingen van de gemeenteraad zal verder de nodige bekendheid gegeven 
worden door ze ter inzage te leggen in het gemeentehuis.  
artikel 20: 
Het verspreiden van politieke propaganda is verboden in de gemeentelijke lokalen 
voor, tijdens en na de gemeenteraad. 
artikel 21: 
Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de 
feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing 
betreffende de op de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de 
oproeping, op het gemeentesecretariaat tijdens de kantooruren ter beschikking 
gehouden van de raadsleden. 
Deze kunnen er vóór de vergadering kennis van nemen, tijdens de openingsuren van 
het gemeentehuis. 
Vanaf 1 januari 2014 worden, indien een raadslid hierom verzoekt, de dossiers 
elektronisch ter beschikking gesteld. 
artikel 22: 
Het ontwerp van budget en de jaarrekening wordt op zijn minst veertien 
kalenderdagen vóór de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de 
gemeenteraad bezorgd. 
artikel 23: 
Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de gemeentesecretaris of de door 
hem aangewezen ambtenaren technische toelichting worden verstrekt over de 
stukken in de dossiers voor de gemeenteraad. Onder technische toelichting wordt 
verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke gegevens 
die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure. 
De raadsleden richten hun verzoek steeds  mondeling aan de gemeentesecretaris .   
Op een schriftelijk vraag wordt schriftelijk geantwoord tenzij het raadslid een 
mondelinge toelichting wenst. De mondelinge toelichting gebeurt tijdens de 
kantooruren tenzij anders wordt overeengekomen. 
artikel 24: 
De raadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het 
bestuur van de gemeente betreffen.  Deze inzage gebeurt in het daartoe aangewezen 
lokaal en niet in de kantoren van de personeelsleden. Om praktische redenen wordt 
gevraagd vooraf contact op te nemen met de gemeentesecretaris. 
artikel 25: 
De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, uiterlijk op 
dezelfde dag als de vergadering van het college volgend op deze waarop de notulen 
werden goedgekeurd, verstuurd aan de gemeenteraadsleden. De notulen worden 
electronisch ter beschikking gesteld. 
artikel 26: 
Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien, tijdens de dagen en uren 
dat de diensten van het gemeentesecretariaat geopend zijn, nl. 
Ma.: 9 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.30 uur 
Di.: 9 – 12.30 uur 
Wo.: 9 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.30 uur 
Do.: 9 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.30 uur 
Vr.: 9 – 13 uur 
1. de budgetten van vorige dienstjaren van de gemeente en de gemeentelijke extern 

verzelfstandigde agentschappen; 



2. de rekeningen van vorige dienstjaren van de gemeente, de gemeentelijke extern 
verzelfstandigde agentschappen, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
waarvan de gemeente lid is, 

3. de jaarverslagen van vorige dienstjaren van de gemeente en van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is; 

4. de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad; 
5. de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het college van 

burgemeester en schepenen, voor de delen die aan het inzagerecht onderworpen 
zijn. De dossiers welke in behandeling werden genomen door het college liggen 
ter inzage van de raadsleden de dag volgend op de vergadering van het college 
tussen 9 en 15.30 uur; 

6. het register van de inkomende en uitgaande stukken;  
7. de adviezen uitgebracht door gemeentelijke adviesraden; 
8. de gemeentelijke toelagereglementen, algemene politieverordeningen, belasting- 

en retributiereglementen. 
Met deze vraag richten de raadsleden zich steeds tot de gemeentesecretaris of 
eventueel bij diens afwezigheid tot zijn vervanger. 
Deze stukken kunnen ingezien worden in het daartoe aangewezen lokaal en niet in de 
kantoren van de personeelsleden. 
artikel 27: 
Buiten de documenten en dossiers bedoeld in art. 21, 25 en 26 hebben de raadsleden 
het recht alle andere documenten te raadplegen, die betrekking hebben op het 
bestuur van de gemeente. 
Het college van burgemeester en schepenen zal de dagen en uren bepalen waarop 
de raadsleden deze andere documenten kunnen raadplegen.  Voor het raadplegen 
wenden de raadsleden zich tot de gemeentesecretaris. 
Om het college in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken 
of de akten betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, delen de raadsleden 
aan het college schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen. 
Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontvangst van de 
aanvraag meegedeeld wanneer de stukken kunnen worden ingezien. 
Het raadslid, dat de in dit artikel bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de 
week volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, 
wordt geacht af te zien van inzage. 
artikel 28: 
De gemeenteraadsleden kunnen gratis een afschrift krijgen van de akten en stukken 
betreffende het bestuur van de gemeente. 
De raadsleden doen hun aanvraag tot het verstrekken van een afschrift via een 
formulier dat hen daartoe ter beschikking wordt gesteld. 
De gemotiveerde beslissing van het college tot weigering van het verstrekken van een 
afschrift moet uiterlijk acht werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan het 
betrokken raadslid worden meegedeeld. 
artikel 29: 
De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke inrichtingen en diensten 
die de gemeente opricht en beheert te bezoeken. 
Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, 
delen de raadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling 
zij willen bezoeken en op welke dag en uur. 
Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting moeten de raadsleden zich niet 
mengen in de werking.  De raadsleden zijn op bezoek. 
 
SPREEKRECHT VOOR INWONERS 
artikel 30: 
Vóór de openbare zitting van de gemeenteraad wordt voor de inwoners een 
spreekrecht georganiseerd volgens de hierna volgende procedure : 
1. de spreekrechtronde vangt aan een kwartier voor het officiële aanvangsuur van de 

openbare zitting van de gemeenteraad: Elke tussenkomst mag maximaal 5 
minuten duren. 

2. deze spreekrechtgelegenheid is niet bestemd voor de gemeenteraadsleden. Zij 
mogen in dit tijdsbestek geen vragen stellen, noch zich in de discussie mengen. 



3. alle inwoners van Riemst (individueel, in groep of georganiseerd), hebben de 
mogelijkheid om van dit spreekrecht op de gemeenteraad gebruik te maken. 

4. de vraagstellers maken zich bekend door handopsteking en delen hun naam mee . 
Ze verklaren te spreken uit eigen naam of namens een bepaalde groep, 
organisatie of adviesraad en vermelden het onderwerp of agendapunt waarop het 
verzoek tot bespreking betrekking heeft. 

5. het verzoek tot spreken kan een vraag aan het college, een standpunt of een 
toelichting inhouden in verband met : 
- alle mogelijke punten van openbaar of gemeentelijk belang. 

6. de voorzitter beslist over de ontvankelijkheid van de vragen aan het college, bepaalt 
de volgorde en verleent het woord. Hij heeft het recht om vragen en informatie 
onontvankelijk te verklaren, met name : 
- vragen of informatie over privé-aangelegenheden; 
- vragen over standpunten en houdingen van de gemeenteraadsleden in verband met de punten op
- vragen aan individuele gemeenteraadsleden 

7. de ondervraagde schepen of burgemeester heeft het recht om het antwoord in 
beraad te houden : zij/hij kan oordelen dat eerst het schepencollege dient 
geraadpleegd : (bv. omdat bepaalde vragen opzoekingswerk vergen) : in dat geval 
zal het antwoord tijdens de spreekrechtgelegenheid van de eerstvolgende 
gemeenteraad worden gegeven of schriftelijk. 

8. de voorzitter waakt over de tijdsduur van de tussenkomsten en de goede orde van 
de bijeenkomst. 

 
VRAGEN RAADSLEDEN 
artikel 31: 
De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en 
schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. 
Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst 
schriftelijk geantwoord. 
Voor de behandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de 
raadsleden maximaal 4 mondelinge vragen stellen over gemeentelijke 
aangelegenheden, die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Op deze 
mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord of 
schriftelijk voor de gemeenteraad. 
 
QUORUM 
artikel 32: 
Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden de aanwezigheidslijst. 
De namen van de leden, die deze lijst tekenden, worden in de notulen vermeld. 
artikel 33: 
De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de 
zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. Indien een kwartier na het 
vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen 
beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan. 
artikel 34: 
De raad kan als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden 
aanwezig is, na een 2de oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige 
wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de 2de maal op de 
agenda voorkomen. 
In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede 
oproeping worden de bepalingen van artikel 26 van het gemeentedecreet 
overgenomen. 
 
WIJZE VAN VERGADEREN 
artikel 35: 
De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de 
vergaderingen. 
Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden 
aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de 
vergadering voor geopend. 



artikel 36: 
De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle 
mededelingen die de raad aanbelangen. 
De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op 
de agenda, in de daardoor bepaalde volgorde tenzij de raad er anders over beslist. 
artikel 37: 
Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, 
behalve in spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen 
opleveren. 
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de 
aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid 
worden in de notulen vermeld. 
artikel 38: 
Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord 
wenst te komen over het voorstel. 
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van 
gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden. 
artikel 39: 
Indien de raad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad 
wanneer ze aan het woord komen. 
De voorzitter kan aan de gemeentesecretaris vragen om toelichtingen te geven. 
artikel 40: 
Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van 
beweerde feiten. 
artikel 41: 
De amendementen worden voor de hoofdvraag en de subamendementen voor de 
amendementen ter stemming gelegd. 
artikel 42: 
Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing 
naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde. 
Als een lid van de raad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het 
onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp 
terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft 
afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in 
weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt 
geacht de orde te verstoren. 
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en 
bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter. 
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden 
geacht de orde te verstoren. 
artikel 43: 
De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering. Van de 
handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen. 
Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. 
Elk lid dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de 
voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt. 
artikel 44:  
De orde mag niet verstoord worden door het gebruik van electronische 
communicatiemiddelen of door rondlopen tijdens de vergadering. 
 
artikel 45: 
De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk 
tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde 
veroorzaakt, uit de zaal doen verwijderen. 
De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en hem 
verwijzen naar de politierechtbank, die hem kan veroordelen tot een geldboete van 
één tot vijftien euro of tot een gevangenisstraf van één dag tot drie dagen, behoudens 
andere vervolgingen, als het feit daartoe grond oplevert. 



artikel 46: 
Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde 
onderwerp, tenzij de voorzitter er anders over beslist. 
artikel 47: 
Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de 
bespreking in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij 
voortduring van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten. 
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de 
raad moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten. 
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen. 
artikel 47: 
Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het 
agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, 
onverminderd de bepalingen opgenomen in de art. 42 en 45. 
 
WIJZE VAN STEMMEN 
artikel 48: 
Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover 
de vergadering zich moet uitspreken. 
artikel 49: 
De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen genomen. De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de 
stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel 
verworpen. 
artikel 50: 
De gemeenteraad stemt over het budget, de budgetwijzigingen en de jaarrekening in 
hun geheel. Elk gemeenteraadslid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over 
een of meer onderdelen van het budget, de budgetwijzigingen of de jaarrekening die 
hij aanwijst. In dat geval mag over het geheel pas gestemd worden na de stemming 
over de onderdelen die aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel heeft 
dan betrekking op de onderdelen waarover geen enkel gemeenteraadslid afzonderlijk 
wil stemmen, en op de onderdelen die al bij een afzonderlijke stemming zijn 
aangenomen. 
artikel 51: 
De leden van de gemeenteraad stemmen in het openbaar, behalve in de gevallen  
bedoeld in art. 54. 
artikel 52: 
Er zijn twee mogelijke werkwijzen van stemmen : 
1° de mondelinge stemming; 
2° de geheime stemming. 
artikel 53: 
Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd: 

1. de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van 
schepen; 

2. het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de 
vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen 
van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen; 

3. individuele personeelszaken. 
artikel 54: 
De mondelinge stemming geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van de 
stemming heeft omschreven zoals bepaald in art. 49 vraagt hij de 
gemeenteraadsleden in de volgorde zoals hierna bepaald, hun stem uit te brengen 
door 'ja', 'neen' of 'onthouding' uit te spreken. 
artikel 55: 
Bij de aanvang van elke vergadering loot de voorzitter de naam uit van het lid dat 
eerst zal stemmen. Indien het aangeduide lid op het ogenblik der uitloting afwezig is, 
wordt de stemming begonnen met het eerstvolgende lid in kloksgewijze volgorde 
volgens de zitplaatsen, dat aanwezig is. De voorzitter stemt het laatst, behalve bij 
geheime stemming. 



artikel 56: 
Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt 
eenvormig schrijfgerief ter beschikking gesteld. 
De raadsleden stemmen 'ja', 'neen' of 'onthouden' zich. De onthouding gebeurt door 
het afgeven van een blancostembriefje. 
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter 
en de twee jongste raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de 
stemopnemingen na te gaan. 
artikel 57: 
Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. 
Stemt dit aantal niet overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben 
deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid 
uitgenodigd opnieuw te stemmen. 
artikel 59:  
Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en 
elke voordracht van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als 
bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van 
kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, 
wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben 
behaald. 
Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald 
hebben, dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen 
worden benoemd, aangesteld, verkozen of voorgedragen bij volstrekte meerderheid 
van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur. 
 
NOTULEN 
artikel 60: 
De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle 
besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten 
waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. 
Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime 
stemming vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft 
gestemd of zich onthield. Een raadslid kan vragen om in de notulen de 
rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen. 
artikel 61: 
De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris opgesteld overeenkomstig de 
bepalingen van het gemeentedecreet. 
artikel  62: 
De notulen van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, ten 
minste acht kalenderdagen voor de vergadering op het gemeentesecretariaat ter 
beschikking van de raadsleden, die er kennis willen van nemen . 
artikel 63: 
Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken 
over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door 
de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 
Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd 
beschouwd en worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de 
gemeentesecretaris ondertekend.  In het geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid 
werd samengeroepen, kan de gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten 
op de eerstvolgende vergadering. 
artikel 64: 
Zo dikwijls de raad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk 
staande de vergadering opgemaakt en door de aanwezige leden ondertekend. 
 
FRACTIES 
artikel 65: 
Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, 
vormen één fractie. Een onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee 



fracties is mogelijk, uiterlijk op de installatievergadering, in de gevallen en op de wijze 
vastgelegd in art. 38 van het Gemeentedecreet. 
 
RAADSCOMMISSIE 
artikel 66: 
§ 1. Er wordt een gemeenteraadscommissie opgericht die waakt over de afstemming 
van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden van de gemeente.  
De gemeentelijke adviescommissie heeft tot doel: het voorbereiden van de 
besprekingen in de gemeenteraadszittingen en het verlenen van advies. 
§ 2. De commissie bestaat uit 11 leden. 
De mandaten worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld volgens het systeem 
imperiali. De berekeningswijze is als volgt: het aantal stemmen van elke partij wordt 
achtereenvolgens gedeeld door positieve gehele getallen groter dan 1 (2, 3, 4, enz ...). 
De quotienten die deze delingen opleveren, worden in volgorde van grootte gezet. Als 
2 quotiënten hetzelfde zijn krijgt het quotiënt dat het resultaat is van de grootste deler 
(=de partij met de meeste stemmen) de eerste zetel toegewezen. De toewijzing 
gebeurt totdat alle zetels verdeeld zijn. Elke partij krijgt zoveel zetels als ze grootste 
quotiënten heeft. 
§ 3. De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat 
toekomt aan de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van 
burgemeester en schepenen steeds hoger is dan de som van het aantal mandaten dat 
toekomt aan de andere fracties. Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar 
overeenkomstig deze berekeningswijze toekomen, door middel van een voordracht, 
gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. Als de voorzitter van de 
gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te 
begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de 
volgorde van voorkomen op de akte van voordracht.  
§ 4. Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een 
fractie geacht eenzelfde aantal leden in de commissie te behouden. Indien één of 
meerdere leden verklaren niet meer te behoren tot de fractie kan dit lid niet meer 
zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie. Niettemin 
behouden deze fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie. 
§ 5. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-
commissieleden ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van 
de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Indien de fractie van 
het kandidaat-commissielid slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de 
handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan een akte ondertekenen per 
beschikbaar mandaat voor de fractie.  
§ 6. Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een 
fractie niet vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid 
aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt. 
§ 7. De commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid.  De voorzitter en 
de secretaris wordt aangewezen door de gemeenteraad uit de leden van de 
commissie. Het ambt van burgemeester en schepen is niet verenigbaar met dat van 
voorzitter. Het secretariaat wordt verzorgd door een lid van het CBS. 
§ 8. Elk raadslid kan zonder stemrecht de vergaderingen van de commissie waar 
hij/zij geen deel van uitmaakt, bijwonen als waarnemer. 
De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar. 
§ 9. De commissie kan geldig vergaderen, welke ook het getal der aanwezige leden 
is.  Zij brengt advies uit over de voorstellen welke door de raad of door het college of 
door een raadslid worden voorgelegd. 
§ 10. De commissie kan steeds deskundigen en/of belanghebbenden horen, na 
overleg met de voorzitter van de commissie.  Wanneer de aanwezigheid van een 
ambtenaar vereist is, wordt deze vraag beoordeeld door de voorzitter van de 
commissie in overleg met desbetreffende lid van het CBS. 
De commissie wordt door de voorzitter samengeroepen. 



 
VERGOEDINGEN AAN RAADSLEDEN 
artikel 67: 
Aan de raadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt 
presentiegeld verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn: 

1. de vergadering van de gemeenteraad waarop ze aanwezig zijn; 
2. de vergadering van de gemeenteraad waarvoor men in principe recht op 

presentiegeld heeft maar waarvoor het aanwezigheidsquorum niet werd 
bereikt; 

3. de vergaderingen die slechts gedeeltelijk werden bijgewoond; 
4. de vergaderingen die werden hervat. 

artikel 68: 
Het presentiegeld bedraagt 150 euro per raadszitting. 
artikel 69: 
Reiskosten van gemeenteraadsleden gemaakt naar aanleiding van een opdracht of 
een officiële afvaardiging in een organisatie/instelling, waarvoor geen kosten worden 
terugbetaald,, worden door het gemeentebestuur terugbetaald na voorlegging van een 
verantwoordingsnota, op basis van de wettelijke voorziene tarieven. 
Deze vergoeding wordt slechts uitgekeerd voor verplaatsingen (heen en terug) voor 
opdrachten of activiteiten waartoe de gemeenteraad besluit of goedkeuring aan 
verleent. 
artikel 70: 
Gemeenteraadsleden kunnen de kosten van studiedagen of vormingscursussen, 
ingericht door overheidsinstanties, onderwijsinstellingen of VVSG, terugvorderen van 
het gemeentebestuur, voor zover deze cycli of studiedagen relevant zijn voor de 
uitoefening van hun mandaat.  Deze kosten dienen verantwoord te worden met 
bewijsstukken. 
De terugvorderbare kosten mogen niet buitensporig zijn en dienen vergelijkbaar te zijn 
met deze van vormingsinitiatieven voor het gemeentepersoneel.  Ze betreffen enkel 
vormingscicly of studiedagen in het binnenland. 
De relevantie en de kostprijs van de vorming worden beoordeeld door het college van 
burgemeester en schepenen. 
Er zullen geen kosten worden vergoed voor het behalen van bijkomende diploma’s. 
Er wordt geen terugbetaling voorzien voor kosten die reeds door andere instanties 
(privé-bedrijf, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, overheidsdienst, …) aan 
het gemeenteraadslid worden terugbetaald. 
artikel 71: 
Voor iedere terugbetaling geldt dat de onkosten gestaafd moeten worden met 
bewijsstukken.  Er kunnen geen forfaitaire kostenvergoedingen worden toegekend. 
Hierbij is van belang dat uit de stukken duidelijk blijkt waarvoor deze kosten werden 
gemaakt en ten bedrage van hoeveel.  Indien dit niet op afdoende wijze kan worden 
aangetoond, worden deze kosten niet terugbetaald. 
artikel 72: 
Conform de dienstverlening, zoals bepaald in dit reglement, hebben de 
gemeenteraadsleden op het gemeentehuis toegang tot telefoon, fax en internet, en 
kunnen ze kopieën bekomen van gemeentelijke bestuursdocumenten. In een daartoe 
voorbehouden lokaal kunnen de diverse gemeenteraadsfracties alle nodige informatie 
inkijken. 
artikel 73: 
Het gemeentebestuur sluit een gemeenschappelijke ongevallenverzekering en een 
verzekering ’burgerlijke aansprakelijkheid’ af voor gemeenteraadsleden, ten laste van 
de gemeentebegroting. 
 
VERZOEKSCHRIFTEN AAN DE GEMEENTERAAD 
artikel 74: 
Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen 
ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen. 
artikel 75: 
Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het 
verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.  De organen van de gemeente zijn de 



gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de 
gemeenteraad, de burgemeester, de gemeentesecretaris en elk ander orgaan van de 
gemeente dat als overheid optreedt. 
artikel 76: 
De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens 
bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het 
juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling.  
artikel 77: 
Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de 
gemeente behoort, zijn onontvankelijk. 
Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als: 

1. de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd; 
2. het loutere mening is en geen concreet verzoek; 
3. als de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, 

werd ingediend; 
4. het taalgebruik beledigend is. 

Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de 
indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de 
ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet. 
artikel 78: 
Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de 
gemeenteraad  het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad 
indien het minstens 14 kalenderdagen voor de vergadering werd ontvangen. Wordt 
het verzoekschrift later ingediend dan komt het op de agenda van de volgende 
vergadering. 
artikel 79: 
De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van 
burgemeester en schepenen verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan 
uitleg te verstrekken. 
artikel 80: 
De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de 
eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door de 
gemeenteraad. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een 
verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze. 
artikel 81: 
Het betrokken orgaan verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het 
verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het 
verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van 
het verzoekschrift. 
 
VERLENEN VAN ERETEKENS AAN MANDATARISSEN 
artikel 82:  
De gemeenteraad van de gemeente Riemst kan aan de gewezen 
gemeenteraadsleden van deze gemeente de machtiging verlenen om de titel van ere-
gemeenteraadslid te dragen, op voorwaarde dat zij ten minste 1 jaar gezeteld hebben 
in de gemeenteraad van de gemeente Riemst en zij van onberispelijk gedrag zijn 
geweest. 
artikel 83:  
Onder het begrip onberispelijk gedrag dient te worden verstaan het ontbreken van een 
zware strafrechtelijke veroordeling dan wel een zware tuchtstraf of het niet bestaan 
van andere erge onterende feitelijkheden. 
artikel 84:  
Voor de berekening van de termijn van 1 jaar wordt rekening gehouden met de 
tijdspanne tijdens welke de deputatie de gemeenteraadsverkiezingen hetzij vernietigd 
overeenkomstig artikel 75 van de gemeentekieswet van 4 augustus 1932 ingeval de 
Raad van State die beslissing heeft teniet gedaan, hetzij heeft opgeschort 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van toepassing waren voor de 
inwerkingtreding van de wet van 7 juli 1994 die de gemeentekieswet van 4 augustus 
wijzigt, of ingeval de Raad voor verkiezingsbetwistingen of de Controlecommissie voor 
verkiezingsuitgaven de gemeenteraadsverkiezingen heeft vernietigd, als de Raad van 



State die beslissing heeft tenietgedaan. Ook met de periode waarin de installatie niet 
kon plaats vinden omwille van een ongegrond gebleken klacht wordt rekening 
gehouden voor de berekening van de termijnen. 
artikel 85:  
De aanvraag tot het bekomen van de eretitel kan uitgaan van: 
- de betrokkene 
- de gemeenteraad zij het met instemming van de betrokkene 
- door de rechtopvolgers van de mandataris in geval van overlijden van de 
betrokkene 
De aanvraag dient schriftelijk ingediend te worden bij de gemeentesecretaris. 
artikel 95:  
Het dossier dat voorgelegd wordt aan de gemeenteraad dient naast de aanvraag, 
tevens de vermelding te bevatten van de periodes tijdens dewelke de aanvrager deel 
uitmaakte van de gemeenteraad van de gemeente Riemst, alsook een recent 
getuigschrift van goed zedelijk gedrag. 
artikel 96:  
Het verzoek wordt uiterlijk binnen de 6 maanden na ontvangst aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
artikel 97:  
De eretitel van het ambt mag niet gevoerd worden: 
- gedurende de periode dat het mandaat werkelijk wordt uitgeoefend; 
- door een door de gemeente of OCMW bezoldigd persoon. 
artikel 98:  
Aan de machtiging tot het voeren van de titel van ere-gemeenteraadslid zijn geen 
voordelen verbonden. 
artikel 99:  
Als na de toekenning van de eretitel de betrokkene een zware strafrechtelijke 
veroordeling of een zware tuchtstraf oploopt of erg onterende feitelijkheden begaat, 
kan de gemeenteraad de eretitel intrekken 
 
Interne zaken - Dienst bevolking 

3. VOORLOPIGE VASTLEGGING VAN TWEE NIEUWE STRAATNAMEN OP HET 
INDUSTRIETERREIN OP 'T REECK 
 
Gelet op de uitbreiding van het industrieterrein Op ’t Reeck in Riemst-centrum 
waardoor twee nieuwe straatnamen toegekend moeten worden. 
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 10 januari 
2013. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1:  
Principeakkoord om de straat links van Boostveld de naam Spaalderweg te geven en 
de straat rechts van Boostveld de naam Biesenakkers toe te kennen. 
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 Communicatie 

4. JAARRAPPORT 2012 KLACHTENBEHANDELING 
 
Sinds de toepassing van het gemeentereglement dd. 9/11/2009 over 
klachtenbehandeling in de gemeente Riemst is dit het derde jaarverslag dat 
overeenkomstig hoofdstuk 4 – artikel 3 – van genoemd reglement aan de 
gemeenteraad wordt voorgelegd. Zie bijlagen voor de details. 
De raad neemt kennis.  
 
Interne zaken - Dienst Personeel 

5. WIJZIGING GEMEENTERAADSBESLUIT DD.15/12/2008 BETREFFENDE 
RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL: EXTERNE 
PERSONEELSMOBILITEIT 
 
Raadslid ???????: 
Waarom wordt dit beperkt tot OCMW en gemeentebestuur?  Waarom wordt 
personeelsmobiliteit niet verder  opengetrokken? 
burgemeester Mark Vos: 
We zijn geen voorstander van te veel mobiliteit om de continuïteit te behouden en ter 
bescherming van de jobs. 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het 
personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de 
minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van 
bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 houdende regeling 
van de externe personeelsmobiliteit tussen sommige lokale en provinciale overheden 
onderling en tussen sommige lokale en provinciale overheden en de diensten van de 
Vlaamse overheid onderling, en houdende enkele maatregelen ter ondersteuning van 
de personeelsmobiliteit tussen lokale en provinciale overheden met hetzelfde 
werkingsgebied; 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij latere besluiten; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 15/12/2008 houdende goedkeuring van 
de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, zoals gewijzigd bij latere 
besluiten; 
Overwegende dat zowel het OCMW, als het gemeentebestuur de externe 
personeelsmobiliteit tussen beide besturen wensen vast te stellen; 
Gelet op het syndicaal overleg; 
 
BESLUIT : goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1.:  
De rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel wordt aangepast als volgt: 
Art. 4§1 wordt aangepast als volgt: 
Met behoud van de toepassing van de specifieke regels per procedure, wordt een 
vacante betrekking, ongeacht haar rangindeling, vervuld op een van de volgende 
manieren: 
1° door een aanwervingsprocedure; 
2° door een bevorderingsprocedure; 
3° door de procedure van interne personeelsmobiliteit; 
4° door de procedure van externe personeelsmobiliteit tussen het gemeentebestuur 
en het OCMW; 
5° door een combinatie van de procedures, vermeld in punt 1° en 2°, 1° en 3°, 1° en 
4°; 2° en 3°,  2° en 4°, 3° en 4° of in punt 1°, 2°, 3°, 4°. 
 
Het hiernavolgend hoofdstuk wordt toegevoegd: 
Hoofdstuk XIX. De vervulling van een vacature door externe personeelsmobiliteit 



Afdeling I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen  
 
Artikel 144 § 1. Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op de gemeente en het 
OCMW van Riemst. 
 
§ 2. De externe personeelsmobiliteit tussen de gemeente en het OCMW wordt 
verwezenlijkt: 

1. Door deelname van personeelsleden van de ene overheid aan de procedure 
voor interne personeelsmobiliteit bij de andere overheid. 

2. Door deelname van personeelsleden van de ene overheid aan de 
bevorderingsprocedure bij de andere overheid. 

 
§ 3. De externe personeelsmobiliteit tussen lokale overheden met hetzelfde 
werkingsgebied, vermeld in artikel 144 § 1, is van toepassing op de volgende 
betrekkingen: 

1. De statutaire betrekkingen bij de gemeente en bij het OCMW; 
2. De bestendige contractuele betrekkingen op de personeelsformatie van de 

gemeente en van het OCMW; 
 
§ 4. De volgende personeelsleden kunnen zich kandidaat stellen voor deelname aan 
de procedure van interne personeelsmobiliteit of voor deelname aan de 
bevorderingsprocedure voor een vacature bij een andere overheid: 

1. De vast aangestelde statutaire personeelsleden, ongeacht hun 
administratieve toestand; 

2. De contractuele personeelsleden die beantwoorden aan de criteria om bij de 
eigen overheid in aanmerking te komen voor deelname aan de procedure van 
interne personeelsmobiliteit, respectievelijk aan de bevorderingsprocedure. 

 
§ 5. De externe personeelsmobiliteit tussen de gemeente en het OCMW is niet van 
toepassing op de betrekkingen van gemeentesecretaris, financieel beheerder van de 
gemeente, OCMW-secretaris en financieel beheerder van het OCMW. 
 
Afdeling II. Procedure en voorwaarden 
Artikel 145 § 1.  De aanstellende overheid van de gemeente en van het OCMW beslist 
bij de vacantverklaring van een betrekking of ze een beroep doet op externe 
personeelsmobiliteit met de andere overheid.  In voorkomend geval deelt ze haar 
beslissing mee aan die andere overheid, samen met het verzoek aan die andere 
overheid om de vacature intern bekend te maken. 
 
§ 2. De regels over het vacaturebericht, over de wijze van kandidaatstelling en over de 
termijn voor de kandidaatstelling die op grond van de plaatselijke rechtspositieregeling 
van toepassing zijn bij de procedure van interne personeelsmobiliteit en bij de 
bevorderingsprocedure, zijn ook van toepassing als de aanstellende overheid een 
beroep doet op kandidaten van een andere overheid. 
De bekendmaking van de vacature door de andere overheid gebeurt via de interne 
bekendmakingskanalen die op grond van de plaatselijke rechtspositieregeling van die 
andere overheid gebruikt worden bij de toepassing van de procedure van interne 
personeelsmobiliteit, respectievelijk de bevorderingsprocedure. 
 
§ 3. Het personeelslid van de andere overheid dat zich kandidaat stelt voor deelname 
aan de procedure van interne personeelsmobiliteit, moet voldoen aan de algemene 
toelatingsvoorwaarden en aan de andere voorwaarden voor de vacante betrekking, 
vastgesteld met toepassing van de regels voor de procedure van interne 
personeelsmobiliteit. 
Het personeelslid van de andere overheid dat zich kandidaat stelt voor deelname aan 
de bevorderingsprocedure, moet voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en 
aan de andere voorwaarden voor de vacante betrekking, vastgesteld met toepassing 
van de regels van de bevorderingsprocedure. 
 



§ 4. Kandidaten van de andere overheid moeten op dezelfde wijze als kandidaten van 
de eigen overheid: 

1. aantonen dat ze voldoen aan de competentievereisten voor de vacante 
betrekking bij deelname aan de procedure van interne personeelsmobiliteit; 

2. slagen voor de selectieprocedure bij deelname aan de 
bevorderingsprocedure. 

 
Afdeling III. Aanstelling van het personeelslid dat overkomt van een andere overheid. 
Artikel 146 § 1.  De geselecteerde kandidaat die overkomt van de andere overheid, 
wordt aangesteld in de betrekking waarvoor hij zich kandidaat gesteld heeft.   De 
kandidaat voor een statutaire betrekking wordt in statutair dienstverband aangesteld.  
De kandidaat voor een contractuele betrekking wordt in contractueel dienstverband 
aangesteld. 
Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid wordt na de statutaire 
aanstelling niet opnieuw onderworpen aan een proeftijd, tenzij in geval van deelname 
aan een bevorderingsprocedure waarbij de eigen statutaire personeelsleden op grond 
van de plaatselijke rechtspositieregeling onderworpen zijn aan een proeftijd. 
In afwijking van het tweede lid kunnen de bevoegde raden bepalen dat het 
personeelslid dat overkomt van een andere overheid na een procedure van interne 
personeelsmobiliteit, bij een statutaire aanstelling toch onderworpen wordt aan een 
proeftijd.  In voorkomend geval is de maximale duur van de proeftijd drie maanden. 
Die termijn is verlengbaar met de duur van de afwezigheden, zodra het statutaire 
personeelslid op proef tien werkdagen afwezig is geweest. 
 
§ 2. De aanstellende overheid beslist over de aanstelling van de kandidaat die 
overkomt van een andere overheid.  Ze bezorgt een kopie van de 
aanstellingsbeslissing aan de overheid van herkomst van de kandidaat. 
De aanstellende overheid bepaalt de datum of de termijn van indiensttreding van het 
geselecteerde personeelslid. 
Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid legt bij zijn indiensttreding 
opnieuw de eed af. 
 
Afdeling IV. Administratieve anciënniteiten en andere arbeidsvoorwaarden. 
Artikel 147 § 1.  Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid als gevolg 
van deelname aan de procedure van interne personeelsmobiliteit behoudt na zijn 
aanstelling in de nieuwe betrekking de salarisschaal en de schaalanciënniteit die het 
verworven had in de functionele loopbaan van zijn vorige betrekking, als met de 
nieuwe betrekking dezelfde functionele loopbaan verbonden is. 
Als het personeelslid aangesteld wordt in een betrekking van dezelfde rang waarmee 
een andere functionele loopbaan met andere salarisschalen verbonden is, dan 
behoudt het zijn schaalanciënniteit en wordt het met die schaalanciënniteit 
ingeschaald in de daarmee overeenstemmende salarisschaal van de nieuwe 
functionele loopbaan. 
 
§ 2. Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid als gevolg van 
deelname aan de bevorderingsprocedure krijgt na zijn aanstelling in de nieuwe 
betrekking de eerste salarisschaal van de functionele loopbaan die verbonden is met 
de nieuwe betrekking.  De schaalanciënniteit begint opnieuw vanaf nul te lopen. 
De regeling van de gegarandeerde salarisverhoging bij bevordering naar een graad 
van een hoger niveau is ook van toepassing op het personeelslid dat als gevolg van 
een bevordering naar een graad van een hoger niveau overkomt van een andere 
overheid. 
 
§ 3. In afwijking van paragraaf 1 wordt ervaring in de privésector of als zelfstandige 
die bij de andere overheid gevaloriseerd werd in de schaalanciënniteit, alleen 
gevaloriseerd in de schaalanciënniteit voor zover de overheid bij wie het personeelslid 
wordt aangesteld, die valorisatieregeling ook heeft voor het eigen personeel. 
Ervaring in de privésector of als zelfstandige die bij de andere overheid gevaloriseerd 
werd in de geldelijke anciënniteit, wordt alleen gevaloriseerd in de geldelijke 



anciënniteit voor zover de overheid bij wie het personeelslid wordt aangesteld, die 
valorisatieregeling ook heeft voor het eigen personeel. 
 
Artikel 148 § 1.  De niveau-anciënniteit en de dienstanciënniteit die het personeelslid 
verworven had bij de andere overheid, worden volledig in aanmerking genomen voor 
de vaststelling van de niveau-anciënniteit en de dienstanciënniteit. 
De regels voor de vaststelling van de graadanciënniteit na aanstelling in een andere 
graad bij de toepassing van de procedure van interne personeelsmobiliteit zijn ook 
van toepassing op het personeelslid dat overkomt van de andere overheid en dat 
aangesteld wordt in een andere graad. 
Na bevordering neemt de graadanciënniteit in de nieuwe graad een aanvang. 
 
§ 2. Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid, is onderworpen aan de 
regels over de jaarlijkse vakantie, de feestdagen en de andere verloven en 
afwezigheden die gelden bij de overheid waar het aangesteld wordt.  Er zijn geen 
overgangsbepalingen van toepassing. 
De regels over het ziektekrediet bij de overheid waarbij het vast aangestelde statutaire 
personeelslid wordt aangesteld, zijn van toepassing, met dien verstande dat de jaren 
dienstactiviteit en de al opgenomen ziektedagen bij de andere overheid, meegerekend 
worden voor de vaststelling van het aantal dagen ziektekrediet. 
 
artikel 2.:  
Dit besluit is van toepassing met onmiddellijke ingang vanaf de goedkeuring door de 
beide besturen. 
artikel 3.:   
Dit besluit wordt overeenkomstig art 255, 1° van het gemeentedecreet van 15/07/2005 
overgemaakt aan de gouverneur en aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
Interne zaken - Dienst Personeel 

6. PRINCIPEBESLISSING VERGOEDING AAN MANDATARISSEN VOOR 
DIENSTREIZEN IN HET BELANG VAN HET BESTUUR VANAF 01/01/2013 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd.14/11/2011 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 0,3258 euro 
per kilometer vanaf 01/07/2011 tot en met 30/06/2012. 
Bij carpooling kan de vergoeding voor de bestuurder verhoogd worden met 0.1675 
euro per kilometer vanaf 01/07/2012 tot en met 30/06/2013. 
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 24 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 0.3349 euro per kilometer vanaf 01/07/2012 tot en met 
30/06/2013.  De kilometervergoeding dekt alle kosten die gepaard gaan met het 
gebruik van het eigen motorvoertuig. 
Bij carpooling kan de vergoeding voor de bestuurder verhoogd worden met 0.1675 
euro per kilometer vanaf 01/07/2012 tot en met 30/06/2013. 
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 01/07/2012. 
artikel 11: 
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan betrokkenen. 
artikel 12: 
De beslissing van de gemeenteraad dd.14/11/2011 wordt ingetrokken vanaf 
01/07/2012. 
 
Interne zaken - Dienst Personeel 

7. DIENSTREIZEN EN OMNIUMVERZEKERING BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
VANAF 01/01/2013 
 
Steven Coenegrachts: 
Werkt men met terugwerkende kracht. 



burgemeester Mark Vos: 
Dat is niet de bedoeling, dit wordt aangepast. 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd.04/02/2012 houdende principebeslissing 
- vergoeding aan mandatarissen voor dienstreizen gemaakt in het belang van het 
bestuur; 
Overwegende dat de burgemeester en de schepenen wegens hun functie opdrachten 
dienen uit te voeren waarbij zij gebruik maken van hun eigen voertuig; 
Gelet op de artikelen van de gemeentewet; 
 
BESLUIT : goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De hiernavolgende mandatarissen mogen gebruik maken van hun eigen voertuig voor 
dienstreizen in het belang van het bestuur en te vergoeden overeenkomstig de 
voorwaarden vastgesteld in de gemeenteraadsbeslissing van 04/02/2013. : 
1. Mark Vos, burgemeester met nummerplaat1EIE102 
2. Guy Kersten, schepen met nummerplaten YLT596 en 280ANC 
3. Marina Pauly, schepen met nummerplaat 1BRO602 
4. Bert Cilissen, schepen met nummerplaat 1CNP691 
5. Katja Onclin, voorzitter OCMW met nummerplaten 026-BNX en 1BHK104 
6. Mathieu Eycken, schepen met nummerplaat ANN163 
7. Christiaan Bamps, schepen met nummerplaten JUT136, 1CPA158 en 1EDJ196 
artikel 2: 
Het maximum aantal af te leggen kilometers wordt vastgesteld voor de burgemeester 
en voor de schepenen samen op 8.000 km/jaar. 
artikel 3: 
De vergoeding voor dienstreizen wordt bepaald in het besluit van de gemeenteraad 
dd.04/02/2012 principebeslissing vergoeding aan mandatarissen voor dienstreizen in 
het belang van het bestuur  
artikel 4: 
Een staat van de afgelegde kilometers dient ter verrechtvaardiging van de vergoeding 
voorgelegd te worden. 
artikel 5: 
De in artikel 1 bedoelde personen zijn verplicht een verzekering aan te gaan om het 
bestuur te dekken tegen elk risico bij ongevallen aan derden overkomen.  Het bewijs 
hiervan dient voorgelegd te worden aan de financieel beheerder. 
artikel 6: 
Dit besluit wordt van kracht vanaf 01/01/2013 en neemt een einde op 31/12/2018. 
artikel 7: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan betrokkenen en aan de financieel 
beheerder. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 

8. PRINCIPEBESLISSING VOOR DE LEVERING VAN ENERGIE (AARDGAS EN 
ELECTRICITEIT) VANAF 1 JULI 2013 TOT UITERLIJK 31 DECEMBER 2015: 
GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN EN MANDATERING VAN HET 
PROVINCIEBESTUUR VAN LIMBURG OM IN NAAM VAN DE GEMEENTE RIEMST 
BIJ DE GUNNING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT OP TE TREDEN 
 
Jan Peumans: 
Is dit vergeleken met de besparingsoverwegingen die worden aangeboden via de 
Vlaamse Overheid? 
schepen Bert Cilissen: 
Dit is een oproep vanwege het provinciebestuur. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt mede onderzocht door werkgroep Nuhma.  Van de Vlaamse Overheid 
hebben wij nog maar weinig informatie ontvangen.  
 
Ivo Thys: 
Kunnen de verenigingen hieraan deelnemen via de gemeente? 



burgemeester Mark Vos: 
Vanuit het gemeentebestuur werd de vraag aan de Provincie gesteld om verenigingen 
te laten deelnemen.  Het gemeentebestuur zou dan moeten borg staan voor de 
deelnemende verenigingen.  Dit wordt verder onderzocht. 
 
Gelet op de wet van 1999-04-29 die bepaalt dat alle afnamepunten van elektriciteit 
m.i.v. 2003-07-01 volledig vrij dienen te zijn. 
Gelet op de wet van 1999-04-29 die bepaalt dat alle afnamepunten van aardgas m.i.v. 
2003-07-01 volledig vrij dienen te zijn. 
Gelet op het feit dat de bestaande contracten voor levering van aardgas en elektriciteit 
aflopen op 30-06-2013.   
Gelet op het feit dat derhalve nieuwe leverancier(s) van aardgas en elektriciteit dienen 
te worden aangesteld. 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art 117,  art 234 houdende de wijze 
van gunning van de opdrachten voor leveringen, en art 236. 
Gelet op artikel 43, §2, 11° van het Gemeentedecreet. 
Gelet op de wet van 1993-12-24 betreffende de overheidsopdrachten en inzonderheid 
art 19 die een gezamenlijke uitvoering van leveringen voor rekening van verschillende 
aanbestedende overheden toelaat. 
Gelet op het besluit van de Provincieraad van 2012-06-20 waarbij deze stelt dat het 
provinciebestuur van Limburg als opdrachtencentrale de procedure tot aanstelling van 
een leverancier voor aardgas en elektriciteit optreedt. 
Gelet op het bijzonder bestek met kenmerk 2012N001944, opgesteld door de 
provincie Limburg, bevattende de reglementaire en verordenende bepalingen en de 
administratieve en technische contractuele bepalingen. 
Gelet op de verbruiken voor het dienstjaar 2011 zoals opgegeven door EDF-Luminus. 
Gelet op de wet van 1991-07-29 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen. 
Gelet op titel VIII, hoofdstuk I van het Gemeentedecreet, houdende bestuurlijk 
toezicht. 
Gelet op het decreet van 2004-03-26 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
Gelet op het prijsvoordeel dat redelijkerwijze kan worden bekomen bij een verhoogd 
volumeaanbod. 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Het provinciebestuur van Limburg wordt gemandateerd om in naam van de gemeente 
Riemst  bij de gunning en de uitvoering op te treden van de opdracht voor levering van 
aardgas en elektriciteit, raamcontract vanaf 1 juli 2013 tot 31 december 2015. 
artikel 2: 
Bijgaand bijzonder bestek “Levering van energie (gas, elektriciteit) aan de provinciale 
instellingen, stads- en gemeentebesturen, OCMW’s, kerkfabrieken, politiezones, 
vzw’s, intergemeentelijke verenigingen, gehandicaptenvoorzieningen en 
woonzorgvoorzieningen” met kenmerk 2012N001944, opgesteld door het 
provinciebestuur van Limburg, wordt goedgekeurd. 
artikel 3: 
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is het bestuur mee 
verantwoordelijk, voor alle mogelijke kosten, in verhouding tot zijn aandeel in de 
opdracht. 
artikel 4: 
De lijst met afnamepunten maakt onlosmakelijk deel uit van het bijzonder bestek 
artikel 5: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt hierbij gemachtigd het nodige te 
doen in uitvoering van deze beslissing. 
artikel 6: 
Het college van burgemeester en schepenen zal eveneens nog in toepassing van 
artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet over de gunning beslissen vooraleer de 
provincie de definitieve globale gunning zal betekenen. 
 



 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 

9. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING  EN DE 
GUNNINGSWIJZE VOOR DE AANLEG VAN STOEPEN OP AFROEP, 
DIENSTJAAR 2013 
 
Anita Beusen: 
1. Bestaat er een actieplan om het stoepparkeren tegen te gaan? 
schepen Guy Kersten: 
Vanaf nu loopt een sensibiliseringsactie en zijn er afspraken met de politie. 
2. de verkeerspalen in de Bergstraat zijn nog steeds niet verplaatst. 
schepen Guy Kersten: 
We zullen dit nogmaals doorgeven. 
 
Jan Peumans: 
1. Het stoepparkeren is een permanent probleem.  Hoeveel PV's voor stoepparkeren 
zijn er opgesteld in 2012? 
Schepen Guy Kersten: 
We zullen u een overzicht bezorgen. 
2. Een inwoner is verplicht zijn voetpad te onderhouden.  Ter hoogte van sommige 
voetpaden staan geen huizen of woont niemand, wie onderhoudt deze voetpaden? 
schepen Guy kersten: 
We zullen onderzoeken hoe dit opgelost kan worden, er kan bv; gratis strooizout 
uitgedeeld worden aan de naaste geburen. 
 
Ludwig Stevens: 
1. Waarom wordt in sommige straten een stuk van de stoep aangelegd en een ander 
stuk niet? 
schepen Guy Kersten: 
Gezien het budget beperkt is worden enkel de meest belopen stoepen aangelegd, bv. 
i.k.v. kernversterking, in de buurt van logies, … 
2. Wij vinden de keuzes die gemaakt worden niet altijd logisch en zijn niet akkoord 
met de prioriteitslijst, onze fractie vraagt de stemming. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en 
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1; 
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij 
voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 12 april 2010 houdende goedkeuring 
van het stoepenplan 2010-2015; 
Overwegende de herroeping van dit besluit door de gemeenteraad in zitting van 10 
oktober 2011 in die zin dat de lijst van straten op de prioriteitenlijst ongewijzigd blijft 
maar dat de timing eruit gehaald wordt; 
Gelet dat de gemeenteraad op 10 oktober 2011 beslist dat de aanleg van de stoepen 
voortaan op afroep kan gebeuren; 



Gelet dat het bestek een zekere indicatie van volume geeft via vermoedelijke 
hoeveelheden; 
Gelet dat het aantal locaties - op afroep - beperkt wordt tot 5; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “raamcontract voor 
de aanleg van stoepen op afroep, dienstjaar 2013” een bestek met nr. 
TD/LR/731/2013 werd opgemaakt door de Technische Dienst; 
Overwegende dat deze opdracht uit één perceel bestaat maar opgedeeld is in twee 
delen: 
- deel 1: aanleg stoepen ten laste van de gemeente, raming: € 196.993,00 excl. btw of 
€ 238.361,53 incl. 21% btw; 
- deel 2: aanpassingen aan riolering ten laste van Infrax, raming: € 4.388,00 excl. btw 
of € 5.309,48 incl. 21% btw. 
Overwegende dat de totale uitgave voor de opdracht met als voorwerp “raamcontract 
voor de aanleg van stoepen op afroep, dienstjaar 2012” wordt geraamd op 
€ 201.381,00 excl. btw of € 243.671,01 incl. 21% btw. 
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
openbare aanbesteding; 
Gelet op het krediet dat voorzien is in het budget van 2013 op artikel 421 05/731-60 
van de buitengewone dienst; 
Overwegende dat de financiering van het stoependossier gebeurt door middel van 
een lening; 
Overwegende dat de kosten van de bodemonderzoeken worden geraamd op € 
1.033,06 excl. of 1.250,00 incl. 21 % btw; 
Gelet dat de financiering van de bodemonderzoeken voorzien is in het budget van 
2013 onder artikel 879 04/124-02; 
Overwegende dat de financiering van de bodemonderzoeken gebeurt met eigen 
middelen; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 21 stemmen voor ( CD&V, Spa-Groen, NVA), 0 stemmen 
tegen en 3 onthoudingen (open VLD). 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor werken gegund worden met name een 
raamovereenkomst voor de aanleg van stoepen op afroep, dienstjaar 2013, bij 
toepassing van de wet op de overheidsopdrachten van 24 december 1993. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. TD/LR/731/2013 en de raming 
voor de opdracht met als voorwerp “raamcontract voor de aanleg van stoepen op 
afroep, dienstjaar 2013, opgesteld door de Technische Dienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en 
zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.  
De totale kostenraming bedraagt € 201.381,00 excl. btw of € 243.671,01 incl. 21% 
btw. 
De opdracht bestaat uit één perceel maar  is opgedeeld in twee delen: 
- deel 1: aanleg stoepen ten laste van de gemeente, raming: € 196.993,00 excl. btw of 
€ 238.361,53 incl. 21% btw; 
- deel 2: aanpassingen aan riolering ten laste van Infrax, raming: € 4.388,00 excl. btw 
of € 5.309,48 incl. 21% btw. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. 
artikel 4: 
Deel 1 zal gefinancierd worden door middel van een lening op artikel 421 05/731-60 
van de buitengewone dienst van het dienstjaar 2013. 
Indien de leningsgelden niet beschikbaar zijn op het ogenblik van de betaling van de 
facturen, mag de ontvanger de verschuldigde uitgaven financieren met eigen 
middelen. 
Deel 2 is voor rekening van Infrax. 



 
artikel 5: 
De kosten van de bodemonderzoeken - ten laste van de gemeente - worden geraamd 
op € 1.033,06 excl. of € 1.250,00 incl. 21 % btw. De financiering gebeurt met eigen 
middelen met de kredieten die voorzien zijn onder artikel 879 04/124/02 van de 
gewone dienst van het dienstjaar 2013.  
 
Facilitaire Diensten - Technische Dienst 

10. AANPASSING GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE UITLENING VAN 
SIGNALISATIEMATERIAAL 
 
Jan Noelmans: 
Waarom wordt een periode van één week voorzien? 
burgemeester Mark Vos: 
Indien de openbare veiligheid in gedrang is, plaatst de gemeente onmiddellijk zelf het nodige 
signalisatiemateriaal.  De betrokken krijgt één week de tijd om de nodige maatregelen te treffen, 
zoniet zullen zij de plaatsing uitgevoerd door de technische dienst moeten betalen.  
 
Gelet op het veelvuldige aanvragen tot het lenen van materialen voor inrichting van 
feestelijkheden,  
in het kader van de openbare veiligheid en andere activiteiten; 
Gelet op de noodzakelijkheid deze uitleningen te reglementeren; 
Op voorstel van het schepencollege; 
Gelet op het vorige besluit van de gemeenteraad dd. 13-12-2010 betreffende het 
uitlenen van signalisatiemateriaal; 
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
 
artikel 1: 
Het bestuur stelt het materiaal, vermeld in art. 2, ter beschikking, aan verenigingen en 
particulieren uit de gemeente. Deze materialen worden geleend in het kader van 
verkeersveiligheid/verkeersregeling of in het kader van activiteiten. 
De materialen worden niet uitgeleend aan aannemers/zelfstandigen die werken 
uitvoeren in de gemeente. 
De uitwisseling van materialen tussen andere gemeenten blijft wel mogelijk. 
artikel 2: 
De materialen die ontleend worden zijn: 
a. Nadarhekken 
b. Bakens 
c. Verkeersborden 
d. Signalisatielampen 
e. Voeten voor bakens en/of verkeersborden 
artikel 3: 
Er worden geen kosten aangerekend aan particulieren en verenigingen voor het lenen 
van deze materialen. 
artikel 4: 
Aanvragen betreffende verkeersveiligheid/verkeersregeling bij inname openbaar 
domein dienen ingediend te worden bij de verkeersdienst van de politie (grote 
infrastructuurwerken) of bij de gemeentelijke dienst mobiliteit (kleine werken: 
container, stelling, bouwmaterialen,…). 
Verenigingen uit de gemeente met als doel het materiaal te gebruiken in het kader van 
hun activiteiten dienen hun aanvraag te richten aan de vrijetijdsbalie (afdeling Welzijn 
& Vrije Tijd). 
artikel 5: 
De te lenen materialen kunnen afgehaald worden bij de gemeentelijke technische 
dienst op vertoon van de afgeleverde vergunning. Alle aanvragers staan zelf in voor 
het vervoer van en naar de gemeentelijke technische dienst. Indien de aanvrager 
wenst dat het vervoer door de gemeentelijke technische dienst gebeurt dan kan dit 



tegen een forfaitaire vergoeding van 12,50 € incl. BTW per vracht. De plaatsing en 
opruiming van het gehuurde materiaal is ten laste van de aanvrager. 
artikel 6: 
a. Elke beschadiging aan de uitgeleende materialen zal dienen vergoed te worden. 
Voor de herstellingskosten zal technische dienst de aanvrager een rekening zenden 
ter voldoening van de volledige schadekosten. 
b. Voor eventueel verlies van uitgeleend materiaal of vernietiging ervan blijft alleen de 
aanvrager verantwoordelijk. Bij de afrekening ervan zal hem een schadevergoeding 
aangerekend worden per ontbrekend stuk als volgt: 
− Nadarhekken  :   60 €/stuk 
− Bakens  :   60 €/stuk 
− Verkeersborden :   60 €/stuk 
− Signalisatielampen :   35 €/stuk 
− Voeten voor bakens en/of verkeersborden : 20 €/Stuk 
artikel 7: 
a. De geleende materialen dienen de werkdag na de uitleenperiode teruggebracht 
worden op de gemeentelijke technische dienst. Voor iedere werkdag vertraging kan 
een boete aangerekend worden van 1 €/stuk/dag. 
b. Eventuele verlenging van de huurtermijn moet ten minste 24 uur voor de afloop van 
de huurtermijn aangevraagd worden.  
artikel 8: 
a. Indien een aannemer/zelfstandige werken uitvoert in de gemeente Riemst en in 
gebreke blijft m.b.t. de signalisatie kan de gemeentelijke technische dienst, op bevel 
van de politie, aanpassingen uitvoeren aan signalisatie die niet volgens, of zonder, 
een afgeleverde vergunning is geplaatst of opruimingswerken uitvoeren aan 
verkeershinderende situaties. Bij dergelijke ingrepen worden volgende tarieven 
aangerekend voor materiaal en werk: 
− Nadarhekken:  : 3 €/stuk/dag 
− Bakens  : 3 €/stuk/dag 
− Verkeersborden : 3 €/stuk/dag 
− Signalisatielampen : 6,25 €/stuk/dag 
− Voeten voor bakens en/of verkeersborden (inclusief) 
− man/uur : 25 EUR incl. BTW 
− graaf- laadcombinatie /uur : 50 € incl. BTW 
− vrachtwagen of borstelwagen/uur: 50 € incl. BTW 
b. Indien een particulier nalaat om, in het kader van de openbare veiligheid en binnen 
één week na vaststelling, voldoende signalisatie te plaatsen dan zal de gemeentelijke 
technische dienst, op bevel van veiligheidsdiensten, de nodige signalisatie plaatsen. 
Bij dergelijke ingrepen worden volgende tarieven aangerekend voor materiaal en 
werk: 
− Nadarhekken:  : 3 €/stuk/dag 
− Bakens  : 3 €/stuk/dag 
− Verkeersborden : 3 €/stuk/dag 
− Signalisatielampen : 6,25 €/stuk/dag 
− Voeten voor bakens en/of verkeersborden (inclusief) 
− Werfhekken   : volgens de prijzen waartegen het gemeentebestuur 

deze materialen huurt 
− man/uur : 25 EUR incl. BTW 
− graaf- laadcombinatie /uur : 50 € incl. BTW 
− vrachtwagen of borstelwagen/uur: 50 € incl. BTW 
 
artikel 9: 
a. De gemeente wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele ongevallen die zich 
zouden voordoen bij het laden of lossen of plaatsen van de geleende materialen en 
voor welk ongeval dan ook dat zich zou voordoen ter gelegenheid van het gebruik van 
de ter beschikking gestelde materialen. 
b. De aanvrager blijft verantwoordelijk voor de goede werking en de plaatsing van de 
signalisatie volgens de afgeleverde vergunning. 



c.  De procedure volgens dienstnota 48 ‘plaatsen van tijdelijke signalisatie’ is van 
toepassing. 
artikel 10: 
De procedure bij het plaatsen van “tijdelijke signalisatie”, goedgekeurd door het 
schepencollege van 18 juli 2002, wordt opgeheven. Het besluit van de gemeenteraad 
betreffende het reglement voor de verhuring van signalisatiemateriaal, goedgekeurd in 
zitting van 13-12-2010, wordt vervangen door onderhavig besluit. 
 
Facilitaire Diensten - Technische Dienst 

11. GOEDKEURING VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN 5 
CONTAINERS BRANDHOUT. 
 
Ivo Thys: 
Gelieve dit hout ter beschikking te stellen van het OCMW voor inwoners die hieraan 
behoefte hebben. 
schepen Katja onclin: 
Wij hebben tot op heden nog geen vraag naar hout ontvangen. 
burgemeester Mark Vos: 
Alle inwoners kunnen onbehandeld hout gratis afhalen op het containerpark. 
 
Overwegende dat de gemeente Riemst wenst over te gaan tot de verkoop van 5 
containers brandhout; 
Gezien deze verschillende loten openbaar verkocht worden aan de meest biedende; 
De datum van de openbare verkoop zal bekend gemaakt worden via de gemeentelijke 
infokanalen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 14 stemmen voor (CD&V), 4 stemmen tegen ( open VLD 
en Spa-Groen) en 5 onthoudingen (NVA). 
artikel 1: 
Er zal overgegaan worden tot de verkoop van 5 containers brandhout. 
artikel 2: 
De voorwaarden worden goedgekeurd en worden gepubliceerd in de 37zeventig en 
het info plus blad van de gemeente Riemst en op de website van de gemeente 
Riemst.  
artikel 3: 
Het schepencollege opdracht te geven een datum vast te leggen waarop de verkoop 
kan doorgaan. 
artikel 4: 
De containers met hout worden na betaling afgeleverd bij de koper binnen de grenzen 
van de gemeente Riemst. 
artikel 5: 
Eén maand na de in artikel 3 vastgestelde datum, de niet verkochte voorwerpen af te 
voeren naar het containerpark of recyclagebedrijven. 
artikel 6: 
De inkomsten van deze verkoop worden geboekt onder artikel 421 02/161/01. 
artikel 7: 
Onderhavige beslissing over te maken aan de financieel beheerder. 
 
Ruimtelijke Ordening - Algemeen 

12. GOEDKEURING VAN DE SAMENSTELLINGSVOORWAARDEN VAN DE GECORO 
 
Ivo Thys: 
1. Waarom worden de werknemers niet vertegenwoordigd? 
schepen Katja Onclin: 
Maatschappelijke vertegenwoordigers zullen dit vanuit de invalshoek van een 
werknemer bekijken. 



2. Waarom slechts 9 i.p.v. 13 leden? 
schepen Katja Onclin: 
Om de werking te verbeteren en de kosten te besparen. 
 
Jan Peumans: 
Sommige bevolkingsgroepen zijn niet vertegenwoordigd.  Waarom is er een 
vertegenwoordiging van de senioren en niet van de jeugd? 
schepen Katja Onclin: 
Het is de bedoeling om zo divers mogelijk samen te stellen binne deze 6 geledingen. 
Ludwig Stevens: 
Veel verenigingen die voorheen betrokken waren hadden geen inbreng.  Om dit te 
voorkomen is het beter om er zo veel mogelijk geledingen bij te betrekken. 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 (en latere wijzigingen) 
tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de 
werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening; 
Overwegende dat de gemeenteraad de voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers 
en de vaste secretaris moet benoemen; 
Overwegende dat de GECORO minimum 9 en maximum 13 leden mag tellen; 
BESLUIT: goedgekeurd met 14 stemmen voor (CD&V), 0 stemmen tegen en 10 
onthoudingen (Spa-Groen, open VLD en NVA) 
artikel 1:  
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) bestaat uit 9 leden 
(inclusief de voorzitter), 8 plaatsvervangers en een secretaris. 
artikel 2:  
Een vertegenwoordiging van de volgende 6 maatschappelijke geledingen wordt na het 
indienen van kandidaturen verkozen tijdens de eerstvolgende gemeenteraad, alsook 
hun plaatsvervangers: 
- milieu- en natuurverenigingen 
- verenigingen van werkgevers en zelfstandigen (met uitsluiting van handelaars of 
landbouwers) 
- verenigingen van landbouwers 
- verenigingen van handelaars  
- vertegenwoordiging van de senioren 
- vertegenwoordiging vanuit de welzijnssector 
artikel 3:  
De overige leden, 3 deskundigen, worden na openbare oproep verkozen, alsook hun 
plaatsvervangers. 
artikel 4: 
De benoeming van de voorzitter en de secretaris worden op voordracht van het 
schepencollege aan de raad voorgelegd. 
artikel 5: 
Om praktische redenen wordt één van de effectieve leden, deskundigen, als 
ondervoorzitter aangeduid, alsook wordt er een plaatsvervangend secretaris 
voorgedragen. 
 
LDP - Dienst Milieu 

13. INSTELLEN VAN BEROEP BIJ DE NEDERLANDSE RAAD VAN STATE 
BETREFFENDE HET WIJZIGINGSBESLUIT VAN DE PROVINCIE LIMBURG DD 20 
NOVEMBER 2012 IVM DE ONDERZOEKEN NAAR DE GEVOLGEN VOOR DE IN 
BELGIE LIGGENDE NATURA 2000 GEBIEDEN 
 
Steven Coenegrachts: 
De brief van de Raad van State werd reeds ontvangen op 30.08.2012, toch werd er 
pas op 20.12.2012 met hoogdringendheid een aanvraag gedaan.  Waarom zo lang 
gewacht? 
wnd. gemeentesecretaris Francine Thewissen: 
De Raad van State heeft aan de Nederlandse provincie Limburg o.a. opgelegd om 
een onderzoek te doen naar de gevolgen van de activiteiten van ENCI op de 



Belgische Natura 2000 gebieden.  Enci heeft deze opdracht aan het studiebureau 
Arcadis gegeven.  Deze hebben het onderzoek uitgevoerd en afgerond begin 
november.  De provincie Limburg heeft een wijzigingsbesluit genomen eind november.  
In december werd deze tekst gepubliceerd en hebben we nog moeten wachten op de 
studie van Arcadis die we pas begin december hebben ontvangen. 
 
Gelet op het wijzigingsbesluit van de Gedeputeerde Staten van Nederlands Limburg 
dd. 20 november 2012, dat de aanpassingen omvat welke zijn doorgevoerd naar 
aanleiding van  de tussenuitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State dd. 29 augustus 2012. 
Gelet op het onderzoek uitgevoerd door Arcadis naar aanleiding van deze  
tussenuitspraak, nl  Gebruik productieterrein Enci - gevolgen voor Belgische Natura 
2000-gebieden  dd 6 november 2012 en Gebruik porductieterrein Enci - 
Bodemonderzoek in Belgische Natura 2000-gebieden. 
Gelet op de verregaande tekorkomingen en leemtes in dit onderzoek waardoor de 
gevolgen voor de Belgsiche Natura 2000-gebieden geminimaliseerd worden. 
Overwegende dat de gemeente de mogelijkheid had om een beroep in te dienen bij 
de Raad van State voor 8 januari 2013. 
Gelet op voorgaande en gezien de hoogdringendheid nam het college van 
burgemeester en schepenen het initiatief om in beroep te gaan bij de Nederlandse 
Raad van State tegen de genomen beschikking. 
De kosten voor griffierecht bedraagt 310 €.  De kredieten worden voorzien op de 
gewone begroting onder artikel 124/122/01. 
Gelet op art. 270 van de gemeentewet. 
 
BESLUIT:goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1:  
Bevestigt de beslissing dd. 20.12.2012 van het college van burgemeester en 
schepenen om beroep aan te tekenen bij de Raad van State tegen het 
wijzigingsbesluit  van de Gedeputeerde Staten van Nederlands Limburg betreffende 
de onderzoeken naar de gevolgen voor de in België liggende Natura 2000 gebieden. 
artikel 2:  
Het college van burgemeester en schepenen te machtigen over te gaan tot het 
aanstellen van een advocaat om de administratie in deze procedure te begeleiden en 
de verdediging van het beroep bij de Raad van State. 
artikel 3:  
De erelonen voor de advocaat en het griffierecht aan te rekenen op de gewone 
begroting onder artikel 124/122/01 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

14. DEFINITIEVE GOEDKEURING SCHADEREGELING NAAR AANLEIDING VAN 
AANLEG COLLECTOR MILLENBEEK, PERCEEL GELEGEN TE MILLEN 8E 
AFDELING SECTIE B NUMMER 863 
 
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 en 43,12°; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993, zoals gewijzigd bij decreet van 13 april 1999, 
houdende regeling van het Vlaams gewest van het administratief toezicht op de 
gemeenten, zoals gewijzigd bij decreet van 13 april 1999; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op de omzendbrief BA-099/01 van 23 februari 1999 houdende de onteigeningen 
voor openbaar nut; 
Gelet op de aanleg van de collector Millenbeek door Aquafin in opdracht van de 
Vlaamse Milieumaatschappij; 
Gezien de regelmatige overstromingen in Millen, Val-Meer en Riemst is het wenselijk 
om ook werken uit te voeren om het mogelijk wateroverlast in te dijken; 
Gezien de noodzakelijke aanleg van een gracht, van bufferbekkens, en gezien de 
nodige herprofilering van de beek; 



Gezien de onteigening voor openbaar nut gebeurd gelet op voorgaande 
argumentering; 
Gezien het recht van doorgang op privé-eigendom; 
Overwegende dat voor de realisatie van de werken grondinnemingen, een 
ondergrondse inname, en een recht van doorgang noodzakelijk zijn; 
Gezien op sommige percelen opstal en opstand moet verwijderd worden om de 
werken te kunnen uitvoeren en gezien het recht op schadeloosstelling voor de 
eigenaars of gebruikers; 
Gelet op het betreffende plan opgesteld door de ontwerper Arcadis Gedas te Hasselt 
“grondinnemingsplan”; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 8 november 2007 houdende de 
goedkeuring van het plan “grondinnemingsplan, voor de collector Millenbeek; 
Gezien er voor de werken door het Agentschap Ruimtelijke Ordening Limburg een 
bouwvergunning is afgeleverd op 25 februari 2007; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14 april 2008 houdende de 
goedkeuring van 131 aankoopdossiers; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 oktober 2008 houdende de 
goedkeuring van 15 aankoopdossiers; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 april 2009 houdende de 
goedkeuring van 1 aankoopdossiers; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 12 april 2010 houdende de 
goedkeuring van 9 aankoopdossiers; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 september 2010 houdende de 
goedkeuring van 1 aankoopdossiers; 
Overwegende dat de vergoeding van de schade voor opstal en opstand kan 
gefinancierd worden met de kredieten voorzien in de buitengewone begroting 2013 
onder artikel 87701/711/51 en de financiering gebeurt met eigen middelen; 
Op voorstel van het schepencollege; 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De gemeente zal ondervermelde schade aangebracht aan de goederen, gelegen te 
Riemst, het perceel 863 te Millen 8e afdeling sectie B eigendom van Jackers - 
Coenegrachts Valmeerstraat 122 te 3770 Riemst, het verwijderen van 4 
hoogstambomen voor een waarde van € 511,20 euro vergoeden. gezien de 
noodzakelijkheid van de aangebrachte schade om de werken aan de de Millenbeek te 
kunnen uitvoeren, en om de problematiek van wateroverlast op te lossen. 
artikel 2: 
De gemeente zal voor de in artikel 1 vermelde eigenaars de vergoeding betalen  
tegen de prijs zoals in de overeenkomsten vermeld en ondertekend door de eigenaar 
en gebruiker en de andere voorwaarden opgesomd in de overeenkomst met de 
betrokken eigenaars en gebruikers. 
artikel 3: 
De werken op de in artikel 1 vermelde goederen werden uitgevoerd om reden van 
openbaar nut, namelijk de realisatie van de collector Millenbeek, en de noodzakelijke 
werken aan de gracht en de beek om de mogelijke wateroverlast te beperken. 
artikel 4: 
De burgemeester en gemeentesecretaris te machtigen om de overeenkomsten te 
ondertekenen. 
artikel 5: 
De betaling van de in artikel 1 vermelde vergoedingen, totaal van € 511,20 zal 
gefinancierd worden met de gelden voorzien in de buitengewone begroting 2013 
onder artikel 87701/711/51 en de financiering gebeurt met eigen middelen. 
artikel 6: 
Al de kosten voortvloeiende uit deze overeenkomsten zijn ten laste van de gemeente 
Riemst. 



 
ROW - Dienst Patrimonium 

15. ACTUALISATIE VAN DE PACHTOVEREENKOMSTEN VAN 
LANDBOUWGRONDEN EIGENDOM VAN DE GEMEENTE RIEMST 
- GEDEELTELIJKE HERZIENING BESLISSING 12/11/2012 EN 12/12/2011 
 
Ivo Thys: 
Heeft de gemeente al overwogen om deze gronden te verhuren? 
schepen Guy Kersten: 
Dat is enkel mogelijk als de pacht wordt opgezegd bij onteigening voor openbaar nut 
of indien men de gronden zelf wenst te bewerken. 
   
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; 
Gezien de landbouwgronden eigendom van ons bestuur en in gebruik als 
landbouwgrond, verpacht werden; 
Gezien niet al de overeenkomsten in het archief zijn terug te vinden; 
Gezien ons bestuur over een schriftelijke overeenkomst moet beschikken;  
Gezien het wenselijk is de overeenkomsten aan te passen aan de huidige wetgeving 
en eisen; 
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: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1 
Het bestuur gaat principieel akkoord met het verpachten van volgende gronden: 

- Perceel gelegen te Riemst 1e afdeling  sectie A nummers 527L en 525M, 
groot 1.995m², met een niet geindexeerd KI van € 14 wordt verpacht aan 
Jozef Claesen, wonende Heukelom-dorp 17 te 3770 Riemst tegen 14 x 3,72 = 
€ 52.08.  

- Perceel gelegen te Riemst 6e afdeling Z.Z.B. sectie C nummer 466C, groot  
2064m², met een niet geindexeerd KI van € 13 wordt verpacht aan Kurt 
Palmans, wonende Kerkstraat 78A te 3770 Riemst tegen 13 x 3,72 = € 48,36.  

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 

16. VERLENEN VAN DE MACHTIGING TOT HET VESTIGEN VAN EEN RECHT VAN 
OPSTAL OP DE GRONDEN GELEGEN TE RIEMST, AMBACHTELIJKE ZONE " OP 
HET REECK" EIGENDOM VAN ALGEMENE ONDERNEMING REYNDERS BVBA 
 
Gelet op het ministeriële besluit van 10 oktober 1990, nr. D7148/18 houdende de 
goedkeuring van het B.P.A ambachtelijke zone “Op het Reeck”; 
Gelet op het ministeriële besluit van 21 februari 2005 houdende de goedkeuring van 
het B.P.A ambachtelijke zone “Op het Reeck”, partiële herziening; 
Gelet op onze raadsbeslissing van 1 september 1992, goedgekeurd 15.10.1992 met 
kenmerk 022.01.10/7193/RR, dossiernummer 506.121/730.66.02 inhoudende de 
voorwaarden tot verkoop van gronden voor voornoemde ambachtelijke zone; 
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 7november 1997 betreffende de 
verkoop van een perceel grond gelegen te Riemst 1e afdeling sectie A nr. 82E/deel  met 
een oppervlakte van 45a99ca aan de BVBA ALGEMENE ONDERNEMING 
REYNDERS; 
Gelet op artikel 13 van de verkoopovereenkomst; 
Gezien artikel 1 en 8 van de verkoopovereenkomst zoals opgenomen in de akte 
opgesteld door notaris Lucien Barthels op 14 februari 1997 tussen het 
gemeentebestuur van Riemst en de BVBA ALGEMENE ONDERNEMING 
REYNDERS;  
Gezien de intentie van bovenvermelde eigenaar om een recht van opstal te geven aan 
Reynders Roland, voor het bouwen van burelen en een bedrijfswoning in mede-
eigendom; 
Gezien in de akte wordt vastgelegd dat de opstalhouder de gebouwen bestemd voor 
de industriële doelstellingen van het bedrijf, zoals vermeld in de milieuvergunning of 
de melding van het gemeentebestuur.  
Gezien in de akte wordt vastgelegd dat andere activiteiten slechts kunnen na 
goedkeuring door de gemeenteraad. De opstalhoder erkent dat de bedrijfsgebouwen 
en de woning één geheel uitmaken en nooit afzonderlijk voor uitbating of bewoning 
kunnen verhuurd, verkocht of in gebruik gegven worden.  
Gelet op de ontwerpakten die als bijlage deel uitmaken van dit besluit: 

- Basisakte Algemene onderneming Reynders BVBA & Reynders Roland  
- Vestiging recht van opstal; 
- Reglement van medeeigendom; 

Gelet op de artikelen 43 van het gemeentedecreet; 
Gehoord het verslag; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Aan de BVBA ALGEMENE ONDERNEMING REYNDERS wordt machtiging gegeven 
tot het geven van een recht van opstal van een deel van perceel 82K gelegen te 
Riemst 1e afdeling sectie A, groot 5a75ca, voor het oprichten van burelen en een 
bedrijfswoning en onder de voorwaarden van de ontwerpakten opgesteld door notaris 
Bram Vuylsteke, die als bijlage, integraal deel uitmaakt van dit besluit. 

- Basisakte Algemene onderneming Reynders BVBA & Reynders Roland  
- Vestiging recht van opstal; 
- Reglement van medeeigendom; 

artikel 2: 
Onderhavige beslissing over te maken aan de notaris die instaat voor het verlijden van 
de akte. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Toerisme 

17. FICTIEREEKS ZUIDFLANK: GOEDKEURING GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 
 
Ivo Thys: 
Deze fictiereeks gaat veel toeristen naar Genoelselderen lokken.  Heeft de gemeente 
al initiatieven genomen om parkeerplaatsen te voorzien? 
burgemeester Mark Vos: 



We hebben voorlopig nog geen stappen kunnen ondernemen omdat er een conflict is 
met een eigenaar.  We voorzien een tool die de toeloop kanaliseert, indien volzet 
wordt niemand meer toegelaten. 
 
Jan Peumans: 
Mij lijkt het dat door de goede werking van de dienst toerisme onze gemeente 
voldoende bekend is in Vlaanderen.  Deze extra investering is -in een tijd van 
besparingen- dus overbodig.  Het feit dat de reeks hier wordt opgenomen zal sowieso 
toeristen lokken.  Ik stel voor dat we onze prioriteiten elders leggen. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit zijn eenmalige uitgaven verspreid over 2 jaar die de bedrijvensector en de 
toeristische sector in onze gemeente ten goede zullen komen. 
 
Jan Noelmans: 
Ik stel voor om lokale initiatieven hierrond uit te werken die de aandacht nog meer op 
onze gemeente zullen richten. 
burgemeester Mark Vos: 
De toeristische dienst werkt een aantal voorstellen uit, deze zullen nog 
gecommuniceerd worden naar de handelaars. 
 
Ludwig Stevens: 
Heeft de gemeente het advies van LEM ingewonnen? 
schepen Guy Kersten: 
LEM is voorstander van dit initiatief. 
 
Gelet op de grote impact die een hoogwaardige fictiereeks heeft op een regio; 
verwijzend naar Katarakt in 2007 in de gemeenten Heers, Borgloon en Sint-Truiden; 
Gelet op de vraag van VTM voor een promotionele bijdrage 
Gelet op het aanbod van VTM voor een online-boekingstool; 
Gelet op de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen van 
17/01/2013; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 17 stemmen voor ( CD&V, open VLD en Spa-Groen), 7 
stemmen tegen (NVA) en 0 onthoudingen. 
artikel 1: de gemeenteraad gaat akkoord met het geven van een toelage aan VTM 
voor promotie ikv de fictiereeks "Zuidflank" Dit voor een bedrag van 50.000 euro incl. 
BTW. 
artikel 2: de nodige kredieten zijn voorzien in het Budget 2013 op artikel 561 321 01  
artikel 3: de gemeenteraad gaat akkoord met de betaling van 12.500 euro incl BTW 
voor het gebruik van de online-boekingstool. 
artikel 4: de nodige kredieten zijn voorzien in het Budget 2013 op artikel 561 124 06 
artikel 3: een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst communicatie 
van VTM en aan de financiële dienst van de gemeente Riemst 
 
Dienst Financiën - Algemeen 

18. VERLENEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE AAN DE POLITIEZONE 
OVEREENKOMSTIG HET BUDGET VAN DE POLITIEZONE 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde politie 
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en 
artikel 71, eerste lid; 
Aangezien op 1 januari 2002 de geïntegreerde politie bijgevolg een operationeel feit 
werd; 
Gelet  op het Koninklijk besluit van 2 april 2004, gepubliceerd op 28 april 2004 in het 
Belgisch Staatsblad, houdende de nadere regels inzake de berekening en de 
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente 
politiezone; 
Overwegende dat voor de politiezone onder meer met betrekking tot de financiën een 
specifieke regeling werd uitgewerkt; 



Gelet op de goedkeuring van de verdeelsleutel van de gemeentelijke dotatie aan de 
intergemeentelijke politiezone goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 20 
september 2004; 
Gelet op de verdeelsleutel tussen de gemeenten van de politiezone waaruit blijkt dat 
de politiezone de toelage voor de gemeente Riemst vaststelt op 1.099.827  EUR; 
Overwegende dat dit bedrag werd ingeschreven in de politiebegroting 2013; 
Gelet op artikel 250bis van de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie,  
waarin bepaald wordt dat elke gemeenteraad de dotatie aan de politiezone wordt 
goedgekeurd; 
Gelet op artikel 151 van het gemeentedecreet; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De dotatie ingeschreven in de politiebegroting 2013 voor een totaalbedrag van 
1.099.827 EUR ten laste van de gemeente goed te keuren. 
artikel 2: 
De dotatie is ingeschreven in het gemeentelijk budget, dienstjaar  2013, onder artikel 
330/435/01 voor een bedrag van 1.097.000 EUR.  Het resterend bedrag van 2.827 
EUR wordt ingeschreven in de eerstvolgende budgetwijziging 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan de gemeenteontvanger en aan de hogere overheid 
 
Dienst Financiën - Algemeen 

19. VERLENEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE AAN TOERISME RIEMST 
OVEREENKOMSTIG HET BUDGET 2013 
 
Steven Coenegrachts: 
Waarom is dit een aparte vzw en geen gemeentelijke dienst? 
burgemeester Mark Vos: 
De vzw werd indertijd opgericht om bepaalde subsidies te kunnen ontvangen.  Het 
zou kunnen dat dit ondertussen niet meer nodig is. 
 
Ivo Thys: 
De Waterburcht te Millen is een toeristische attraktie indien goed uitgebaat. Ik vraag 
aan het schepencollege om voorstellen uit te werken om de toekomstige uitbaters 
tegemoet te komen op bepaalde vlakken,o.a. huurprijs,… 
burgemeester Mark Vos: 
De mogelijke kandidaten mogen zelf voorstellen doen voor de huur + invulling van het 
appartement. 
 
Overwegende dat toerisme Riemst instaat voor een aantal gewone uitgaven; 
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 
gewone dienst onder artikel 561/445/01 voor een bedrag van 32.850 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 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1 
Het budget, dienstjaar 2013, van toerisme Riemst wordt goedgekeurd. 
artikel 2 
Een toelage van 32.850 EUR te verlenen aan toerisme Riemst ter financiering van 
verschillende gewone uitgaven. De kredieten zijn voorzien in het gemeentelijke budget 
onder  artikel 561/445/01. 
artikel 3 
Een afschrift te bezorgen aan de gemeenteontvanger en aan toerisme Riemst. 



 
Dienst Financiën - Algemeen 

20. AANSTELLING GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDE BIJ DE GEMEENTELIJKE 
HOLDING 
 
Jan Peumans: 
Wat is de houding van de gemeente t.o.v. de vereffening van de Gemeentelijke 
Holding? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is enkel een oproep om de vergadering van de ontheffing bij te wonen, er werd nog 
niet gevraagd om een standpunt in te nemen. 
Dit standpunt zal geagendeerd worden op een volgende gemeenteraad. 
 
Overeenkomstig de statuten van deze instelling dienen de gemeenten hun 
vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering  te vernieuwen, en dit ingevolge de 
gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.; 
Gelet op het feit dat de mandaten onbezoldigd zijn. 
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de heer 
Mark Vos als afgevaardigde aan te stellen en de heer Guy Kersten als 
plaatsvervanger; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 253. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De heer Mark Vos wordt aangesteld als gemeentelijke vertegenwoordiger bij de 
Gemeentelijke Holding nv en de heer Guy Kersten wordt aangesteld als 
plaatsvervanger. 
artikel 2: 
Afschrift van dit besluit te betekenen aan genoemde instelling en aan de aangestelde 
vertegenwoordiger. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

21. AANSTELLING VAN EEN GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDE BIJ DE 
VERENIGING VOOR VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN (VVSG). 
 
Overeenkomstig de statuten van deze instelling dienen de gemeenten hun 
vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering  te vernieuwen, en dit ingevolge de 
gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012; 
Gelet op het feit dat de mandaten onbezoldigd zijn. 
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de heer 
Mark Vos, burgemeester, aan te stellen als afgevaardigde. 
Gelet op artikel 253 van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT:goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De heer Mark Vos, wonende te 3770 Riemst - Piepestraat 5, wordt aangesteld als 
gemeentelijk vertegenwoordiger. 
artikel 2: 
Afschrift van dit besluit te betekenen aan genoemde instelling en aan de aangestelde 
vertegenwoordigers 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

22. AANSTELLING VAN EEN GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDE BIJ HET 
ONDERWIJSSECRETARIAAT VOOR VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN 
(OVSG). 
 
Overeenkomstig de statuten van deze instelling dienen de gemeenten hun 
vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering  te vernieuwen, en dit ingevolge de 
gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012; 
Gelet op het feit dat de mandaten onbezoldigd zijn. 



Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de heer 
Bert Cilissen, schepen, en mevrouw Anja Slangen, raadslid,  aan te stellen; 
Gelet op artikel 253 van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De heer Bert Cilissen, Heukelomdorp 40 te 3770 Riemst, wordt aangesteld als 
gemeentelijk vertegenwoordiger. 
artikel 2: 
Mevrouw Anja Slangen, Tramstraat 3 te 3770 Riemst, wordt aangesteld als 
plaatsvervanger. 
artikel 3.: 
Afschrift van dit besluit te betekenen aan genoemde instelling en aan de aangestelde 
vertegenwoordigers 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

23. AANSTELLING AFGEVAARDIGDE IN HET INTERGEMEENTELIJK 
SAMENWERKINGSVERBAND SCHOLENGEMEENSCHAP ZUID-OOST LIMBURG 
BASISONDERWIJS. 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de omzend brief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing 
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de 
Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet 
van 6  juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Scholengemeenschap Zuid- Oost Limburg basisonderwijs; 
Overwegende dat artikel 46 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat de algemene vergadering de leden van de raad van 
bestuur benoemt, op voordracht van de deelnemers; 
Gelet op artikel 57 van het decreet bepaalt dat alle mandatarissen van rechtswege 
ontslagnemend zijn bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van 
al gehele vernieuwing van de gemeenteraden; 
Gelet op de statuten van Scholengemeenschap Zuid- Oost Limburg basisonderwijs; 
Gelet op de kandidaturen van: 
de heer Bert Cilissen voor het mandaat van afgevaardigde op de vergadering van het 
beheerscomité; 
de heer Guy Kersten voor het mandaat van plaatsvervangend afgevaardigde op de 
vergadering van het beheerscomité; 
Overwegende dat de kandidaat zich niet in een toestand van onverenigbaarheid 
bevindt zoals voorzien in artikel 48 van het decreet; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1:   
De heer Bert Cilissen, wonende te 3770 Riemst – Heukelomdorp 40,  wordt 
aangeduid als afgevaardigde volmachtdrager van Riemst voor het mandaat van 
afgevaardigde op de vergadering van het beheerscomité. 
artikel 2: 
De heer Guy Kersten, wonende te 3770 Riemst – Elsterweg 36,  wordt aangeduid als 
vervanger van de heer Bert Cilissen. 
artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

24. AANSTELLING AFGEVAARDIGDEN AFZONDERLIJK BIJZONDER 
ONDERHANDELINGS- EN OVERLEGCOMITE. 
 
Gelet op de wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid 
en de vakbonden van haar personeel; 



Gelet op het KB van 28.09.1984, uitvoering van de wet van 19.12.1974 tot regeling 
van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; 
Gelet op het KB van 29.08.1985 tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van 
artikel 2, §1,1° van de wet van 19.12.1974 tot de regeling van de betrekkingen tussen 
de overheid en de vakbonden van haar personeel. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Volgende personen worden aangesteld als afgevaardigden in het comité: 

- de heer Bert Cilissen - schepen van onderwijs 
- voor de fractie CD&V: Anja Slangen met als plaatsvervanger Peter Neven 
- voor de fractie NVA: Anita Beusen met als plaatsvervanger Dirk Jacobs 
- voor de fractie open VLD: Ludwig Stevens met als plaatsvervanger Steven 

Coenegrachts 
- voor de fractie Spa-Groen: Ivo Thys 

artikel 2: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de betrokkenen. 
 
Interne zaken - Dienst ICT 

25. AANSTELLING VAN GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDEN IN DE 
INTERCOMMUNALE CIPAL 
 
Gelet op de artikelen 19 tot en met 41 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in 
verband met de werking van de gemeenteraad; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 42 
en 43 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging 
CIPAL; 
Gelet op artikel 25 bis van de statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL; 
Gelet op de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging 
CIPAL die plaatsvindt op vrijdag 22 maart 2013 om 10.00 uur op de zetel van CIPAL 
te 2440 Geel, Cipalstraat 1; 
Gelet op de oproepingsbrief van 16 januari 2013 met de agenda van de bijzondere 
algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 22 maart 2013 
die o.m. als agendapunten bevat: benoeming van de leden van de raad van bestuur, 
akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van leden van de raad 
van bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde en benoeming van 
de leden van het adviescomité. 
Gelet op de toelichtende nota van de dienstverlenende vereniging CIPAL betreffende 
de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van 22 maart 2013; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1:  
Als afgevaardigde in de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging 
CIPAL wordt voorgedragen:  
De heer Christian Bamps 
artikel 2:  
Als plaatsvervanger in de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging 
CIPAL wordt voorgedragen:  
De heer Davy Renkens 
artikel 3:  
Als afgevaardigde in de adviescommissie van de dienstverlenende vereniging CIPAL 
wordt voorgedragen:  
De heer  Mathieu Eycken 
artikel 4:  
Als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging CIPAL 
wordt voorgedragen:  
De heer Mathieu Eycken 



 
artikel 5:  
Als kandidaat-lid voor de raad van bestuur met raadgevende stem van de 
dienstverlenende vereniging CIPAL wordt voorgedragen:  
De heer Ludwig Stevens 
artikel 6:  
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing 
aan de dienstverlenende vereniging CIPAL, Cipalstraat 1 te 2440 Geel. 
 
Interne zaken - Dienst ICT 

26. AANSTELLING VAN EEN GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDE EN 
VASTSTELLING VAN ZIJN MANDAAT VOOR DE BIJZONDERE ALGEMENE 
VERGADERING VAN CIPAL OP 22 MAART 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 22 maart 2013 om 10.30 uur op de zetel van CIPAL te 2440 
Geel, Cipalstraat 1; 
Gelet op de oproepingsbrief van 16 januari 2013 met de agenda van de bijzondere 
algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 22 maart 2013 
die volgende agendapunten bevat: 
1) Benoeming van de leden van de raad van bestuur. 
2) Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van leden van de  
    raad van bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde. 
3) Benoeming van de leden van het adviescomité. 
4) Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 
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 algemene vergadering van 22 maart 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:  
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 22 maart 2013, zoals overgemaakt per brief van 16 januari 
2013, goedgekeurd: 
1) Benoeming van de leden van de raad van bestuur. 
2) Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van leden van de  
    raad van bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde. 
3) Benoeming van de leden van het adviescomité. 
4) Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 



artikel 2: 
Als vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene 
vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 22 maart 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 22 maart 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 22 maart 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 Bamps 
 
LDP - Dienst Lokale Economie, Landbouw en Platteland  

27. AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER IN PROVINCIAAL 
MANAGEMENTCOMITE PDPO II 2007-2013 
 
gelet op het gemeentedecreet dd. 15-07-2005 en latere aanvullingen; 
gelet op het schrijven vanuit VVSG met de vraag om een vertegenwoordiger aan te 
duiden in het provinciaal managementcomité PDPO II 2007-2013; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Schepen Guy Kersten wordt aangeduid als vertegenwoordiger van het 
gemeentebestuur in het provinciaal managementcomité PDPO II 2007-2013. 
 
LDP - Dienst Milieu 

28. AANSTELLING AFGEVAARDIGDE WATERSCHAP 'JEKER, HEESWATER EN 
VOEREN' 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15-07-2005 en latere wijzigingen. 
Gelet op de de aansluiting van het gemeentebestuur Riemst bij het waterschap 'Jeker, 
Heeswater en Voeren', bestaande uit het deelbekken 'Jeker en Heeswater' en het 
deelbekken 'Voeren'. 
Gelet dat de gemeente de aanstelling van de gemeentelijke afgevaardigde als lid van 
de stuurgroep dient te vernieuwen ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14-
10-2012. 
Gelet dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de heer Mathieu 
Eycken , schepen, aan te stellen als gemeentelijke afgevaardigde voor de stuurgroep. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1:  
De heer Mathieu Eycken wordt aangesteld als gemeentelijke afgevaardigde voor de 
stuurgroep bij het waterschap 'Jeker, Heeswater en Voeren', bestaande uit het 
deelbekken 'Jeker en Heeswater' en het deelbekken 'Voeren'. 
artikel 2:  
Afschrift van dit besluit wordt betekend aan genoemde instelling en aan de 
afgevaardigde. 
 
LDP - Dienst Milieu 

29. AANSTELLING AFGEVAARDIGDE WATERSCHAP 'BOVEN-DEMER' 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15-07-2005 en latere wijzigingen. 
Gelet op de de aansluiting van het gemeentebestuur Riemst bij het waterschap 
'Bovenstroom Demer', bestaande uit het deelbekken 'Boven-Demer'. 



Gelet dat de gemeente de aanstelling van de gemeentelijke afgevaardigde als lid van 
de stuurgroep dient te vernieuwen ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14-
10-2012. 
Gelet dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de heer Mathieu 
Eycken, schepen,  aan te stellen als gemeentelijke afgevaardigde voor de stuurgroep. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1:  
De heer Mathieu Eycken wordt aangesteld als gemeentelijke afgevaardigde voor de 
stuurgroep bij het waterschap 'Bovenstroom Demer' bestaande uit het deelbekken 
'Boven-Demer'. 
artikel 2:  
Afschrift van dit besluit wordt betekend aan genoemde instelling en aan de 
afgevaardigde. 
 
LDP - Dienst Milieu 

30. AANSTELLING GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDE BIJ REGIONAAL 
LANDSCHAP HASPENGOUW EN VOEREN 
 
Ivo Thys: 
Ik wil mezelf kandidaat stellen als afgevaardigde daar ik veel ervaring en veel 
interessen heb in deze materie. 
burgemeester Mark Vos: 
De schepen van toerisme werd aangesteld als afgevaardigde omdat bepaalde zaken 
op het schepencollege moeten besproken worden. 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15-07-2005 en latere wijzigingen. 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 06-07-1999 betreffende de 
aansluiting van het gemeentebestuur Riemst bij 'Regionaal Landschap Haspengouw 
en Voeren' en goedkeuring van de statuten. 
Overeenkomstig de statuten van deze instelling dienen de gemeenten hun 
vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering te vernieuwen, dit ingevolge de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012. 
Gelet dat de mandaten onbezoldigd zijn. 
Gelet dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de heer Christiaan 
Bamps , schepen , aan te stellen als gemeentelijke afgevaardigde. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 14 stemmen voor, 10 stemmen tegen (NVA, Spa-Groen 
en open VLD) en 0 onthoudingen. 
artikel 1:  
De heer Christiaan Bamps ,schepen wordt aangesteld als gemeentelijke 
afgevaardigde en stelt zich kandidaat voor een bestuursfunctie. 
artikel 2:  
Afschrift van dit besluit wordt betekend aan genoemde instelling en aan de 
afgevaardigde. 
 
LDP - Dienst Milieu 

31. AANSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDE BIJ DE 
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING LIMBURG.NET: 
- VOOR DE RAAD VAN BESTUUR MET STEMRECHT 
- VOOR DE RAAD VAN BESTUUR ZONDER STEMRECHT (ADVISEREND LID) 
- VOOR DE ALGEMENE VERGADERING (+ PLAATSVERVANGER) 
 
Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 
rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals 
bedoeld in artikel 12, §2 ,3° van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, verder het Decreet genoemd; 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net; 
Gelet op de statuten van Limburg.net, verder de Statuten genoemd; 
Gelet op de omzendbrief en bijhorend infoblad, zoals verstuurd door Limburg.net  dd. 
23-11-2012 betreffende de vernieuwing van de mandaten in Limburg.net; 



Gelet op artikel 57 van het Decreet dat bepaalt dat in geval van algehele vernieuwing 
van de gemeenteraden, binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat 
van de verkiezingen, een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij 
tot algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voor zover de 
raden van de deelnemende besturen reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd 
hebben; 
Gelet op artikel 46 van het Decreet en artikel 20 van de Statuten die bepalen dat 
iedere gemeente-deelnemer recht heeft op één mandaat in de raad van bestuur.  
Iedere deelnemer heeft dus het recht heeft om één kandidaat-bestuurder voor te 
dragen.  
Iedere bestuurder die op die manier is benoemd, beschikt over één stem in de raad 
van bestuur van Limburg.net; 
Gelet dat uit het samenlezen van artikel 21 van de Statuten en artikel 52, tweede 
alinea van het Decreet dat aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt 
deelgenomen door ten hoogste drie rechtstreeks door de verschillende gemeenten 
aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem. Deze afgevaardigden 
zijn steeds raadsleden die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst 
waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en 
schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn;  
Gelet dat door de algemene vergadering van Limburg.net de kandidaat-
afgevaardigde(n) op grond van de volgende criteria word(t)en aangeduid (artikel 22 
van de Statuten):  
Van de aldus aangeduide gemeenteraadsleden zal een ranglijst worden opgemaakt 
aan de hand van volgende criteria, die gerangschikt zijn in dalende volgorde van 
toepassing: 
a) De ononderbroken anciënniteit van het aangeduide gemeenteraadslid, waarbij het 

gemeenteraadslid met de grootste anciënniteit het eerst wordt gerangschikt. 
b) Het geslacht van het aangeduide gemeenteraadslid waarbij het gemeenteraadslid 

met het andere geslacht dan de meerderheid van de leden van de raad van 
bestuur het eerst wordt gerangschikt. 

c) De leeftijd van het aangeduide gemeenteraadslid, waarbij het jongste 
gemeenteraadslid het eerst wordt gerangschikt. 

Gelet dat artikel 44 van het Decreet bepaalt dat de benoemingsprocedure met de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering herhaald moet worden vóór elke algemene vergadering. 
Overwegende dat op 1 januari 2013 een algehele vernieuwing van de gemeenteraden 
heeft plaatsgevonden;  
Overwegende dat de algemene vergadering van Limburg.net ter installatie van de 
raad van bestuur plaatsvindt op woensdag 27 maart 2013. 
Overwegende dat de gemeente gebruik wenst te maken van het recht één kandidaat 
bestuurder voor te dragen;  
Overwegende dat mevrouw Jessica Nijs ter kennis heeft gegeven kandidaat te zijn om 
als bestuurder binnen Limburg.net benoemd te worden;  
Overwegende dat de gemeente gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om een 
kandidaat bestuurder met raadgevende stem voor te dragen;  
Overwegende dat de heer Ivo Thys ter kennis heeft gegeven kandidaat te zijn om als 
raadgevend bestuurder binnen Limburg.net benoemd te worden;  
Overwegende dat de gemeente de heer Mathieu Eycken aanduid als gemeentelijk 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Limburg.net, met als 
plaatsvervanger de heer Jean Nicolaes. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Mevrouw Jessica Nijs - Sieberg 14 te 3770 Riemst, geboren op 16/10/1987, wordt 
voorgedragen als bestuurder van Limburg.net.  
artikel 2: 
De heer Ivo Thys - Demerstraat 53 te 3770 Riemst, geboren op 7 maart 1948, wordt 
voorgedragen als raadgevend bestuurder van Limburg.net. 



artikel 3: 
Als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Limburg.net 
wordt aangeduid: 
 
- de heer Mathieu Eycken - Op de Dries 70 te 3770 Riemst, geboren op 15/04/1962; 
met als plaatsvervanger: 

- de heer Jean Nicolaes - Bilzersteenweg 72 te 3770 Riemst, geboren op 
27/07/1948. 

artikel 4: 
Een afschrift van dit besluit wordt in tweevoud verzonden aan Limburg.net.  
 
ROW - Dienst Monumentenzorg 

32. AFVAARDIGING RAAD VAN BESTUUR ZOLAD+ 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere aanvullingen; 
Gelet op de statuten van Zolad+ , gemeenteraad van 8 februari 2010; 
Gelet op de rijke archeologsiche bodemarchief in de gemeente; 
Gelet op het rijk gemeentelijke patrimonium; 
Gelet op het feit dat de mandaten onbezoldigd zijn; 
Gelet op het feit dat er volgens de statuten 1 lid van de oppostie dient aanduid te 
worden; 
 
Besluit: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1:  
De gemeenteraad stelt de heer Mathieu Eycken  aan als gemeentelijke afgevaardigde 
met stemrecht. 
artikel 2:  
De gemeenteraad stelt de heer Ivo Thys aan als afgevaardigde met adviserende 
stem. 
Deze kandidaat is verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt 
van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 
artikel 3:  
Een afschrift van dit belsuit wordt bezorgd aan Zolad+ en de aangestelde 
afgevaardigden. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

33. AANSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGEN BIJ DE 
WATERGROEP: 
- VOOR DE ALGEMENE VERGADERING MET STEMRECHT 
- VOOR DE ALGEMENE VERGADERING ZONDER STEMRECHT 
- VOOR HET PROVINCIAAL COMITE TEVENS OOK SECTOR COMITE 
 
Gezien overeenkomstig de statuten van de Watergroep goedgekeurd door de 
algemene vergadering op 9 juni 2006 de gemeente haar vertegenwoordiger bij de 
Watergroep dienen aan te duiden. 
Gezien er twee vertegenwoordiger nodig is voor de algmene vergadering, en één voor 
het provinciaal comité tevens ook lid van het sectorcomité. 
Gezien er geen bezoldiging voorzien is voor de deelnemers aan de algemene 
vergaderingen. 
Gezien er een bezoldiging voorzien van € 197,08, voor het bijwonen van de 
vergaderingen van het sectorcomité en het provinciaal comité. 
Gelet op het feit dat het schepencollege volgende personen voorstelt: 
− Voor de algemene vergadering: 

1. .Joël L'Hoëst als effectieve afgevaardigde met stemrecht. 
2. Marcel Peumans als effectieve afgevaardigde zonder stemrecht. 

− Voor het provinciaal comité, en tevens ook sectoraal comité en kandidaaat 
voorzitter voor de sector Bilzen: 

1. Joël L'Hoëst  als effectief afgevaardigde met stemrecht 
Gelet op de stemming. 



Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gehoor het verslag. 
Namens de raad. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Voor de algemene vergadering worden aangesteld: 
− Voor de algemene vergadering: 

1. Joël L'Hoëst gemeenteraads wonende Wonckerweg 20 te 3770 
Riemst als effectief afgevaardigde met stemrecht. 

2. .Marcel Peumans, personeelslid als effectief afgevaardigde zonder 
stemrecht. 

artikel 2: 
Voor het provinciaal comité, tevens ook lid van het sectorcomité, en kandidaat 
voorzitter voor de sector Bilzen wordt aangesteld: 

1. Joël L'Hoëst gemeenteraads wonende Wonckerweg 20 te 3770 
Riemst als effectief afgevaardigde met stemrecht. 

artikel 4: 
Afschrift van dit besluit te betekenen aan de genoemde instelling en aan de 
aangestelde vertegenwoordigers. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

34. AANSTELLING VAN EEN GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDE BIJ "WOONZO" 
SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ 
 
Overeenkomstig de statuten van de sociale bouwmaatschappij “WOONZO”  dienen de 
gemeentebesturen hun vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering  te 
vernieuwen, en dit ingevolge de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 
oktober 2012; 
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen voor de afvaardiging 
van de gemeente de voorkeur geeft aan Jean Nicolaes, gemeenteraadslid, 
wonende Bilzersteenweg 72 te 3770 Riemst, als afgevaardigde en Mieke Loyens, 
gemeenteraadslid wonende Burgemeester Coenegrachtslaan 36 te 3770 Riemst 
als plaatsvervangend afgevaardigde; 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43. 
  
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Jean Nicolaes, gemeenteraadslid, wonende Bilzersteenweg 72 te 3770 Riemst wordt 
aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger bij de sociale bouwmaatschappij 
“WOONZO”. 
artikel 2: 
Mieke Loyens, gemeenteraadslid, wonende Burgemeester Coenegrachtslaan 36 te 
3770 Riemst wordt aangesteld als plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger 
bij de sociale bouwmaatschappij “WOONZO". 
artikel 2: 
Afschrift van dit besluit te betekenen aan genoemde instelling en aan aangestelde 
vertegenwoordiger. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

35. AANSTELLING VAN EEN GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDE EN 
PLAATSVERVANGER BIJ DE BOUWMAATSCHAPPIJ KLEINE LANDEIGENDOM, 
AFDELING TONGEREN 
 
Overeenkomstig de statuten van deze bouwmaatschappij  dienen de 
gemeentebesturen hun vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering  te 
vernieuwen, en dit ingevolge de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 
oktober 2012; 
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen voor de afvaardiging 
van de gemeente de voorkeur geeft aan Davy Renkens, gemeenteraadslid wonende 



Bovenstraat 74 te 3770 Riemst als afgevaardigde en aan Peter Neven, 
gemeenteraadslid, wonende Tongersesteenweg 39 A3 te 3770 Riemst als 
plaatsvervanger; 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43. 
  
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Davy Renkens, gemeenteraadslid wonende Bovenstraat 74 te 3770 Riemst wordt 
aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger bij de bouwmaatschappij Kleine 
Landeigendom, afdeling Tongeren. 
artikel 2: 
Peter Neven, gemeenteraadslid, wonende Tongersesteenweg 39 A3 te 3770 Riemst 
wordt aangesteld als plaatsvervanger bij de bouwmaatschappij Kleine Landeigendom, 
afdeling Tongeren. 
artikel 3: 
Afschrift van dit besluit te betekenen aan genoemde instelling en aan aangestelde 
vertegenwoordigers 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

36. AANSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDEN EN 
PLAATSVERVANGERS BIJ INFRAX LIMBURG VANAF 01-04-2013 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing 
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de 
Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Infrax Limburg ; 
Overwegende dat artikel 46 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat de algemene vergadering de leden van de raad van 
bestuur benoemt, op voordracht van de deelnemers. 
Gelet op artikel 57 van het decreet bepaalt dat  alle mandatarissen van rechtswege 
ontslagnemend zijn bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dat geval moet binnen de eerste drie 
maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering 
worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur 
wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen die de 
voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben. 
Gelet op het gegeven dat op 28 maart 2013 een buitengewone algemene vergadering 
van Infrax Limburg zal plaatsvinden met het oogmerk om de algehele vervanging van 
de raad van bestuur door te voeren. 
Gelet op de statuten van  Infrax Limburg  en in het bijzonder op artikel 17 dat o.m. 
bepaalt dat de gemeenteraden elk het recht hebben om in hun schoot één en slechts 
één kandidaat voor te dragen voor, een mandaat van bestuurder; maar dat er in 
totaliteit slechts 15 mandaten te begeven zijn voor alle gemeentelijke deelnemers 
gezamenlijk. 
Gelet op de statuten van  Infrax Limburg  en in het bijzonder op artikel 17 dat o.m. 
bepaalt dat elke gemeente het recht heeft een afgevaardigde aan te duiden die 
raadslid is in de betrokken gemeente en verkozen is op een lijst waarvan geen enkele 
verkozene deel  uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of 
aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 
Gelet op de kandidatuur van de heer Joël L'Hoëst, gemeenteraadslid wonende 
Wonckerweg 20 te 3770 Riemst voor het mandaat van bestuurder. 
Gelet op de kandidatuur van de heer Dirk Jacobs, gemeenteraadslid, wonende  
Bilzersteenweg 83 te 3770 Riemst, voor het mandaat van bestuurder met 
raadgevende stem. 
Overwegende dat de statutaire benoemingscriteria bepaald zijn als volgt : 

“Zijn er ten hoogste vijf gemeenten die een afgevaardigde hebben aangeduid met 
raadgevende stem, dan worden deze afgevaardigden allen door de  algemene 



vergadering aangeduid om vanaf de volgende raad van bestuur deel te nemen 
aan de vergaderingen. Zijn er meer dan vijf gemeenten die een aanduiding 
hebben gedaan, dan worden diegenen benoemd die de grootste ononderbroken 
anciënniteit hebben als gemeenteraadslid in hun respectievelijke gemeenteraad. 
Bij gelijke anciënniteit wordt voorrang verleend aan die voorgedragen kandidaten 
waarvan het geslacht verschilt van het geslacht van de meerderheid van de leden 
van de raad van bestuur, en indien er dan nog meer dan vijf kandidaten 
overblijven zal de ouderdom in jaren de doorslag geven waarbij de oudste 
kandidaten eerst worden benoemd. De mandaten van de leden met raadgevende 
stem hebben dezelfde duurtijd als de mandaten van de effectieve leden. Vanaf de 
installatie van de raad van bestuur ten gevolge van de 
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 zal er nog slechts één mandaat 
met raadgevende stem zijn waarvoor de benoemingsprocedure zoals boven 
vermeld mutatis mutandis van toepassing blijft.” 

Overwegende dat de kandida(a)t(en) zich niet in een toestand van onverenigbaarheid 
bevind(t)en zoals voorzien in artikel 48 van het decreet 
Gaat de gemeenteraad over tot de de geheime stemming over de voordracht  van een 
kandidaat-bestuurder bij Infrax Limburg : 
Gezien voor de agendapunten voor elke algemene vergadering, in uitvoering van 
artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, de aanstellingsprocedure van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) 
voor elke buitengewone algemene en algemene vergadering van de intercommunale 
moet herhaald worden. 
In de vernieuwde statuten van Infrax-Limburg is een bepaling opgenomen om aan de 
vennoten het recht te verlenen, in functie van de bevolkingscijfers enerzijds en de 
kapitaalinbreng anderzijds, twee of drie vertegenwoordigers af te vaardigen. 
Volgens de statutaire criteria heeft de gemeente Riemst het recht om maximaal 2 
vertegenwoordigers af te vaardigen. Indien er van dit recht gebruik gemaakt wordt, 
moet er bepaald worden over hoeveel procent stemmen elke vertegenwoordiger 
individueel beschikt. 
Gelet op de kandidatuur van de heer Peter Neven, gemeenteraadslid wonende 
Tongersesteenweg 39 A3 te 3770 Riemst voor het mandaat van afgevaardigde in de 
algemene vergaderingen van Infrax-Limburg. 
Gelet op de kandidatuur van de heer Joël L'Hoëst, gemeenteraadslid wonende 
Wonckerweg 20 te 3770 Riemst voor het mandaat van afgevaardigde in de algemene 
vergaderingen van Infrax-Limburg. 
Gelet op de kandidatuur van de mevrouw Mieke Loyens, gemeenteraadslid wonende 
Burgemeester Coenegrachtslaan 36 te 3770 Riemst voor het mandaat van 
plaatsverangend afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Infrax-Limburg. 
Naar aanleiding van het nieuwe decreet op de intergemeentelijke samenwerking, 
moeten de gemeentelijke afgevaardigden expliciet voor elke vergadering worden 
gemandateerd door de gemeenteraad, om de stemmen toekomend aan ons bestuur 
uit te brengen in overeenstemming met de door de gemeenteraad ingenomen 
standpunten. 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
  
BESLUIT:goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De heer Joël L'Hoëst, gemeenteraadslid wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst 
wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder bij Infrax Limburg, waar zijn voordracht 
aan de goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2013 
zal worden voorgelegd  
artikel 2: 
De heer Dirk Jacobs, gemeenteraadslid, wonende  Bilzersteenweg 83 te 3770 Riemst 
wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem bij Infrax 
Limburg, waar zijn voordracht aan de statutaire benoemingscriteria zal worden 
afgetoetst en met eventuele kandidaten van andere gemeenten-aandeelhouders in 
concurrentie zal worden gesteld. 



artikel 3.: 
De heer Peter Neven, gemeenteraadslid wonende Tongersesteenweg 39 A3 te 3770 
Riemst wordt voorgedragen als afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van 
Infrax-Limburg. 
artikel 4: 
De heer Joël L'Hoëst, gemeenteraadslid wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst 
wordt voorgedragen als afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Infrax-
Limburg. 
artikel 5: 
Mevrouw Mieke Loyens, gemeenteraadslid wonende Burgemeester 
Coenegrachtslaan 36 te 3770 Riemst wordt voorgedragen als plaatsvervangend 
afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Infrax-Limburg. 
artikel 6: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing 
aan Infrax Limburg. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

37. AANSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDEN EN 
PLAATSVERVANGERS BIJ INTER MEDIA VANAF 01-04-2013 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing 
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de 
Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter-Media; 
Overwegende dat artikel 46 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat de algemene vergadering de leden van de raad van 
bestuur benoemt, op voordracht van de deelnemers. 
Gelet op artikel 57 van het decreet bepaalt dat  alle mandatarissen van rechtswege 
ontslagnemend zijn bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dat geval moet binnen de eerste drie 
maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering 
worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur 
wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen die de 
voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben. 
Gelet op het gegeven dat op 26 maart 2013 een buitengewone algemene vergadering 
van Inter-Media zal plaatsvinden met het oogmerk om de algehele vervanging van de 
raad van bestuur door te voeren. 
Gelet op de statuten van  Inter-Energa en in het bijzonder op artikel 17 dat o.m. 
bepaalt dat de gemeenteraden elk het recht hebben om in hun schoot één en slechts 
één kandidaat voor te dragen voor, een mandaat van bestuurder. 
Gelet op de statuten van  Inter-Media en in het bijzonder op artikel 17 dat o.m. bepaalt 
dat elke gemeente het recht heeft een afgevaardigde aan te duiden die raadslid is in 
de betrokken gemeente en verkozen is op een lijst waarvan geen enkele verkozene 
deel  uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als 
voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 
Gelet op de kandidatuur van de heer Peter Neven, gemeenteraadslid wonende 
Tongersesteenweg 39 A3 te 3770 Riemst voor het mandaat van bestuurder. 
Gelet op de kandidatuur van mevrouw Anita Beusen, gemeenteraadslid, wonende 
Bampstraat 20 te 3770 Riemst 
voor het mandaat van bestuurder met raadgevende stem. 
Overwegende dat de statutaire benoemingscriteria bepaald zijn als volgt : 

“Zijn er ten hoogste vijf gemeenten die een afgevaardigde hebben aangeduid met 
raadgevende stem, dan worden deze afgevaardigden allen door de  algemene 
vergadering aangeduid om vanaf de volgende raad van bestuur deel te nemen 
aan de vergaderingen. Zijn er meer dan vijf gemeenten die een aanduiding 
hebben gedaan, dan worden diegenen benoemd die de grootste ononderbroken 



anciënniteit hebben als gemeenteraadslid in hun respectievelijke gemeenteraad. 
Bij gelijke anciënniteit wordt voorrang verleend aan die voorgedragen kandidaten 
waarvan het geslacht verschilt van het geslacht van de meerderheid van de leden 
van de raad van bestuur, en indien er dan nog meer dan vijf kandidaten 
overblijven zal de ouderdom in jaren de doorslag geven waarbij de oudste 
kandidaten eerst worden benoemd. De mandaten van de leden met raadgevende 
stem hebben dezelfde duurtijd als de mandaten van de effectieve leden. Vanaf de 
installatie van de raad van bestuur ten gevolge van de 
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 zal er nog slechts één mandaat 
met raadgevende stem zijn waarvoor de benoemingsprocedure zoals boven 
vermeld mutatis mutandis van toepassing blijft.” 

Overwegende dat de kandida(a)t(en) zich niet in een toestand van onverenigbaarheid 
bevind(t)en zoals voorzien in artikel 48 van het decreet 
Gaat de gemeenteraad over tot de de geheime stemming over de voordracht  van een 
kandidaat-bestuurder bij Inter-Media: 
Gezien voor de agendapunten voor elke algemene vergadering, in uitvoering van 
artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, de aanstellingsprocedure van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) 
voor elke buitengewone algemene en algemene vergadering van de intercommunale 
moet herhaald worden. 
In de vernieuwde statuten van Inter-Media is een bepaling opgenomen om aan de 
vennoten het recht te verlenen, in functie van de bevolkingscijfers enerzijds en de 
kapitaalinbreng anderzijds, twee of drie vertegenwoordigers af te vaardigen. 
Volgens de statutaire criteria heeft de gemeente Riemst het recht om maximaal 2 
vertegenwoordigers af te vaardigen. Indien er van dit recht gebruik gemaakt wordt, 
moet er bepaald worden over hoeveel procent stemmen elke vertegenwoordiger 
individueel beschikt. 
Gelet op de kandidatuur van de heer Davy Renkens, gemeenteraadslid wonende 
Bovenstraat 74 te 3770 Riemst voor het mandaat van afgevaardigde in de algemene 
vergaderingen van Inter-Media. 
Gelet op de kandidatuur van de mevrouw Jessica Nijs, gemeenteraadslid wonende 
Sieberg 14 te 3770 Riemst voor het mandaat van afgevaardigde in de algemene 
vergaderingen van Inter-Media. 
Gelet op de kandidatuur van de Joël L'Hoëst, gemeenteraadslid wonende 
Wonckerweg 20 te 3770 Riemst voor het mandaat van plaatsvervangend 
afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Inter-Media. 
Naar aanleiding van het nieuwe decreet op de intergemeentelijke samenwerking, 
moeten de gemeentelijke afgevaardigden expliciet voor elke vergadering worden 
gemandateerd door de gemeenteraad, om de stemmen toekomend aan ons bestuur 
uit te brengen in overeenstemming met de door de gemeenteraad ingenomen 
standpunten. 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
  
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De heer Peter Neven, gemeenteraadslid wonende Tongersesteenweg 39 A3 te 3770 
Riemst wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder bij Inter-Media, waar zijn 
voordracht aan de goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering van 26 
maart 2013 zal worden voorgelegd 
artikel 2: 
Mevrouw Anita Beusen, gemeenteraadslid, wonende Bampstraat 20 te 3770 Riemst 
wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem bij Inter-Media, 
waar zijn voordracht aan de statutaire benoemingscriteria zal worden afgetoetst en 
met eventuele kandidaten van andere gemeenten-aandeelhouders in concurrentie zal 
worden gesteld. 
artikel 3.: 
De heer Davy Renkens, gemeenteraadslid wonende Bovenstraat 74 te 3770 Riemst 
wordt voorgedragen als afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Inter-
Media. 



artikel 4: 
Mevrouw Jessica Nijs, gemeenteraadslid wonende Sieberg 14 te 3770 Riemst wordt 
voorgedragen als afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Inter-Media. 
artikel 5: 
De heer Joël L'Hoëst, gemeenteraadslid wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst 
wordt voorgedragen als plaatsvervangend afgevaardigde voor de algemene 
vergaderingen van Inter-Media. 
artikel 6: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing 
aan Inter-Media. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

38. AANSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDEN EN 
PLAATSVERVANGERS BIJ INTER ENERGA VANAF 01-04-2013 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing 
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de 
Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter-Energa; 
Overwegende dat artikel 46 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat de algemene vergadering de leden van de raad van 
bestuur benoemt, op voordracht van de deelnemers. 
Gelet op artikel 57 van het decreet bepaalt dat  alle mandatarissen van rechtswege 
ontslagnemend zijn bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dat geval moet binnen de eerste drie 
maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering 
worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur 
wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen die de 
voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben. 
Gelet op het gegeven dat op 28 maart 2013 een buitengewone algemene vergadering 
van Inter-Energa zal plaatsvinden met het oogmerk om de algehele vervanging van de 
raad van bestuur door te voeren. 
Gelet op de statuten van  Inter-Energa en in het bijzonder op artikel 17 dat o.m. 
bepaalt dat de gemeenteraden elk het recht hebben om in hun schoot één en slechts 
één kandidaat voor te dragen voor, een mandaat van bestuurder. 
Gelet op de statuten van  Inter-Energa en in het bijzonder op artikel 17 dat o.m. 
bepaalt dat elke gemeente het recht heeft een afgevaardigde aan te duiden die 
raadslid is in de betrokken gemeente en verkozen is op een lijst waarvan geen enkele 
verkozene deel  uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of 
aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 
Gelet op de kandidatuur van de heer Joël L'Hoëst, gemeenteraadslid wonende 
Wonckerweg 20 te 3770 Riemst voor het mandaat van bestuurder. 
Gelet op de kandidatuur van de heer Jo Ruyters, gemeenteraadslid, wonende 
Ophemmerstraat 35 te 3770 Riemst, voor het mandaat van bestuurder met 
raadgevende stem; 
Overwegende dat de statutaire benoemingscriteria bepaald zijn als volgt : 

“Zijn er ten hoogste vijf gemeenten die een afgevaardigde hebben aangeduid met 
raadgevende stem, dan worden deze afgevaardigden allen door de  algemene 
vergadering aangeduid om vanaf de volgende raad van bestuur deel te nemen 
aan de vergaderingen. Zijn er meer dan vijf gemeenten die een aanduiding 
hebben gedaan, dan worden diegenen benoemd die de grootste ononderbroken 
anciënniteit hebben als gemeenteraadslid in hun respectievelijke gemeenteraad. 
Bij gelijke anciënniteit wordt voorrang verleend aan die voorgedragen kandidaten 
waarvan het geslacht verschilt van het geslacht van de meerderheid van de leden 
van de raad van bestuur, en indien er dan nog meer dan vijf kandidaten 
overblijven zal de ouderdom in jaren de doorslag geven waarbij de oudste 



kandidaten eerst worden benoemd. De mandaten van de leden met raadgevende 
stem hebben dezelfde duurtijd als de mandaten van de effectieve leden. Vanaf de 
installatie van de raad van bestuur ten gevolge van de 
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 zal er nog slechts één mandaat 
met raadgevende stem zijn waarvoor de benoemingsprocedure zoals boven 
vermeld mutatis mutandis van toepassing blijft.” 

Overwegende dat de kandida(a)t(en) zich niet in een toestand van onverenigbaarheid 
bevind(t)en zoals voorzien in artikel 48 van het decreet 
Gaat de gemeenteraad over tot de de geheime stemming over de voordracht  van een 
kandidaat-bestuurder bij Inter-Energa: 
Gezien voor de agendapunten voor elke algemene vergadering, in uitvoering van 
artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, de aanstellingsprocedure van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) 
voor elke buitengewone algemene en algemene vergadering van de intercommunale 
moet herhaald worden. 
In de vernieuwde statuten van Inter-Energa is een bepaling opgenomen om aan de 
vennoten het recht te verlenen, in functie van de bevolkingscijfers enerzijds en de 
kapitaalinbreng anderzijds, twee of drie vertegenwoordigers af te vaardigen. 
Volgens de statutaire criteria heeft de gemeente Riemst het recht om maximaal 2 
vertegenwoordigers af te vaardigen. Indien er van dit recht gebruik gemaakt wordt, 
moet er bepaald worden over hoeveel procent stemmen elke vertegenwoordiger 
individueel beschikt. 
Gelet op de kandidatuur van de heer Davy Renkens, gemeenteraadslid wonende 
Bovenstraat 74 te 3770 Riemst voor het mandaat van afgevaardigde in de algemene 
vergaderingen van Inter-Energa. 
Gelet op de kandidatuur van mevrouw  Anja Slangen, gemeenteraadslid wonende 
Tramstraat 3 te 3770 Riemst voor het mandaat van afgevaardigde in de algemene 
vergaderingen van Inter-Energa. 
Gelet op de kandidatuur van de heer Jean Nicolaes, gemeenteraadslid wonende 
Bilzersteenweg 72 te 3770 Riemst voor het mandaat van plaatsvervangend 
afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Inter-Energa. 
Naar aanleiding van het nieuwe decreet op de intergemeentelijke samenwerking, 
moeten de gemeentelijke afgevaardigden expliciet voor elke vergadering worden 
gemandateerd door de gemeenteraad, om de stemmen toekomend aan ons bestuur 
uit te brengen in overeenstemming met de door de gemeenteraad ingenomen 
standpunten. 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
  
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De heer Joël L'Hoëst, gemeenteraadslid wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst 
wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder bij Inter-Energa, waar zijn voordracht 
aan de goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2013 
zal worden voorgelegd 
artikel 2: 
De heer Jo Ruyters, gemeenteraadslid, wonende Ophemmerstraat 35 te 3770 Riemst, 
wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem bij Inter-Energa, 
waar zijn voordracht aan de statutaire benoemingscriteria zal worden afgetoetst en 
met eventuele kandidaten van andere gemeenten-aandeelhouders in concurrentie zal 
worden gesteld. 
artikel 3.: 
De heer Davy Renkens, gemeenteraadslid wonende Bovenstraat 74 te 3770 Riemst 
wordt voorgedragen als afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Inter-
Energa. 
artikel 4: 
Mevrouw Anja Slangen, gemeenteraadslid wonende Tramstraat 3 te 3770 Riemst 
wordt voorgedragen als afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Inter-
Energa. 



artikel 5: 
De heer Jean Nicolaes, gemeenteraadslid wonende Bilzersteenweg 72 te 3770 
Riemst wordt voorgedragen als plaatsvervangend afgevaardigde voor de algemene 
vergaderingen van Inter-Energa. 
artikel 6: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing 
aan Inter-Energa. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

39. AANSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDEN EN 
PLAATSVERVANGERS BIJ INTER AQUA VANAF 01-04-2013 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing 
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de 
Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter-Aqua; 
Overwegende dat artikel 46 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat de algemene vergadering de leden van de raad van 
bestuur benoemt, op voordracht van de deelnemers. 
Gelet op artikel 57 van het decreet bepaalt dat  alle mandatarissen van rechtswege 
ontslagnemend zijn bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dat geval moet binnen de eerste drie 
maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering 
worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur 
wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen die de 
voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben. 
Gelet op het gegeven dat op 26 maart 2013 een buitengewone algemene vergadering 
van Inter-Aqua zal plaatsvinden met het oogmerk om de algehele vervanging van de 
raad van bestuur door te voeren. 
Gelet op de statuten van  Inter-Aqua en in het bijzonder op artikel 17 dat o.m. bepaalt 
dat de gemeenteraden elk het recht hebben om in hun schoot één en slechts één 
kandidaat voor te dragen voor, een mandaat van bestuurder. 
Gelet op de statuten van  Inter-Aqua  en in het bijzonder op artikel 17 dat o.m. bepaalt 
dat elke gemeente het recht heeft een afgevaardigde aan te duiden die raadslid is in 
de betrokken gemeente en verkozen is op een lijst waarvan geen enkele verkozene 
deel  uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als 
voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 
Gelet op de kandidatuur van mevrouw  Anja Slangen, gemeenteraadslid wonende 
Tramsstraat 3 te 3770 Riemst voor het mandaat van bestuurder. 
Gelet op de kandidatuur van de heer Jan Noelmans, gemeenteraaslid, wonende Op 
den bonthof 10 te 3770 Riemst voor het mandaat van bestuurder met raadgevende 
stem. 
Overwegende dat de statutaire benoemingscriteria bepaald zijn als volgt : 

“Zijn er ten hoogste vijf gemeenten die een afgevaardigde hebben aangeduid met 
raadgevende stem, dan worden deze afgevaardigden allen door de  algemene 
vergadering aangeduid om vanaf de volgende raad van bestuur deel te nemen 
aan de vergaderingen. Zijn er meer dan vijf gemeenten die een aanduiding 
hebben gedaan, dan worden diegenen benoemd die de grootste ononderbroken 
anciënniteit hebben als gemeenteraadslid in hun respectievelijke gemeenteraad. 
Bij gelijke anciënniteit wordt voorrang verleend aan die voorgedragen kandidaten 
waarvan het geslacht verschilt van het geslacht van de meerderheid van de leden 
van de raad van bestuur, en indien er dan nog meer dan vijf kandidaten 
overblijven zal de ouderdom in jaren de doorslag geven waarbij de oudste 
kandidaten eerst worden benoemd. De mandaten van de leden met raadgevende 
stem hebben dezelfde duurtijd als de mandaten van de effectieve leden. Vanaf de 
installatie van de raad van bestuur ten gevolge van de 



gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 zal er nog slechts één mandaat 
met raadgevende stem zijn waarvoor de benoemingsprocedure zoals boven 
vermeld mutatis mutandis van toepassing blijft.” 

Overwegende dat de kandida(a)t(en) zich niet in een toestand van onverenigbaarheid 
bevind(t)en zoals voorzien in artikel 48 van het decreet 
Gaat de gemeenteraad over tot de de geheime stemming over de voordracht  van een 
kandidaat-bestuurder bij Inter-Aqua: 
Gezien voor de agendapunten voor elke algemene vergadering, in uitvoering van 
artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, de aanstellingsprocedure van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) 
voor elke buitengewone algemene en algemene vergadering van de intercommunale 
moet herhaald worden. 
In de vernieuwde statuten van Inter-Aqua is een bepaling opgenomen om aan de 
vennoten het recht te verlenen, in functie van de bevolkingscijfers enerzijds en de 
kapitaalinbreng anderzijds, twee of drie vertegenwoordigers af te vaardigen. 
Volgens de statutaire criteria heeft de gemeente Riemst het recht om maximaal 2 
vertegenwoordigers af te vaardigen. Indien er van dit recht gebruik gemaakt wordt, 
moet er bepaald worden over hoeveel procent stemmen elke vertegenwoordiger 
individueel beschikt. 
Gelet op de kandidatuur van de heer  Peter Neven voor het mandaat van 
afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Inter-Aqua. 
Gelet op de kandidatuur van de heer  Joël L'Hoëst voor het mandaat van 
afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Inter-Aqua. 
Gelet op de kandidatuur van mevrouw  Jessica Nijs voor het mandaat van 
plaatsverangend afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Inter-Aqua. 
Naar aanleiding van het nieuwe decreet op de intergemeentelijke samenwerking, 
moeten de gemeentelijke afgevaardigden expliciet voor elke vergadering worden 
gemandateerd door de gemeenteraad, om de stemmen toekomend aan ons bestuur 
uit te brengen in overeenstemming met de door de gemeenteraad ingenomen 
standpunten. 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
  
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Mevrouw Anja Slangen, gemeenteraadslid wonende Tramsstraat 3 te 3770 Riemst 
wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder bij Inter-Aqua, waar haar voordracht 
aan de goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2013 
zal worden voorgelegd 
artikel 2: 
De heer Jan Noelmans, gemeenteraaslid, wonende Op den bonthof 10 te 3770 
Riemstwordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem bij Inter-
Aqua, waar zijn voordracht aan de statutaire benoemingscriteria zal worden afgetoetst 
en met eventuele kandidaten van andere gemeenten-aandeelhouders in concurrentie 
zal worden gesteld. 
artikel 3.: 
De heer Peter Neven, gemeenteraadslid wonende Tongersesteenweg 39 A3 te 3770 
Riemst wordt voorgedragen als afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van 
Inter-Aqua. 
artikel 4: 
De heer Joël L'Hoëst, gemeenteraadslid wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst 
wordt voorgedragen als afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Inter-
Aqua. 
artikel 5: 
Mevrouw Jessica Nijs, gemeenteraadslid wonende Sieberg 14 te 3770 Riemst wordt 
voorgedragen als plaatsvervangend afgevaardigde voor de algemene vergaderingen 
van Inter-Aqua. 
artikel 6: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing 
aan Inter-Aqua. 



 
ROW - Dienst Patrimonium 

40. AANSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGEN BIJ DE NV NUHMA 
 
Overeenkomstig de statuten van Nuhma  dienen de gemeentebesturen hun 
vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering  te vernieuwen, en dit ingevolge de 
gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012; 
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen voor de afvaardiging 
van de gemeente de voorkeur geeft aan Jessica Nijs, gemeenteraadslid wonende 
Sieberg 14 te 3770 Riemst als afgevaardigde en aan Jessica Nijs, gemeenteraadslid 
wonende Sieberg 14 te 3770 Riemst als plaatsvervanger;                      
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
  
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Jessica Nijs, gemeenteraadslid wonende Sieberg 14 te 3770 Riemst wordt aangesteld 
als gemeentelijk vertegenwoordiger bij Nuhma. 
artikel 2: 
Joël L'Hoëst, gemeenteraadslid wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst wordt 
aangesteld als plaatsvervanger bij Nuhma. 
artikel 3: 
Afschrift van dit besluit te betekenen aan genoemde instelling en aan aangestelde 
vertegenwoordigers 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

41. AANSTELLING VAN EEN GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDE EN 
PLAATSVERVANGER BIJ INTER-REGIES 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking;  
Overeenkomstig de statuten van Inter-Regies dienen de gemeentebesturen hun 
vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering  te vernieuwen, en dit ingevolge de 
gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012; 
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen voor de afvaardiging 
van de gemeente de voorkeur geeft aan Davy Renkens als afgevaardigde en aan 
Jessica Nijs als plaatsvervanger; 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Davy Renkens, gemeenteraadslid wonende Bovenstraat 74 te 3770 Riemst,  wordt 
aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger bij Inter-Regies. 
artikel 2: 
Jessica Nijs, gemeenteraadslid wonende Sieberg 14 te 3770 Riemst wordt aangesteld 
als plaatsvervanger bij Inter-Regies. 
artikel 3: 
Afschrift van dit besluit te betekenen aan genoemde instelling en aan aangestelde 
vertegenwoordigers 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Cultuur 

42. AANSTELLING NIEUWE LEDEN RAAD VAN BESTUUR PROJECTVERENIGING 
ERFGOED HASPENGOUW 
 
Overwegende dat er twee personen moeten worden aangeduid als lid van de Raad 
van Bestuur van de projectvereniging Erfgoed Haspengouw; 
Overwegende dat er bij deze aanduiding rekening moet worden gehouden met het feit 
dat de bestuurders moeten worden aangeduid onder de gemeenteraadsleden, 
burgemeester of schepenen; 



 
Overwegende dat één van de bestuurders steeds moet worden aangeduid onder de 
raadsleden verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van 
het college van burgemeester en schepenen of is aangesteld als voorzitter van het 
Sociaal Huis; 
Overwegende dat deze laatste bestuurder steeds enkel over een raadgevende stem 
beschikt; 
Gelet op de ontwerpstatuten van de projectvereniging Erfgoed Haspengouw; 
Gelet op de artikelen 42 en 43, § 2 van het gemeentedecreet; 
Gelet op artikel 48 en 51 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking dat bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat 
tussen het mandaat van bestuurder van de projectvereniging en verschillende 
ambten, functies en mandaten;; 
Gelet op het erfgoeddecreet; 
Gelet op de goedkeuring tijdens de zitting van het college van burgemeester en 
schepenen van 24/01/2013. 
 
BESLUIT:goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Mevrouw Marina Pauly wordt aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger met 
stemrecht. 
artikel 2: 
De heer Ivo Thys wordt aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger met 
raadgevende stem.  Deze kandidaat is verkozen op een lijst waarvan geen enkele 
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of 
aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 
artikel 3: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat van de 
Projectvereniging Erfgoed Haspengouw, Diesterstraat 1 te 3800 Hasselt en aan de 
aangestelde vertegenwoordigers. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Welzijn 

43. AANSTELLING VAN EEN GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDE EN ZIJN 
PLAATSVERVANGER EN VASTSTELLING VAN ZIJN MANDAAT  IN DE 
ALGEMENE VERGADERING VAN IGL.  AANSTELLING VAN EEN KANDIDAAT 
BESTUURDER IN DE RAAD VAN BESTUUR 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen; 
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
en de latere wijzigingen; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de Intercommunale vereniging 
voor hulp aan gehandicapten in Limburg; 
Gelet op artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging 
voor hulp aan gehandicapten in Limburg; 
Gelet op de oproepingsbrief van 18 december 2012 voor de buitengewone 
vergadering van de Algemene Vergadering van de Intercommunale vereniging voor 
hulp aan gehandicapten in Limburg op 22 februari 2013 om 18.00 uur die de volgende 
agendapunten bevat: 
1. De algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur: 
- verkiezing van 20 bestuurders A (deelnemers-gemeenten) 
- verkiezing van 5 bestuurders B (andere deelnemers) 
2. Kennismaking met IGL en haar drie instellingen (informatief) 
Gelet op de verantwoordingsstukken en de toelichtingsnota's betreffende de punten 
vermeld op de agenda van de buitengewone vergadering d.d. 22 februari 2013 van de 
Algemene Vergadering; 
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de agenda 
te weigeren; 
Overwegende dat de gemeente in overeenstemming met de statutaire bepalingen één 
vertegenwoordiger mag aanduiden; 



 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De heer Davy Renkens, gemeenteraadslid, wonende Bovenstraat 74 te 3770 Riemst 
wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur van IGL. 
Deze voordracht blijft geldig tot een andersluidende gemeenteraadsbeslissing. 
artikel 2:  
Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota's worden de 
agendapunten van de buitengewone vergadering d.d. 22 februari 2013 van de 
Algemene Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg goedgekeurd, met uitzondering van de in artikel 2 
vermelde agendapunten. 
artikel 3: 
Na stemming wordt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone 
vergadering van de Algemene Vergadering vermeld in artikel 1 aangewezen: 
Mevrouw Jessica Nijs, raadslid, wonende Sieberg 14 te 3770 Riemst met als 
plaatsvervanger mevrouw Mieke Loyens, Burg. Coenegrachtslaan 26 te 3770 Riemst. 
artikel 4: 
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger 
wordt gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde vergadering (of op iedere andere 
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen 
zoals vermeld in de artikelen 1 en 2 en verder al het nodige te doen voor afwerking 
van de volledige agenda. 
artikel 5 : 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze 
beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de 
Intercommunale vereniging voor hulp aan gehandicapten in Limburg. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Toerisme 

44. AANSTELLING NIEUWE LEDEN RAAD VAN BESTUUR PROJECTVERENIGING 
TOERISME HASPENGOUW  
 
Overwegende dat er twee personen moeten worden aangeduid als lid van de Raad 
van Bestuur van de projectvereniging; 
Dat er bij deze aanduiding rekening mee moet worden gehouden dat de bestuurders 
moeten worden aangeduid onder de gemeenteraadsleden, burgemeesters of 
schepenen;  
Dat één van de bestuurders steeds moet worden aangeduid onder de raadsleden 
verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college 
van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het Sociaal Huis; 
Dat deze laatste bestuurder steeds enkel over een raadgevende stem beschikt; 
gelet op de ontwerpstatuten van de projectvereniging Toerisme Haspengouw; 
gelet op de artikelen 42 en 43, § 2 van het gemeentedecreet; 
gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
gelet op de geheime stemming over de aanduiding van de bestuurders in de Raad 
van Bestuur van de projectvereniging Toerisme Haspengouw; 
gelet op de goedkeuring tijdens de zitting van het college van burgemeester en 
schepenen van 24-01-2013. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De heer Christian Bamps, Klein-Lafeltstraat 24 te 3770 Riemst wordt aangesteld als 
gemeentelijk vertegenwoordiger met stemrecht. 
artikel 2: 
De heer Steven Coenegrachts wordt aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger 
met raadgevende stem. 
artikel 3: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat van de 
Projectvereniging Toerisme Haspengouw, Universiteitslaan 3 te 3500 Hasselt en naar 
de aangestelde vertegenwoordigers. 



 
Welzijn & Vrije Tijd - Toerisme 

45. AANSTELLING GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDE IN DE ALGEMENE 
VERGADERING VAN TOERISME LIMBURG 
 
overeenkomstig de statuten van Toerisme Limburg dienen de gemeenten hun 
vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Toerisme Limburg te 
vernieuwen, en dit ingevolge de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 
oktober 2012; 
gelet op het feit dat de mandaten onbezoldigd zijn; 
gelet op het feit dat men voor de afvaardiging van de gemeenten de voorkeur geeft 
aan de schepenen van Toerisme vanwege hun voorkennis van de materie en dat de 
heer Christian Bamps schepen van Toerisme is voor de periode 2013-2018. 
gelet op artikel 253 van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT:goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De heer Christian Bamps, Klein-Lafeltstraat 24 te 3770 Riemst wordt aangesteld als 
gemeentelijk vertegenwoordiger. 
artikel 2: 
Mevrouw Sonja Vos, Klein-Lafeltstraat 16/1 te 3770 Riemst blijft aangesteld als 
afgevaardigde van Toerisme Riemst 
artikel 3: 
Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar vzw Toerisme Limburg, 
Universiteitslaan 3  te 3500 Hasselt en naar de aangestelde vertegenwoordiger. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Toerisme 

46. AANSTELLING GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDE IN DE ALGEMENE 
VERGADERING VAN VVW YAKAN VZW 
 
Overwegende dat deze instelling de gemeente Riemst vraagt haar 
vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van VVW Yakan vzw te vernieuwen, 
en dit als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012; 
Overwegende dat in zitting van 24 januari 2013 het college van burgemeester en 
schepenen de heer Christian Bamps voorstelde als gemeentelijk afgevaardigde 
gelet op het feit dat de mandaten onbezoldigd zijn; 
gelet op artikel 253 van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De heer Christian Bamps, Klein-Lafeltstraat 24 te Riemst wordt aangesteld als 
gemeentelijke afgevaardigde in de Algemene Vergadering van VVW Yakan vzw. 
artikel 3: 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de genoemde instelling en aan de 
aangestelde vertegenwoordiger. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Welzijn 

47. AANDUIDING AFGEVAARDIGDE IN HET FORUM VAN DE LOKALE 
WERKWINKEL TONGEREN - RIEMST - VOEREN - HERSTAPPE 
 
Gelet op het nieuwe Gemeentedecreet; 
Overwegende dat in het huishoudelijk reglement betreffende de werkwinkel staat dat 
het Forum Lokale Werkgelegenheid na de installatie van de nieuwe gemeenteraad 
opnieuw moet samengesteld worden; 
Overwegende dat het voorzitterschap van het Forum tijdens de periode 2007-2008 
waargenomen wordt door het gemeentebestuur van Riemst; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 



 
BESLUIT:goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De heer Bert Cilissen, schepen, wonende Heukelomdorp 40 te 3770 Riemst 
wordt ambtshalve aangeduid als afgevaardigde van de gemeente Riemst voor het 
Forum Lokale Werkgelegenheid 
artikel 2: 
Mevrouw Marina Pauly, schepen, wonende Walenweg 20 te 3770 Riemst wordt 
ambtshalve aangeduid als plaatsvervanger. 
artikel 3: 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het Forum Lokale Werkgelegenheid en 
aan de afgevaardigden. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Welzijn 

48. AANSTELLING VAN EEN GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDE IN DE ALGEMENE 
VERGADERING VAN VZW ERSV LIMBURG (ERKEND REGIONAAL 
SAMENWERKINGSVERBAND) 
 
Overeenkomstig de statuten van vzw ERSV Limburg dienen de gemeenten hun 
vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van ERSV te vernieuwen, en dit 
ingevolge de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012; 
Gelet op het feit dat men voor de afvaardiging van de gemeenten de voorkeur geeft 
aan een lid van het college van burgemeester en schepenen, bij voorkeur de 
burgemeester of de schepen bevoegd voor Economie; 
Gelet op artikel 253 van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT:goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De heer Mark Vos, burgemeester, wonende Piepestraat 5 te 3770 Riemst wordt 
aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger. 
artikel 2: 
Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar vzw ERSV Limburg, tav de heer Ferdi 
Sporen, Kunstlaan 18 te 3500 Hasselt en aan de afgevaardigde. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

49. VERSLAGEN VERGADERINGEN INTERCOMMUALES. 
 
Als bijlage vindt u het verslag van de vergadering van volgende intercommunales: 
notulen van de buitengewone algemene  vergadering van CIPAL dd. 07.12.12 
 
De raad neemt kennis. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

50. VOORSTEL TOT WIJZIGING AANSTELLING VOORZITTER GEMEENTERAAD 
 
Steven Coenegrachts: 
Onze fractie steunt dit voorstel omdat bij de huidige samenstelling van het 
schepencollege slechts een beperkt aantal deelgemeenten zijn vertegenwoordigd.  
Wij stellen voor om de heer Jean Nicolaes aan te duiden als voorzitter van de 
gemeenteraad. 
burgemeester Mark Vos: 
Onze fractie heeft ervoor gekozen dat de burgemeester tevens ook voorzitter van de 
gemeenteraad is.  Dit is trouwens een besparing. 
 
Jan Peumans: 
Dit is slechts een besparing van 1.500 euro.  Volgens onze fractie is er een beter 
debat mogelijk tussen de gemeenteraad en het schepencollege indien de voorzitter 
van de gemeenteraad niet dezelfde persoon is als de burgemeester. 
 



Op vraag van de NVA-fractie wordt, volgens artikel 6 van het huishoudelijk reglement 
van de gemeenteraad dd. 14.09.2009,volgend agendapunt toegevoegd aan de 
dagorde van de gemeenteraad: 
Voorstel is: 
"Aanstellen van een lid van de meerderheid die geen lid is van de CBS tot voorzitter 
van de gemeenteraad" 
Het voorstel is eenvoudig en democratisch. 
Op het CBS worden de punten van de gemeenteraad steeds voorgedragen door de 
leden van CBS. Tegelijk en voorzitter zijn, burgemeester en een zeer zware 
portefeuille hebben ondanks het feit dat er zes schepenen zijn waarvan een aantal 
een wel zeer licht bevoegdheidspakket hebben is het niet 
meer dan billijk dat men iemand van de gemeenteraadsleden tot voorzitter benoemt. 
Wij stellen voor dat iemand van de CD&V raadsleden dit doet! Volgens de 
verkiezingsbrochures van de CD&V waren alle kandidaten bekwame en gemotiveerde 
kandidaten. Dus waar wacht men op? 
  
Voorstel verworpen met 11stemmen voor (NVA, Spa-Groen en open VLD) , 14 
stemmen tegen ( CD&V) en 0  onthoudingen. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

51. VOORSTEL TOT AFSCHAFFING VAN TWEE MANDATEN VAN SCHEPEN ALS 
VORM VAN EEN GOEDKOPER EN EFFICIENTER GEMEENTEBESTUUR 
 
Jan Peumans: 
Onze fractie heeft conform artikel 6 van het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad dd. 14.09.2009 een voorstel ingediend.  Het schepencollege heeft 
slechts bepaalde elementen uit dit voorstel geagendeerd op de gemeenteraad.  Dit is 
volgens ons niet toegelaten. Ik wens daarom een overzicht te geven van de vragen 
die wij in ons voorstel formuleerden: 
- het gemeentelijk reglement is de basis van samenwerking tussen de raadsleden 
maar ook tussen de meerderheid en de oppositie. Overleg hierover is de aangewezen 
weg om tot een goed vergelijk te komen. 
- het reglement gaat uit van kantooruren voor inzage. dit is voor een aantal mensen 
uitgesloten en vergt een andere oplossing 
- alhoewel pas verplicht vanaf 2014 kunnen een groot gedeelte van de 
gemeenteraadsstukken perfect digitaal en in hun geheel ter beschikking worden 
gesteld. 
- tot op heden hebben wij nog steeds geen verdeling van de bevoegdheden 
ontvangen in functie van gemeenteraadslid 
- tot op heden hebben de nieuwe gemeenteraadsleden nog steeds geen begroting 
2013 ontvangen 
-  ik heb een punt ingediend over de vermindering van het aantal schepenen. ik stel tot 
mijn grote verwondering vast dat u eenzijdig een groot gedeelte van mijn punt dat 
ingediend is conform artikel 6 van het reglement niet aan de raadsleden hebt 
medegedeeld. Ik stel voor dat u dit digitaal alsnog bezorgd aan alle raadsleden. Er is 
geen enkele decretale basis om dit in te perken. 
- tot slot : ik wens van U ook te vernemen op welke wijze ik het college kan 
interpelleren? 
 
Wij zijn niet akkoord met de verdeling van de mandaten.   De bevoegdheid van 
Openbare Werken is een te zware bevoegdheid voor een burgemeester, daarnaast 
hebben de schepenen zeer lichte bevoegdheden toegewezen gekregen. 
burgemeester Mark Vos: 
Uw voorstel werd geagendeerd zonder de bijkomende vragen.  U heeft op deze 
bijkomende vragen reeds op voorhand een antwoord ontvangen.  De gemeenteraad 
keurde tijdens de installatievergadering 6 mandaten goed en wij wensen dit niet te 
wijzigen.  De verdeling van de bevoegdheden werd tijdens de vergadering van het 
schepencollege dd. 10.01.2013 goedgekeurd en aan de gemeenteraadsleden ter 
kennis gebracht via een schrijven dd. 01.02.2013. 



Wat de afschaffing van het dagelijks bureau van het OCMW betreft wil ik erop wijzen 
dat dit niet tot onze bevoegdheid behoort.  Dit kan besproken worden tijdens de 
OCMW-raad. 
Wij hebben besparingen doorgevoerd d.m.v. de financieel beheerder toe te voegen 
aan het OCMW en te werken met één kabinetsmedewerker minder. 
Wij gaan niet akkoord met uw voorstel. 
 
Op voorstel van de NVA-fractie wordt, volgens artikel 6 van het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad dd. 14.09.2009, volgend agendapunt toegevoegd 
aan de dagorde van de gemeenteraad: 
"Afschaffing van twee mandaten van schepen als vorm van een goedkoper en 
effcienter gemeentebestuur." 
  
Voorstel verworpen met 10 stemmen voor (NVA, Spa-Groen en open VLD) , 14 
stemmen tegen ( CD&V) en 0  onthoudingen. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

52. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 10.12.2012. 
 
Het verslag lag ter inzage. 
Er waren geen opmerkingen en het verslag werd goedgekeurd. 
 
Goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 00.30 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
Francine Thewissen      Mark Vos 
wnd. gemeentesecretaris     burgemeester 
 


