
Vergadering gemeenteraad van 08/07/2013 
 
Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester 
Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, 
Onclin Katja, Schepenen 
Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard, Wouters Veerle, Oosterbosch 
Ronnie, Renkens Davy, Beusen Anita, Stevens Ludwig, Neven Peter, Nicolaes 
Jean, Slangen Anja, Nijs Jessica, L'Hoëst Joël, Jacobs Dirk, Coenegrachts 
Steven, Ruyters Jo, Noelmans Jan, Raadsleden 
Thewissen Francine, Secretaris, wd 
 
Laat zich verontschuldigen : 
Loyens Mieke, Raadslid 
Vrijens Guido,  Secretaris 
Vanaf punt 13. verlaat Peumans Jan, Raadslid de zitting. 
Vanaf punt 13. verlaat Jacobs Dirk, Raadslid de zitting. 
Vanaf punt 14. vervoegt Peumans Jan, Raadslid de zitting. 
Vanaf punt 14. vervoegt Jacobs Dirk, Raadslid de zitting. 
Vanaf punt 15. verlaat Oosterbosch Ronnie, Raadslid de zitting. 
Vanaf punt 16. vervoegt Oosterbosch Ronnie, 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. 28.06.2013. 
De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Joël L'Hoëst, de stemmingen 
worden volgens loting aangevat door de heer Jan Noelmans. 
 
Op vraag van burgemeester Mark Vos wordt volgend punt  bij hoogdringendheid 
toegevoegd aan de agenda: 
“DEFINITIEF BESLUIT TOT AANKOOP VAN EEN GEDEELTE VAN PERCEEL 546C 
GELEGEN TE VAL-MEER SECTIE C, LANGS DE SABBESTRAAT” 
De raad gaat unaniem akkoord. 
 
Gaat over tot de dagorde 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

1. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Jo Ruyters: 
1. Tijdens de vorige gemeenteraad stelde ik een vraag i.v.m. de deelbibliotheken.  In 
de antwoordbrief die ik hierop heb ontvangen staan enkele onduidelijkheden, m.n. wat 
zijn de collecties? is de vermelde kostprijs berekend op jaarbasis? hoe het zit met de 
personeelskosten? 
schepen Christiaan Bamps: 
De collecties zijn in feite de boeken, enz. die de bibliotheek uitleent.  De 
personeelskosten werden niet vermeld omdat deze hetzelfde blijven daar het 
personeel van de deelbibliotheken tewerkgesteld wordt in de hoofdbibliotheek. 
 
Dirk Jacobs: 
1. Wie heeft paaltjes geplaatst op de grond gelegen tussen café De Reynaert en het 
huis van de familie Nassen?  Van wie is deze grond? Gelieve na te vragen waarom 
deze paaltjes werden geplaatst.   
Ik had liever gezien dat deze paaltje geplaatst waren op het gedeelte van de 
Visésteenweg naast de afgrond zoals ik tijdens de vorige gemeenteraad reeds heb 
gevraagd.  Ik kreeg hierop echter als antwoord dat dit werd aangevraagd bij Wegen & 
Verkeer.  
schepen Guy Kersten: 



 
 
De grond is eigendom van de afdeling Wegen &Verkeer en AWV heeft deze paaltjes 
geplaatst zonder toelating te vragen.  We zullen navragen waarom deze paaltjes er 
staan. 
Over de Visésteenweg hebben we nog geen antwoord. 
 
2.Gelieve maatregelen te treffen tegen de overdreven snelheid in Panisveld, 
voornamelijk van het verkeer richting Hees. 
schepen Guy Kersten: 
In deze straat staan veel geparkeerde auto's en uit telingen blijkt dat er geen extra 
maatregelen moeten genomen worden om de snelheid af te remmen.  Er zal wel een 
nieuw rijkussen geplaatst worden. 
Het resultaat van de tellingen wordt u bezorgd. 
 
3. Wie zetelt in de werkgroep Stoepenplan? 
schepen Guy Kersten: 
De dienst mobiliteit, afgevaardigden van de technische dienst, de schepen van 
mobiliteit en de burgemeester. 
 
4. Ik heb nog geen antwoord ontvangen op mijn vraag of de inwoners een nieuwe 
identiteitskaart krijgen waarop ook de gegevens van de Sis-kaart zullen staan. 
burgemeester Mark Vos: 
Er wordt u een antwoord op deze vraag bezorgd. 
 
Veerle Wouters: 
1. Kunnen de inwoners van Vroenhoven die schade hebben opgelopen tijdens het 
noodweer van 20 juni ll. beroep doen op het rampenfonds? 
Gerard Stratermans:  
Er komt veel water van richting de serres. Kan dit trapsgewijs opgelost worden? 
burgemeester Mark Vos: 
Waarschijnlijk is de zone te klein om in aanmerking te komen voor het rampenfonds.   
Er zullen een aantal maatregelen genomen worden: verhogen van de dam achter het 
voetbalplein, doorgang maken aan Kristof Haesen, 3de wachtbekken aanleggen. 
 
2. Er wordt geen 1-richtingsverkeer toegestaan ter hoogte vanhet BMW-parcours te 
Vlijtingen omdat dit gelegen is op een ruilverkavelingsweg.  Waarom heeft men dan 
toestemming gegeven aan deze sportclub om zich daar te vestigen? 
schepen Guy Kersten: 
Er zal een perceel ingericht worden als parkeerterrein zodat het verkeersprobleem 
opgelost wordt. 
Burgemeester Mark Vos: 
De aankoopaktes worden volgende week getekend. 
 
3. Op de kermis te Zichen en Bolder staan steeds maar minder attracties voor de 
kleintjes.  Kan de gemeente geen inspanning doen om dit aantrekkelijker te maken 
zodat de kermis zijn eigenheid kan blijven behouden? 
schepen Christiaan Bamps: 
We zullen dit onderzoeken.  Misschien kan dit door de ruimte aan te passen. 
 
Gerard Stratermans: 
1. Ik heb 4 uitgaven van de handelsgids ontvangen via mijn brievenbus.  Hoe kan dit? 
schepen Marina Pauly: 
De samenstelling, de druk en de bedeling van deze handelsgids was volledig in 
handen van de firma Gentle.  De gemeente heeft niets te maken met de uitvoering en 
de kosten hiervan. 
 
2. Is er een voorlopige of definitieve oplevering van de herstellingswerken aan de kerk 
te Vlijtingen?  Wordt de voorgevel links ook nog hersteld? 
burgemeester Mark Vos: 



De oplevering betreft nu enkel de werken aan de toren. De herstelling van de 
voorgevel links zit in een 2de dossier en dit is nog in aanvraag. 
 
3. Er wordt groenafval gestort in het Kerkveld. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
 
4. Werd aan het gemeentepersoneel niet gevraagd om hun auto's te parkeren aan de 
sporthal te Riemst?  Toch staan veel auto's van de personeelsleden geparkeerd aan 
het gemeentehuis. Na 9.00 uur is er geen plaats meer aan de achterkant van het 
gemeentehuis om te parkeren. Kan de vraag aan het personeel nog eens benadrukt 
worden? 
Schepen Guy kersten: 
Tijdens de uitvoering van de werken rond het gemeentehuis werd deze afspraak goed 
opgevolgd.  Na het beëindigen van de werken werd het personeel aangemoedigd om 
dit blijven te doen, maar we kunnen heet niet verplichten. 
 
5. Ik zou graag een kopie van het antwoord van de stad Bilzen ontvangen i.v.m. het 
dossier in de Koekoekstraat. 
Burgemeester Mark Vos: 
We hebben enkel nog maar een informeel akkoord, zodra wij hun antwoord ontvangen 
krijgt u een kopie. 
 
Jan Peumans: 
1. In de Tolstraat te Herderen t.h.v. huisnummer 18 werd een verkeersbord verboden 
te parkeren geplaatst omdat een inwoner moeilijk zijn garage in en uit kan rijden.  
Wordt zo'n verkeersbord overal geplaatst op vraag van inwoners die dit probleem 
hebben? 
schepen Guy kersten: 
Volgens de foto's is er wel duidelijk een probleem. 
Dit is een proefopstelling.  We zullen afwachten of hiermee het probleem opgelost is.  
Jan Peumans:  
Indien dit positief uitvalt,  doe ik een oproep aan alle inwoners om dit ook te vragen. 
 
2. Onlangs werden de betalingsformulieren voor de gemeentebelasting verstuurd naar 
de inwoners.  De datum van ontvangst stemt niet overeen met de datum van 
verzending.  Aan de inwoners wordt echter gevraagd om te betalen 2 maanden na 
verzenddatum.  Hoe wordt dit opgelost? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit oplossen. 
 
3. Uit een artikel in "Lokaal" kan ik afleiden dat het respect voor de vorige coalitie zeer 
laag is.  Daarnaast staan er onwaarheden in het artikel.  
Er wordt vermeld dat er een monitoringstabel bestaat met 500 actiepunten. Kan ik die 
ontvangen? 
Burgemeester Mark Vos: 
Al de actiepunten waarvan sprake in dit artikel werden besproken en goedgekeurd 
door de gemeenteraad.  Het excell-bestand desbetreffende is beschikbaar. 
 
4. Inwoners uit Millen hebben een speelstraat aangevraagd in de Oude Steenstraat.  
Dit werd geweigerd door het schepencollege alhoewel aan alle voorwaarden werd 
voldaan.  Komt dit omdat 1 landbouwer niet akkoord gaat? 
In de Haaghofstraat was er ook 1 negatieve reactie en er wordt toch een speelstraat 
ingericht. 
schepen Guy Kersten: 
Er is sluipverkeer op deze weg omdat de gps deze weg aangeeft.  Het is niet aan te 
raden om groot landbouwverkeer via de ruilverkavelingsweg de helling te doen 
oprijden aan de autotstrade. 
Er werden ook verschillende maatregelen genomen waarbij de landbouwer zijn bedrijf 
toch goed kan bereiken.  Er wordt een vakantiestraat ingericht met het bord "spelende 



kinderen" en de 30 km-zone wordt ingevoerd.  Het probleem werd alzo opgelost in 
samenspraak met alle omwonenden. 
In de Haaghofstraat werd er een nadar geplaatst juist voor het betreffende huis. 
 
Jan Noelmans: 
1. Inwoners van de Kruisherenstraat te Herderen hebben veel last van bladeren.  
Gezien in het beleidsplan staat dat het bestuur het draagvlak van bomen in de 
gemeente wil vergroten, stel ik voor om bladkorven te plaatsen zodat de omwonenden 
minder overlast ondervinden van de bomen. 
burgemeester Mark Vos: 
Wij zijn bezig met het uitwerken van een voorstel. 
Gerard Stratermans: 
Ik vraag u nogmaals om raad te vragen bij omliggende gemeenten (vb Lommel), want 
bladkorven kunnen veel overlast veroorzaken.  Gelieve ook te informeren bij het 
bedrijf Hensen, voor eventuele oplossingen.  
 
2. Ter hoogte van de kruidenierszaak te Membruggen wordt op de stoepen 
geparkeerd, vooral tijdens drukke momenten.  Tegenover deze handelszaak ligt een 
zeer brede stoep met brede groenzones.  Indien deze groenzones verkleind worden, 
kunnen hier enkele parkeerplaatsen worden aangebracht en is het probleem opgelost.  
Gelieve de mogelijkheid te onderzoeken. 
schepen Guy Kersten: 
Parkeren op een verhoogde inrichting mag wettelijk niet. 
Ivo Thys: 
Wellicht kan het parkeerprobleem opgelost worden samen met de herinrichting van 
het kruispunt Dorpsstraat - Zagerijstraat. 
Als de Belkweg loodrecht op de Dorpsstraat uitkomt dan is er ruimte om te parkeren. 
burgemeester mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken, maar we richten geen parkeerplaatsen in voor privé. 
 
3. Tijdens de vorige gemeenteraad stelde ik volgende vragen i.v.m. de stopzetting van 
de uitleendiensten van de bibliotheek: 

- Waar gaan de bestaande collecties naar toe? 
- Gelieve mij de huurovereenkomsten te bezorgen 
- Hoe wordt de uitleen voor alle kinderen georganiseerd? 

Ik heb op deze vragen geen antwoord ontvangen. 
schepen Christiaan Bamps: 
Alle boeken uitgegeven na 2005 gaan terug naar de hoofdbibliotheek.  Al de overige 
boeken die de scholen kunnen gebruiken mogen ze houden.  De rest wordt openbaar 
verkocht.  De huuroverkomsten zullen we alsnog beozrgen.  De praktische regeling 
van het uitlenen is nog niet helemaal uitgewerkt. Dit zal u worden bezorgd indien het 
klaar is.. 
 
4. Gelieve een overzicht van de correspondentie i.v.m. de uitbreiding van de 
ambachtelijke zone Tongeren Oost aan mij te bezorgen. 
burgemeester Mark Vos: 
Deze uitbreiding betreft een provinciale RUP en is afhankelijk van de goedkeuring van 
de Provincie.  Er worden zoeklocaties onderzocht. Er is nog geen streefdatum 
bekend. 
 
Steven Coenegrachts: 
1. De verslagen van al de adviesraden zouden digitaal aan de raadsleden bezorgd 
worden.  Dit is nog niet gebeurd. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
 
2. Schepen Katja Onclin beloofde een powerpointvoorstelling rond RUP 
'Handelsperimeters'. Graag een stand van zaken tijdens de gemeenteraad van 
september. 
schepen Katja Onclin: 



We zullen dit tijdens de gemeenteraad van september voorstellen. 
 
3. Zal IPZ Bilzen Hoeselt Riemst een intellegente camera aankopen? De zone zou 
van minister Milquet 50.000 € voor de aankoop krijgen. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit betreft een globale aanbesteding van AWV.  We hebben een offerte ontvangen, 
maar deze was redelijk duur.  We hebben een nieuw voorstel gevraagd, maar nog niet 
ontvangen. 
 
4. Gelieve n.a.v. de troonswissel op 21 juli a.s. een Koning Filipstraat in te voeren in 
onze gemeente. 
burgemeester Mark Vos: 
We komen tijdens deze zitting op uw voorstel terug. 
 
Ludwig Stevens: 
1. De informatie rond De Moult te Zusen werd laattijdig bezorgd aan de betrokkenen.  
Het kruispunt Kalderstraat - Walenweg - ruiverkavelingsweg werd opengebroken 
zonder de omwonenden te verwittigen. 
burgemeester Mark Vos: 
We hebben hier inderdaad klachten over ontvangen.  De aannemer staat hier voor in. 
De gemeente zal communiceren over het verloop van de toekomstige werken en dit 
wordt huis aan huis in Zussen bedeeld. 
schepen Marina Pauly: 
Alle nieuwe projecten kunnen ook  opgevolgd worden via de website. 
2. Welke procedure dient men te volgen voor het plaatsen van een zitbank? 
burgemeester Mark Vos: 
De inwoners kunnen een aanvraag indienen via het schepencollege of via de 
technische dienst.  Alle aanvragen worden gebundeld en onderzocht.  Het 
schepencollege beslist waar zitbanken geplaatst worden. 
 
Ivo Thys: 
Ik wil eerst nog herinneren aan de vragen van vorige gemeenteraaden: 
- stand van zaken van snelheidsstickers op afvalbakken? 
- wanneer wordt Stebo uitgenodigd? 
1. De bijdrage 2012 voor Erfgoed is nu pas betaald. Waarom zo laattijdig? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
 
2. Graag een stand van zaken i.v.m. het nieuwe containerpark. 
schepen Mathieu Eycken: 
Er werd een inrichtingsschets gemaakt. 
Ivo Thys: 
Waarom behoudt de gemeente niet beide containerparken, één voor betalende 
fracties en één voor gratis fracties? Is dit niet interessanter voor subsidies? 
Schepen mathieu Eycken: 
Limburg.Net bepaalt de procedure.  Het containerpark is gepland voor 2014.  
Specifieke afspraken worden nog gemaakt. 
Ivo Thys: 
Ik vraag het schepencollege om de voor-en nadelen van het behoud van beide 
containerparken af te wegen. 
burgemeester Mark Vos: 
Het nieuwe containerpark zal opgesplitst worden in betalende en niet betalende 
fracties.  Het behoud van 2 containerparken lijkt mij niet aan te raden want dan is er 
meer mankracht nodig.  Het wordt onderzocht. 
 
3. Vele plattelandsgemeenten voldoen niet aan de parameters om in aanmerking te 
komen voor subsidies.  Ook Riemst voldoet niet aan de parameters.  Ik vraag dan ook 
dat onze gemeente vraagt om deze parameters aan te passen. 
burgemeester Mark Vos: 



Het schepencollege heeft reeds inlichtingen ingewonnen, maar Riemst komt slechts 
op de 68ste plaats. 
Ivo Thys: 
Ik zal desbetreffende een motie indienen op de volgende gemeenteraad. 
Jan Peumans: 
De gemeente moet hiervoor zijn vraag richten aan de Limburgse 
Volksvertegenwoordigers en de leden van de Commissie van Landbouw. 
 
4. Wanneer ik de bouwvergunningen op het schepencollege overloop merk ik dat er 
weinig of geen rekening wordt gehouden met het advies van de cel Erfgoed.  Vele 
mergelpanden mogen afgebroken worden.  vb in de Bodemstraat is een mergelpand 
afgebroken, in de Ringboomstraat wordt toestemming gegeven om een gevel te 
verkwanselen. In Heukelom wordt een mergelbouw afgebroken met een negatief 
advies van de Cel erfgoed. 
Mij lijkt het dat het schepencollege misbruik maakt van zijn bevoegdheid "afbreken 
bouwvallige panden" om alzo een weigering van Stedenbouw te omzeilen. 
burgemeester Mark Vos: 
De bevoegdheid "afbreken bouwvallige panden" wordt  enkel toegepast  na advies 
van de brandweer en de stabiliteitsingenieur.  Het pand te Heukelom werd 
onmiddellijk afgebroken omdat dit  pand onveilg werd bevonden en in de omgeving 
van een school stond.  Er werden reeds instandhoudingswerken uitgevoerd. De 
sloopvergunning was lopende. Het gebouw was niet beschermd dus het advies is niet 
bindend. 
In onze gemeente zijn vele mergelpanden in slechte toestand.  We proberen het 
behoud ervan zoveel mogelijk te stimuleren en aan te raden om te renoveren. 
Ivo Thys: 
Welk is de visie over het typische karakter van onze dorpen? 
schepen Katja Onclin:: 
We proberen het juiste evenwicht te vinden, maar veiligheid zal altijd primeren.  De 
inventaris van mergelpanden moet opnieuw bekeken worden. 
Jan Peumans: 
De typologie van appartementen hoort niet thuis in de Bodemstraat. 
 
 
 
 
Interne zaken - Dienst bevolking 

2. NIEUWE STRAATNAAM VOOR DE VERKAVELING AAN DE DORPSSTRAAT TE 
MEMBRUGGEN. 
 
burgemeester Mark Vos: 
De burgemeester stelt om de straatnaam van Nennis Weide te wijzigen naar Koning 
Filipstraat en de procedure op te starten. 
 
Ivo Thys: 
Dat wordt dan net als de straat zelf een doodlopend straatje. 
 
Jan Peumans: 
Dit lijkt mij eerder te neigen naar mediageil.  Manarchie heeft niets te maken met 
democratie.  Onze fractie gaat hiermee niet akkoord en we vragen de stemming. 
 
Steven Coenegrachts: 
Dit lijkt onze fractie een goed voorstel.  Wij vragen wel om dit te overleggen met 
GOGRI. 
 
Gelet op de aanleg van een nieuwe verkaveling aan de Dorpsstraat te Membruggen 
waardoor een nieuwe straatnaam toegekend moeten worden. 
Gelet op het decreet van  28/01/1977 tot bescherming van de namen van de 
openbare wegen en pleinen (B.S. 07.04.1977), gewijzigd bij decr. 01/07/1987 (B.S. 



01/09/1987),  decr. 04/02/1997 (B.S. 25/02/1997) en  decr. 29/11/2002 (B.S. 
17/12/2002). 
Gelet op het gemeentedecreet van 22 december 2006. 
Gelet op het  voorstel van straatnaam van Gogri. 
Gelet op de principebeslissing van de gemeenteraad van 11/03/2013. 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek, dat werd gehouden van 
18/03/2013 -18/04/2013,  geen bezwaren werden ingediend. 
Overwegende dat de cultuurraad in kennis werd gesteld van de voorgestelde naam en 
05/06/2013 heeft laten weten akkoord te gaan met het voorstel van straatnaam 
"Nennis Weide"; 
Overwegende dat tijdens de zitting van de gemeenteraad dd. 08.07.2013 de 
burgemeester voorstelt om de straatnaam"Nennis Weide" te wijzigen naar "Koning 
Filipstraat". 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 16 stemmen voor (CD&V / Open VLD), 8 stemmen tegen 
(NVA /Spa-Groen) en 0 onthoudingen. 
 
artikel 1:  
De nieuwe straat gelegen verkaveling aan de Dorpsstraat te Membruggen krijgt de 
naam "Koning Filipstraat" toegekend. 
artikel 2: 
De procedure voor de toekenning van de straatnaam "Koning Filip" op te starten 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

3. HUISHOUDELIJK REGLEMENT COMMISSIE INTERGEMEENTELIJKE 
SAMENWERKINGSVERBANDEN 
 
Ivo Thys: 
Daar ik in deze Commissie enkel een adviserende stem heb, stem ik tegen alle 
voorstellen die uitgaan van deze commissie. 
 
Jan Peumans: 
Gaat dit inhoudelijk goed werken? 
schepen Bert Cilissen: 
We hebben de werking van de vroegere IGA's hier verwerkt zodat ook lopende 
dossiers kunnen besproken worden.. 
 
Ludwig Stevens:  
Uit de eerste vergadering blijkt dat deze Commissie inhoudelijk jammer genoeg niet 
gaat werken. De data van de samenkomsten komen niet overeen met de 
gemeenteraden  om voorbereidend werk te leveren.  
schepen Bert Cilissen: 
Alle vragen, opmerkingen, voorstellen, … kunnen in de fracties besproken worden. 
De werking zal na 1 jaar geëvalueerd worden. 
 
Na  overleg met alle politieke partijen in de gemeenteraad wordt voorgesteld de 
werking van de commissie in een werkingsreglement op te nemen. 
De commissie heeft als doelstelling het verslag van de vergaderingen van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor te bereiden voor de gemeenteraad. 
Als uitbreiding heeft dit initiatief als doelstelling de opwaardering van het mandaat en 
de betrokkenheid van alle gemeenteraadsleden te verhogen. 
Bovendien wordt getracht de kwaliteit van de bestuursbeslissingen te verhogen 
waarbij een visie wordt geformuleerd vanuit verschillende invalshoeken over de 
verschillende beleidsdomeinen heen.  



 
BESLUIT: goedgekeurd met 23 stemmen voor (CD&V / NVA / Open VLD), 1 stem 
tegen (Spa-Groen) en 0 onthoudingen. 
 
artikel A: 
Het werkingsreglement van de commissie intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden als volgt vast te stellen: 
 

1. De oprichting van de commissie intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden, hierna CIS genoemd heeft tot doel: het verslag 
van de vergaderingen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
voor te bereiden voor de gemeenteraad. 
Als uitbreiding heeft dit initiatief als doelstelling de opwaardering van het 
mandaat en de betrokkenheid van alle gemeenteraadsleden te verhogen, 
alsook het verhogen van de kwaliteit van de bestuursbeslissingen en het 
formuleren van een visie vanuit de verschillende invalshoeken over de 
verschillende beleidsdomeinen.  
 

2. Na elke hernieuwing van de gemeenteraad stelt de gemeenteraad in zijn 
midden een CIS samen, die tot taak heeft het verslag van de vergaderingen 
van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor te bereiden voor de 
gemeenteraad. De commissie kan daarnaast dossiers in voorbereiding laten 
agenderen aangaande bijzondere en specifieke beleidsdomeinen. De 
gemeenteraad bepaalt de werking en het aantal leden ervan en benoemt de 
leden. 

 
3. De CIS worden als volgt samengesteld: 

 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd 11/03/2013 telt de commissie 
11 raadsleden  
 
CD&V : 7 raadsleden (Peter Neven, Anja Slangen, Davy Renkens, Jean 

  Nicolaes, Mieke Loyens, Jessica Nijs, Joël L’Hoëst) 
 NVA:  3 raadsleden (Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Dirk Jacobs) 
 VLD : 1 raadslid (Steven Coenegrachts) 
 SPA : 1 raadslid met raadgevende stem (Ivo Thys) 
 
 voorzitter: Mieke Loyens 
 secretaris: Bert Cilissen 
 
4. Het voorstel tot samenstelling van de CIS wordt door het College van 

Burgemeester en Schepenen, na overleg met de fractievoorzitters, aan de 
gemeenteraad voorgelegd.  Bij ontstentenis van instemming met dit voorstel, 
geschiedt de aanduiding van de leden van de CIS bij eenvoudige 
meerderheid van stemmen. 

 
5. De CIS wordt steeds voorgezeten door een gemeenteraadslid.  De voorzitter 

en de secretaris van de CIS worden aangewezen door de gemeenteraad uit 
zijn leden. De grootste fractie levert de voorzitter.  Het ambt van 
burgemeester en schepen is niet verenigbaar met dat van voorzitter. Het 
secretariaat wordt verzorgd door een lid van het CBS. 

 
6. Elk raadslid kan zonder stemrecht de vergaderingen van de CIS bijwonen als 

waarnemer. 
 

7. De vergaderingen van de CIS zijn niet openbaar. 
 

8. De CIS kan geldig vergaderen, welke ook het getal der aanwezige leden is en 
zij brengt advies uit over de voorstellen welke haar door de raad of door het 
college of door een raadslid worden voorgelegd. 



 
9. De CIS 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. 

 
10. De CIS wordt door zijn voorzitter bijeengeroepen.  De vergaderdata worden 

op het einde van elke vergadering vastgelegd. Eén derde van de leden van de 
CIS kan de voorzitter vragen de CIS bijeen te roepen aangaande bijzondere 
en specifieke beleidsdomeinen.  De oproepingsbrief vermeldt de agenda en 
wordt naar alle raadsleden gestuurd, minstens 10 dagen voor de vergadering.  
De agenda wordt opgesteld door de voorzitter in overleg met de bevoegde 
schepen of de burgemeester. 

 
11. Aan de leden van de CIS wordt geen presentiegeld, reisvergoeding of andere 

financiële tegemoetkoming verleend voor de vergaderingen waarop zij 
aanwezig zijn. 

 
12. Voor de vergaderingen van de CIS wordt een lokaal in het gemeentehuis ter 

beschikking gesteld.  Hiervoor dient de voorzitter de aanvraag te richten aan 
de secretaris van de commissie, met vermelding van datum, uur en aantal 
personen. 

 
13. De CIS duidt voor elk agendapunt een verslaggever aan, die aan de 

gemeenteraad mondeling verslag uitbrengt over de beraadslagingen en de 
eventuele stemming over het agendapunt in de CIS. 
Het schriftelijke verslag en/of advies van iedere vergadering dient tevens 
uiterlijk op de tweede vergadering van het schepencollege, volgend op de 
CIS-vergadering, aan het college van burgemeester en schepenen worden 
overgemaakt, via de gemeentesecretaris, die het verslag agendeert voor het 
college. 

 
14. De CIS vergadert telkens als de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheid 

vallen het vereisen en ten minste 3 en maximaal 6 maal per jaar, behalve 
tijdens de maanden juli en augustus. 

 
15. De adviezen en stemmingen van de CIS hebben geen bindend karakter en 

zijn louter  indicatief en informatief voor het college van burgemeester en 
schepenen en voor de gemeenteraad. 

 
16. Het werkterrein en de taken van de CIS beperken zich tot het vormen van 

adviezen en voorbereiden van het verslag van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden, het meesturen en het meedenken met betrekking 
tot specifieke dossiers op het vlak van de verschillende beleidsdomeinen.  
Persoonsgebonden dossiers welke geen invloed of impact hebben op het 
algemene beleid van Riemst, worden niet aan de CIS voorgelegd. 

 
17. De werking van de CIS wordt jaarlijks geëvalueerd door de commissie zelf, en 

eventueel waar nodig, bijgestuurd en overgemaakt aan de gemeenteraad 
 
artikel B: 
Deze beslissing heft het besluit van de gemeenteraad van 12/02/2007 op en treedt in 
werking op 08/07/2013. 



 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 

4. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN DE 
GUNNINGSWIJZE VOOR HET LEVEREN EN PLAATSEN VAN 
SPEELTOESTELLEN VOOR DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOLEN DE KLINKER 
EN DE DRIESPRONG, WOONWIJK DE MOULT EN HET SPEELPLEIN TE 
HERDEREN 
 
Anita Beusen: 
Zijn er in onze gemeente ook speeltoestellen voor kinderen met beperkingen?  Het 
lijkt mij zinvol om dit bv. uit te proberen op het speelplein te Herderen. In Bokrijk zijn er 
zo toestellen. 
schepen Bert Cilissen 
We zullen dit onderzoeken en in een volgend bestek opnemen. 
 
Ivo Thys: 
Zijn deze speelplaatsen ook open gesteld na de schooluren en tijdens de 
schoolvakanties? Zo Ja, wie is verantwoordelijk. 
schepen Bert Cilissen: 
In Riemst wel, in Millen niet.  De speelplaatsen openstellen heeft vele  nadelen: geen 
toezicht, vandalisme, vuiligheid op de speelplaats,.. 
Ivo Thys: 
Voor toezicht kan je werken met peters/meters. 
.  We zullen dit voorleggen aan de schoolraad. 
Wat de verantwoordelijkheid betreft geldt enkel dat de speeltuigen moeten voldoen 
aan de vereiste normen, verder is niemand aansprakelijk. 
 
Gerard Stratermans: 
Waarom wordt in dit dossier niet voorzien dat diegene die de toestellen plaatst ook 2 
jaar verantwoordelijk is voor deze toestellen? 
schepen Bert Cilissen: 
Dit wordt onderzocht. 
 
Jan Peumans: 
Op het speelplein te Herderen zijn veel fietsers.  Dit is gevaarlijk, vooral aan de 
toegang aan de sporthal.  Kan men hier toezicht op houden? 
schepen Bert Cilissen: 
Dit wordt onderzocht. 
2. Gelieve de muziek tijdens de speelpleinwerking aan te passen en kindermuziek te 
spelen. Dit is aangenamer voor de omgeving. 
schepen Bert Cilissen: 
Ik zal uw melding doorgeven. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet 
overschreden); 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3; 



Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Leveren en 
plaatsen van speeltoestellen voor school De Klinker, school De Driesprong, wijk De 
Moult en speelplein Herderen” een bestek met nr. CS/752/2013 werd opgemaakt door 
de Aankoopdienst; 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 
- perceel 1: Leveren en plaatsen van een combinatie speeltoestel voor kinderen van 3 
tot 10 jaar in woonwijk De Moult + aanpassen van de ondergrond, raming: 
€ 14.049,58 excl. btw of € 17.000,00 incl. 21% btw; 
- perceel 2: Leveren en plaatsen van drie speeltoestellen op de speelweide nabij de 
speelplaats van de gemeentelijke basisschool De Klinker, raming: € 5.785,12 excl. btw 
of € 7.000,00 incl. 21% btw; 
- perceel 3: Leveren en plaatsen van drie speeltoestellen op de speelplaats van de 
gemeentelijke basisschool De Driesprong te Millen, raming: € 6.033,05 excl. btw of 
€ 7.300,00 incl. 21% btw; 
- perceel 4: Leveren en plaatsen van een speeltoestel op het speelplein te Herderen, 
raming: € 10.330,57 excl. btw of € 12.500,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Leveren en 
plaatsen van speeltoestellen voor school De Klinker, school De Driesprong, wijk de 
Moult en speelplein Herderen” wordt geraamd op € 36.198,32 excl. btw of € 43.800,00 
incl. 21% btw; 
Overwegende dat de aanpassing van de ondergrond van de percelen 2, 3 en 4 zo 
nodig in eigen beheer zal uitgevoerd worden door de Technische Dienst; 
Gelet dat dit om een beperkte kost gaat voor de aankoop van zand en valtegels, 
waarvan er een aantal gerecupereerd kunnen worden van de school te 
Genoelselderen die binnenkort gesloopt wordt; 
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Gelet op het krediet dat voorzien is in de begroting van 2013 op artikel 722 01/744-51, 
761/725-54 en 761/744-51 van de buitengewone dienst en op artikel 421/140-02 van 
de gewone dienst; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor werken gegund worden met name voor het leveren 
en plaatsen van speeltoestellen op vier locaties in de gemeente Riemst, bij toepassing 
van art. 26§1.1°a) van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 omwille 
van het niet-overschrijden van de limiet van € 85.000, 00 excl. btw. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. CS/752/2013 en de raming voor 
de opdracht met als voorwerp “Leveren en plaatsen van speeltoestellen voor school 
De Klinker, school De Driesprong, woonwijk De Moult en speelplein Herderen”, 
opgesteld door de Aankoopdienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en 
zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.  
De kostenraming bedraagt € 36.198,32 excl. btw of € 43.800,00 incl. 21% btw. 
De opdracht is opgedeeld in vier percelen: 
- perceel 1: Leveren en plaatsen van een combinatie speeltoestel voor kinderen van 3 
tot 10 jaar in woonwijk De Moult + aanpassing van de ondergrond, raming: 
€ 14.049,58 excl. btw of € 17.000,00 incl. 21% btw; 
- perceel 2: Leveren en plaatsen van drie speeltoestellen op de speelweide nabij de 
speelplaats van de gemeentelijke basisschool De Klinker, raming: € 5.785,12 excl. btw 
of € 7.000,00 incl. 21% btw; 
- perceel 3: Leveren en plaatsen van drie speeltoestellen op de speelplaats van de 
gemeentelijke basisschool De Driesprong te Millen, raming: € 6.033,05 excl. btw of 
€ 7.300,00 incl. 21% btw; 
- perceel 4: Leveren en plaatsen van een speeltoestel op het speelplein te Herderen, 
raming: € 10.330,57 excl. btw of € 12.500,00 incl. 21% btw. 



De eventuele aanpassing van de ondergrond van de percelen 2, 3 en 4 zal door de 
Technische Dienst in eigen beheer uitgevoerd worden. 
Dit gaat om een beperkte kost voor de aankoop van zand en valtegels, waarvan er 
een aantal gerecupereerd kunnen worden van de school te Genoelselderen die 
binnenkort gesloopt wordt. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
artikel 4: 
De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met eigen middelen 
op artikel 722 01/744-51, 761/725-54 en 761/744-51 van de buitengewone dienst  en 
op artikel 421/140-02 van de gewone dienst van het budget 2013. 
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5. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN 
GUNNINGSWIJZE VOOR DE HERSTELLING VAN EEN MERGELMUUR 
GRENZEND AAN HET KERKPLEIN TE KANNE 
 
Gerard Stratermans: 
Gelieve de specifieke categorienummer van de mergelarchitect te vermelden zodat 
het werk goed wordt uitgevoerd. 
burgemeester Mark Vos: 
akkoord. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet 
overschreden); 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3; 
Gelet dat de mergelmuur grenzend aan het kerkplein te Kanne in zeer slechte staat is; 
Gelet dat deze muur eigendom is van het kerkfabriek Kanne, maar in erfpacht bij de 
gemeente Riemst; 
Overwegende dat de voordeligste herstelling bestaat uit het optrekken van de muur in 
mergel aan de pleinkant, en in gewone betonblokken aan de tuinkant van de 
aanpalende eigenaar; 
Gelet dat de aanpalende eigenaar hiermee akkoord gaat; 
Gelet op het advies van de stedenbouwkundig ambtenaar dat voor deze herstelling 
geen bouwvergunning nodig is; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Herstelling van een 
mergelmuur aan het kerkplein te 3770 Kanne” een bestek met nr. CS/761/2013 werd 
opgemaakt door de Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 15.289,26 excl. 
btw of € 18.500,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Gelet op het krediet dat voorzien is in de begroting van 2013 op artikel 878 01/725-54 
van de buitengewone dienst; 



Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met eigen middelen; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor werken gegund worden met name voor de 
herstelling van een mergelmuur grenzend aan het kerkplein te 3770 Kanne, bij 
toepassing van art. 26§1.1°a) van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 
omwille van het niet-overschrijden van de limiet van € 85.000, 00 excl. btw. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met kenmerk CS/761/2013 en de raming 
voor de opdracht met als voorwerp “Herstelling van mergelmuur aan het kerkplein te 
Kanne”, opgesteld door de Aankoopdienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en 
zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.  
De kostenraming bedraagt € 15.289,26 excl. btw of € 18.500,00 incl. 21% btw. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
artikel 4: 
De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met eigen middelen 
op artikel 878 01/725-54 van de buitengewone dienst van het dienstjaar 2013. 
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6. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN 
GUNNINGSWIJZE VOOR DE LEVERING OP AFROEP VAN HOOGSTAMBOMEN 
VOOR 'T ONDERHOUD VAN GEWONE WEGEN (PERCEEL 1) EN DE LEVERING 
OP AFROEP VAN STRAAT- EN LAANBOMEN/AANPLANTINGEN (PERCEEL 2), 
2013 - 2016 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet 
overschreden); 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering op afroep van 
hoogstambomen voor 't onderhoud van gewone wegen (perceel 1) en van straat- en 
laanbomen/aanplantingen (perceel 2), 2013 - 2016” een bijzonder bestek met nr. 
CS/758/2013 werd opgesteld door de Aankoopdienst; 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in twee percelen: 
- perceel 1: Levering op afroep van hoogstambomen voor ‘t onderhoud van holle 
wegen 2013-2016, jaarlijks geraamd op € 1.983,47 excl. btw of € 2.400,00 incl. 21 % 
btw; en over de maximale duur van de opdracht, tot 31 december 2016 geraamd op 
€ 7.933,88 excl. btw of € 9.600,00 incl. 21% btw; 
- perceel 2: Levering op afroep van laanbomen/aanplantmateriaal 2013-2016, jaarlijks 
geraamd op € 8.202,48  excl. btw of € 9.925,00 incl 21 % btw; en over de maximale 



duur van de opdracht, tot 31 december 2016 geraamd op € 32.809,91 excl. btw of 
€ 39.700,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de totale uitgave van de percelen 1 en 2 samen  - over de 
maximale duur van de opdracht, tot 31 december 2016 - wordt geraamd op 
€ 40.743,79 excl. btw of € 49.300,00 incl. 21% btw; 
Gelet dat de opdracht jaarlijks opzegbaar is; 
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Gelet op het krediet dat voorzien is in de begroting van 2013 op artikel 421 03/140-02 
van de gewone dienst en op artikel 425/734-51 van de buitengewone dienst van het 
budget 2013; 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor leveringen gegund worden met name voor de 
levering op afroep van hoogstambomen voor ’t onderhoud van gewone wegen 
(perceel 1) en de levering op afroep van straat- en laanbomen/aanplantmateriaal 
(perceel 2), 2013 - 2016, bij toepassing van art. 26§1.1°a) van de wet op de 
overheidsopdrachten van 15 juni 2006 omwille van het niet-overschrijden van de limiet 
van € 85.000, 00 excl. btw. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met kenmerk CS/758/2013 en de raming 
voor de opdracht met als voorwerp “Levering op afroep van hoogstambomen voor ‘t 
onderhoud van gewone wegen (perceel 1) en van straat- en laanbomen (perceel 2), 
2013 - 2016”, opgesteld door de Aankoopdienst.  
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 opdracht is opgedeeld in twee percelen: 
- perceel 1: Levering op afroep van hoogstambomen voor ‘t onderhoud van holle 
wegen 2013-2016, jaarlijks geraamd op € 1.983,47 excl. btw of € 2.400,00 incl. 21 % 
btw; en over de maximale duur van de opdracht, tot 31 december 2016 geraamd op 
€ 7.933,88 excl. btw of € 9.600,00 incl. 21% btw; 
- perceel 2: Levering op afroep van straat- en laanbomen/aanplantmateriaal 2013-
2016, jaarlijks geraamd op € 8.202,48  excl. btw of € 9.925,00 incl 21 % btw; en over 
de maximale duur van de opdracht, tot 31 december 2016 geraamd op € 32.809,91 
excl. btw of € 39.700,00 incl. 21% btw. 
De totale uitgave van de percelen 1 en 2 samen  - over de maximale duur van de 
opdracht tot 31 december 2016 – tbv. € 40.743,79 excl. btw of € 49.300,00 incl. 21% 
btw, wordt goedgekeurd. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking en is jaarlijks opzegbaar. 
artikel 4: 
Perceel 1 zal aangerekend worden op artikel 421 03/140-02 van de gewone dienst 
van het budget 2013 en volgende budgetten ingeval van verlenging van de opdracht. 
Perceel 2 van de opdracht zal aangerekend worden op artikel 425/734-51 van de 
buitengewone dienst van het budget 2013 en volgende budgetten ingeval van 
verlenging van de opdracht. De financiering gebeurt met eigen middelen. 
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7. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN 
GUNNINGSWIJZE VOOR DE LEVERING VAN EEN BETONFREES VOOR DE 
BANDENKRAAN 
 
Ludwig Stevens: 
Bestaat het gemeentereglement nog i.v.m. het gratis ter beschikking stellen van 
boordstenen voor de aanleg van stoepen als de aanleg door de inwoners zelf 
gebeurt? 



burgemeester Mark Vos: 
Dat reglement bestaat nog. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet 
overschreden); 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering van een betonfrees voor de 
bandenkraan” een bijzonder bestek met nr. CS/763/2013 werd opgesteld door de 
Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 12.396,69 excl. 
btw of € 15.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2013, 
op artikel 421 03/744-51 van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt 
met eigen middelen; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht gegund worden voor de levering van een betonfrees 
voor de bandenkraan, bij toepassing van art. 26§1.1°a) van de wet op de 
overheidsopdrachten van 15 juni 2006 omwille van het niet-overschrijden van de limiet 
van € 85.000, 00 excl. btw. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. CS/763/2013 en de 
raming voor de opdracht “Levering van een betonfrees voor de bandenkraan”, 
opgesteld door de Aankoopdienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De raming bedraagt € 12.396,69 excl. btw of € 15.000,00 incl. 21% btw. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
artikel 4: 
De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met eigen middelen 
op artikel 421 03/744-51 van de buitengewone dienst van het dienstjaar 2013. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 

8. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN 
GUNNINGSWIJZE VOOR HET LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN 
TWEEDEHANDS KLASCONTAINER VOOR DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 
DE KLINKER TE RIEMST 
 
Anita Beusen: 
1. In Riemst centrum wordt een woonuitbreidingsgebied voorzien.  Gelieve tijdig 
rekening te houden met de mogelijke uitbreiding van het aantal kinderen aldaar. 



 
2. Is één containerklas voldoende?  Kan dit ook opgezegd worden? 
Is het niet nodig om voor Riemst naar een structurele oplossing te gaan? 
 
Jan Peumans: 
1. Uit onderzoek blijkt dat 1 op 5 kinderen per school uit een ander dorp komt.  Dit is 
geen goed gegeven, want schoolleefbaarheid in eigen dorp is zeer belangrijk. Er moet 
naar gestreefd worden om de kinderen in het eigen dorp naar school te laten gaan. 
 
schepen Bert Cilissen: 
Dit is een algemeen gegeven en heeft vb te maken met het feit dat kinderen 
opgevangen worden door grootouders. 
De leerlingenstroom werd onderzocht, hieruit blijkt dat het aantal leerlingen niet 
dorpsgebonden is. 
Anita Beusen: 
Gelieve mij de gegevens van dit onderzoek te bezorgen. 
 
2. Wat is de toekomst van de pastorie te Riemst? 
burgemeester Mark Vos: 
Deze is eigendom van kerkfabriek.  Wanneer er geen gemeentelijke diensten meer 
gehuisvest zijn kan deze verkocht worden als woning. We zullen hierover overleggen 
met de kerkfabriek.  
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet 
overschreden); 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3; 
Gelet dat door de aangroei van het aantal leerlingen er meer klasruimte nodig is in de 
gemeentelijke basisschool De Klinker te Riemst; gezien dit ook op niveau 
instappertjes is, zal dit voor meerdere jaren zijn; 
Gelet dat de school momenteel  oa.  twee slaapkamers van de pastorie gebruikt en 
dat de kinderen telkens de straat moeten oversteken; 
Overwegende dat zowel de school als de technische dienst liever afstand willen 
nemen van het gebruik van de pastorie; vele kosten worden afgewimpeld op het 
gemeentebestuur; 
Gelet dat onderzoek op de tweedehandsmarkt door de gebouwenbeheerder en de 
schooldirecteur leerde dat de aankoop van een extra klas plus zorgklas, tevens lokaal 
niet-confessionele zedenleer, mogelijk is voor ongeveer € 22.314,04 excl. btw of 
€ 27.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van een 
tweedehands klascontainer voor GBS Riemst” een bijzonder bestek met nr. 
CS/757/2013 werd opgesteld door de Aankoopdienst; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien wordt in de eerstvolgende 
begrotingswijziging die aan de gemeenteraad voorgelegd wordt onder artikelnr. 
722/749-98; 



Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor werken gegund worden met name voor het leveren 
en plaatsen van een tweedehands klascontainer voor de gemeentelijke basisschool 
De Klinker te Riemst, bij toepassing van art. 26§1,1° a van de wet op de 
overheidsopdrachten van 15 juni 2006 omwille van het niet-overschrijden van de limiet 
van € 85.000,00 excl. btw. 
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met kenmerk CS/757/2013 en 
de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen van een tweedehands klascontainer 
voor GBS Riemst”, opgesteld door de Aankoopdienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De raming bedraagt € 22.314,04 excl. btw of € 27.000,00 incl. 21% btw. 
artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
artikel 3: 
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in de eerstvolgende begrotingswijziging 
die voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd wordt onder artikelnr. 
722/749-98. 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 

9. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN DE 
GUNNINGSWIJZE VOOR DE LEVERING VAN ICT-MATERIAAL VOOR DE 
GEMEENTEADMINISTRATIE  (PERCEEL 1), VOOR DE GEMEENTELIJKE 
BASISSCHOLEN RIEMST EN MILLEN (PERCELEN 2 EN 3) EN VOOR HET 
SOCIAAL HUIS (PERCEEL 4) 
 
Veerle Wouters: 
Ik vind het principe van samenaankoop zeer goed.  Waarvoor gaat men dit bord 
gebruiken in het Sociaal Huis, is dit voor hun een meerwaarde?  Zou men dit niet 
beter voorzien in alle scholen? 
schepen Katja Onclin: 
In het Sociaal Huis zal 1 bord geplaatst worden in de raadszaal en 1 bord in de 
cursusruimte in het dienstencentrum.  De noodzaak hiervan werd grondig onderzocht. 
 
Steven Coenegrachts: 
Vanwaar de noodzaak aan deze borden? 
schepen Bert Cilissen: 
Gezien we leven in een evoluerende maatschappijj werd beloten om per schooljaar 1 
bord voor de scholen aan te kopen om alzo te voldoen aan de pedagogisch 
didactische noden. Aan de betrokken leerkrachten wordt gevraagd of zij akkoord gaan 
om met zo'n bord te werken. 
 
Ivo Thys: 
Ik vind dit onnodige uitgaven in een tijd van crisis.  We zouden het geld beter kunnen 
besteden.  4 % kinderen leeft in armoede. Daarnaast verhoogt dit de dualiteit tussen 
het gemeentelijk en vrij onderwijs. 
schepen Bert Cilissen: 
Het vrij onderwijs heeft meer digitale borden dan het gemeentelijk onderwijs. 
 
Jan Peumans 
Is er contact met de Vlaamse Gemeenschap voor samenaankopen? Er is een vraag 
van Bourgeois aan de gemeenten geweest. 
schepen Bert Cilissen: 
We zullen in de toekomst bekijken. 
 



 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet 
overschreden); 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3; 
Gelet dat ICT-dienst wenst over te gaan tot de aankoop van 10 pc’s, 4 laptops, 2 
dockings en 12 schermen voor de gemeenteadministratie om volgende redenen: 
 
7 pc’s en 4 laptops worden vervangen in uitvoering van de meerjarenplanning, 2 E-id 
pc’s voldoen niet meer aan de vereisten voor het afleveren van biometrische 
paspoorten die in de tweede helft van 2013 ingevoerd worden en 1 bijkomende pc is 
nodig voor de balie van de Villa zodat de bezoekers  zelf webformulieren kunnen 
invullen; 
Gelet dat schooldirecteur Gerard Cleuren één LCD-multi touch scherm met 
ingebouwde pc voor de school van Riemst en één digitaal bord met bijhorende laptop 
voor de school van Millen wenst aan te kopen; 
Gelet dat secretaris Jean Geelen van het Sociaal Huis twee interactieve digitale 
borden met bijhorende beamers en geluid voor de raadzaal en het dienstencentrum 
wenst aan te kopen; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “levering van ICT-
materiaal voor de gemeenteadministratie (perceel 1) voor de gemeentelijke 
basisscholen Riemst en Millen (percelen 2 en 3) en voor het Sociaal Huis (perceel 4)” 
een bestek met kenmerk CS/755/2013 werd opgemaakt door de Aankoopdienst; 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in vier percelen: 
- perceel 1: Levering van 10 pc's, 4 laptops, 2 dockings en 12 beeldschermen voor de 
gemeenteadministratie, raming: : € 13.752,06 excl. btw of € 16.640,00 incl. 21% btw; 
- perceel 2: Levering van twee digitale schoolborden, 1 voor GBS Millen en 1 voor 
GBS Riemst, raming: € 7.933,88 excl. btw of € 9.600,00 incl. 21% btw; 
- perceel 3: Levering van een laptop voor aansturing van een digitaal schoolbord GBS 
Millen, raming: € 537,19 excl. btw of € 650,00 incl. 21% btw; 
- perceel 4: Levering van twee interactieve digitale borden met bijhorende beamers en 
voorzien van geluid voor het Sociaal Huis, raming € 10.000,00 excl. of € 12.100,00 
incl. 21 % btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor de opdracht met als voorwerp “levering van 
ICT-materiaal voor de gemeenteadministratie (perceel 1), voor de gemeentelijke 
basisscholen Riemst en Millen (percelen 2 en 3) en voor het Sociaal Huis (perceel 4)” 
wordt geraamd op € 32.223,13 excl. btw of € 38.989,98 incl. 21% btw; 
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Gelet op het krediet dat voorzien is in de begroting van 2013 op artikel 104 01/742-53 
en 722 02/742-53 van de buitengewone dienst; 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
Gelet dat uitgave van perceel 4 voor rekening van het Sociaal Huis is; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 23 stemmen voor (CD&V, Open VLD, NVA), 1 stem 
tegen (Spa-Groen) en 0 onthouding. 



artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht gegund worden voor de levering van 10 pc’s, 4 laptops, 
2 dockings en 12 beeldschermen voor de gemeenteadministratie (perceel 1) en voor 2 
digitale schoolborden en 1 laptop voor de gemeentelijke basisscholen Riemst en 
Millen (percelen 2 en 3), en voor 2 interactieve digitale borden met  bijhorende 
beamers en geluid voor het Sociaal Huis (perceel 4)  bij toepassing van art. 26§1.1°a) 
van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 omwille van het niet-
overschrijden van de limiet van € 85.000, 00 excl. btw. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met kenmerk CS/755/2013 en de raming 
voor de opdracht met als voorwerp “levering van ICT-materiaal voor de 
gemeenteadministratie (perceel 1), voor de gemeentelijke basisscholen Riemst en 
Millen (percelen 2 en 3) en voor het Sociaal Huis (perceel 4)”, opgesteld door de 
Aankoopdienst.  
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 opdracht is opgedeeld in vier percelen: 
 
- perceel 1: Levering van 10 pc's, 4 laptops, 2 dockings en 12 beeldschermen voor de 
gemeenteadministratie, raming: € 13.752,06 excl. btw of € 16.640,00 incl. 21% btw; 
- perceel 2: Levering van twee digitale schoolborden, 1 voor GBS Millen en 1 voor 
GBS Riemst, raming: € 7.933,88 excl. btw of € 9.600,00 incl. 21% btw; 
- perceel 3: Levering van een laptop voor aansturing van een digitaal schoolbord GBS 
Millen, raming: € 537,19 excl. btw of € 650,00 incl. 21% btw; 
- perceel 4: Levering van twee interactieve digitale borden met bijhorende beamers en 
voorzien van geluid voor het Sociaal Huis, raming € 10.000,00 excl. of € 12.100,00 
incl. 21 % btw; 
De totale kostenraming tbv. € 32.223,13 excl. btw of € 38.989,98 incl. 21% btw,  wordt 
goedgekeurd. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
artikel 4: 
Perceel 1 zal gefinancierd worden met eigen middelen op artikel 104 01/742-53; de 
percelen 2 en 3 op artikel 722 02/742-53 van de buitengewone dienst van het 
dienstjaar 2013. 
Perceel 4 is voor rekening van het Sociaal Huis. 
 
Facilitaire Diensten - Technische Dienst 

10. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN 
GUNNINGSWIJZE VOOR DE LEVERING OP AFROEP VAN ZITBANKEN EN 
PARKTAFELS - DIENSTJAAR 2013 TOT EN MET 2017 
 
Jan Noelmans: 
Wie bepaalt het aantal banken en waar deze geplaatst worden? 
burgemeester Mark Vos: 
Het aantal en de plaats wordt bepaald a.h.v. het aantal aanvragen en de nodige 
vervangingen. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 



wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° f (de opdracht kan slechts door één 
bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van technische aard); 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 4; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering op afroep van zitbanken en 
parktafels - dienstjaar 2013 tot en met 2017” een bijzonder bestek met 
nr.SD/764/2013 werd opgesteld door de Technische Dienst; 
Overwegende dat de uitgave op jaarbasis voor deze opdracht wordt geraamd op 
€ 6.198,35 excl. btw of € 7.500,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 24.793,40 
excl. btw of € 30.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2013 
en voorzien zal worden in het budget van 2014, 2015, 2016 en 2017, op artikel 423 
06/741-52 van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met eigen 
middelen; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht gegund worden voor de levering op afroep van 
zitbanken en parktafels - dienstjaar 2013 tot en met 2017. De opdracht is gespreid 
over 5 dienstjaren, maar de looptijd is slechts 4 jaar. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr.SD/764/2013 en de 
raming voor de opdracht “Levering op afroep van zitbanken en parktafels - dienstjaar 
2013 tot en met 2017”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming op jaarbasis 
bedraagt € 6.198,35 excl. btw of € 7.500,00 incl. 21% btw. De totale raming bedraagt 
€ 24.793,40 excl. btw of € 30.000,00 incl. 21% btw. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013 en zal voorzien 
worden in het budget van 2014, 2015, 2016 en 2017 op artikel 423 06/741-52 van de 
buitengewone dienst. 
De financiering zal met eigen middelen gebeuren. 
 
Facilitaire Diensten - Technische Dienst 

11. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN 
GUNNINGSWIJZE VOOR DE LEVERING OP AFROEP VAN AFVALBAKKEN - 
DIENSTJAAR 2013 TOT EN MET 2017 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet 
overschreden); 



Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 4; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering op afroep van afvalbakken - 
dienstjaar 2013 tot en met 2017” een bijzonder bestek met nr.SD/765/2013 werd 
opgesteld door de Technische Dienst; 
Overwegende dat de uitgave op jaarbasis voor deze opdracht wordt geraamd op 
€ 4.132,23 excl. btw of € 5.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 16.528,92 
excl. btw of € 20.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2013 
en voorzien zal worden in het budget van 2014, 2015, 2016 en 2017, op artikel 423 
06/741-52 van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met eigen 
middelen; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht gegund worden voor de levering op afroep van 
afvalbakken - dienstjaar 2013 tot en met 2017. De opdracht is gespreid over 5 
dienstjaren, maar de looptijd is slechts 4 jaar. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr.SD/765/2013 en de 
raming voor de opdracht “Levering op afroep van afvalbakken - dienstjaar 2013 tot en 
met 2017”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming op jaarbasis 
bedraagt € 4.132,23 excl. btw of € 5.000,00 incl. 21% btw. 
De totale raming bedraagt € 16.528,92 excl. btw of € 20.000,00 incl. 21% btw. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013 en zal voorzien 
worden in het budget van 2014, 2015, 2016 en 2017 op artikel 423 06/741-52 van de 
buitengewone dienst. 
De financiering zal met eigen middelen gebeuren 
 
LDP - Dienst Lokale Economie, Landbouw en Platteland  

12. GOEDKEURING JAARVERSLAG 2012 EN JAARREKENING 2012 VAN DE 
INTERLOKALE VERENIGING PG LEADER HASPENGOUW 
 
Steven Coenegrachts: 
In het project gemeenschappelijke infrastructuur verlevendigt wordt aangegeven dat 
de eigen school in een dorp belangrijk is en dat een bibliodienst gewenst is! 
Ik citeer uit het project: "Ik stel voor om van de oudere ambtenaren die minder 
gemotiveerd zijn ambassadeurs van een dorp te maken. Niet gemotiveerde 
ambtenaren lijkt me eerder een probleem van personeelsbeleid." 
Waarom wordt vertrokken vanuit Millen en Genoelselderen? 
schepen Guy Kersten: 
Dit project werd door Rimo geschreven en ingediend ism Bilzen. Bilzen heeft 
afgehaakt en dit is overgenomen door Riemst. Dit concept was een eerste aanzet. 
Voor een gedeelte werd vertrokken vanuit het seniorenbehoeftenonderzoek.  De 
bedoeling is om een hefboom te maken naar andere facilitieiten toe. 



Na overleg door enkele diensten en met Natuur en Landschap Limburg is het project 
herschreven om openbare plekken in te richten en ter beschikking te stellen van 
kindereren, jeugd, senioren. 
Het is een proefproject dat later in andere dorpen kan overgenomen worden. 
In Millen en Genoelselderen is er al een samenwerking ivm de school. 
Millen heeft nog geen speelplein en dit was een vraag vanuit de dienst Jeugd. 
 
schepen Bert Cilissen 
In het kader van het project groen speelweefsel wordt er samen met de jeugd 
geïntegreerd gewerkt. 
 
Ivo Thys: 
Tussen Millen en Genoelselderen bestaat een grote barrière, men had beter kunnen 
werken met Genoelselderen en Membruggen die in het Ruimtelijk Structuurpplan 
beschouwd worden als duodorpen.  Dit Ruimtelijk Structuurplan werd goedgekeurd 
door de gemeenteraad maar wordt bij deze niet opgevolgd.  Gelieve de tekst van het 
Ruimtelijk Structuurplan te bezorgen aan de diensten die dit project gaan uitwerken. 
 
Jan Peumans: 
Dit lijkt mij een project dat veel geld, veel tijd en veel energie gaat kosten, maar weinig 
zal opbrengen. 
 
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15-07-2005 en latere aanvullingen; 
Gelet op het jaarverslag 2012 en de jaarrekening 2012 ingediend door de interlokale 
vereniging PG Leader Haspengouw; 
Gelet op artikel 21 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale 
vereniging PG Leader Haspengouw die de provincie Limburg als 
eerstverantwoordelijke partner ertoe houdt om jaarlijks, binnen de 6 maanden na 
afsluiting van het voorgaande boekjaar, de jaarrekening van de interlokale vereniging 
PG Leader Haspengouw ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraden van 
de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie Limburg: 
Gelet op artikel 22 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale 
vereniging PG Leader Haspengouw, waarin bepaald staat dat het jaarverslag samen 
met de rekening aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de 
provincieraad van de provincie Limburg ter goedkeuring moet worden voorgelegd; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
 
artikel 1: 
De jaarrekening 2012 en het jaarverslag 2012 van de interlokale vereniging PG 
Leader Haspengouw worden goedgekeurd. Beide documenten worden als 
integrerende bijlage aan dit besluit gehecht. 
artikel 2: 
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving aan de interlokale vereniging PG 
Leader Haspengouw bezorgd. 
 
ROW - Dienst Mobiliteit 

13. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT: GEDEELTELIJK 
EENRICHTINGSVERKEER IN DE WIJNSTRAAT TE MEMBRUGGEN 
 
Jan Noelmans: 
De inwoners van de straat werden slechts telefonisch gecontacteerd en kregen 
onvoldoende tijd en kans tot inspraak. 
schepen Guy Kersten: 
Ik geef toe dat de inwoners laattijdig op de hoogte werden gebracht, maar de 
veiligheid van de kinderen primeert.  Trouwens de omrijfactor is zeer miniem. 
 
Steven Coenegrachts: 
Is dit een proefopstelling? 
schepen Guy Kersten: 



Deze opstelling wordt geëvalueerd en indien nodig aangepast. 
 
Ivo Thys: 
Ik vraag om in de toekomst de inwoners tijdig op de hoogte te brengen.  Waarom niet 
werken met een hoorzitting, met de mensen die ter plaatse wonen? Daarnaast zal dit 
enkel lukken indien de inwoners worden verplicht.  Een lengte van 50 meter lijkt mij 
ook niet voldoende. 
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet ;  
Gelet op de nieuwe gemeentewet van van 24 juni 1988, met latere wijzigingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de 
bekendmaking en inwerkingtreding van reglementen en verordeningen, het artikel 250 
betreffende de uitoefening van het toezicht van de Vlaamse Overheid op de 
uitvaardiging van aanvullende reglementen over het wegverkeer, met latere 
wijzigingen;  
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16 maart 1968; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, KB 1 december 
1975; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de 
plaatsing van de verkeerstekens; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, MB 11 oktober 1976; 
Gelet op het gunstig advies van de politie; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 18 stemmen voor (CD&V, NVA), 4 stemmen tegen 
(Open VLD / Spa-Groen) en 0 onthoudingen. 
artikel 1:  
De gemeenteraad beslist om éénrichtingsverkeer in te voeren in de Wijnstraat. Dit in 
de richting van de Dorpsstraat richting de Demerstraat. Dit over het gedeelte van 
huisnummer 1 tot en met huisnummer 3. 
artikel 2:  
De schikkingen uit artikel 1 zullen aangegeven worden door verkeersborden F19 en 
C1.  
artikel 3:  
Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet 
artikel 4: 
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente. 
artikel 5: 
Dit regelement wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van Limburg 
voor vermelding in het bestuursmemoriaal. 
artikel 6: 
Dit regelement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveilighed van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

14. INVORDERING PACHTVERGOEDING GRONDEN AMBACHTELIJKE ZONE "OP 'T 
REECK II" 
 
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; 
Gezien de aanvraag van een 40-tal bedrijven om een investering te doen in de 
gepland uitbreiding van de ambachtelijke zone “Op ’t Reeck II”; 



Gezien het feit dat het RUP Op ’t Reeck werd goedgekeurd door de gemeenteraad 
van de gemeente Riemst op 9 februari 2009, en stilzwijgend werd goedgekeurd door 
de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg bij ontstentenis van een 
goedkeuring binnen de wettelijk voorziene termijn. Dat bij het genoemde RUP een 
onteigeningsplan was gevoegd, dat evenwel ingevolge het uitblijven van een 
uitdrukkelijke goedkeuringsbeslissing van de Bestendige Deputatie niet werd 
goedgekeurd; 
Gezien de voorlopige goedkeuring door de gemeenteraad van 13 december 2010 van 
het onteigeningsplan “Bedrijventerrein Op ’t Reeck”; 
Gezien bij besluit van 3 maart 2011 (BS 13 april 2011) het onteigeningsplan voor het 
containerpark te Riemst werd goedgekeurd door de bestendige Deputatie van de 
provincie Limburg 
Gelet op het schattingverslag opgesteld door de ontvanger van de registratie op 7 juni 
2010, en waarbij de waarde van de grond bepaald werd op € 3.5/m², en de 
pachtvergoeding op € 0.7/m²; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10/10/2011 en 12/12/2011 
houdende de aankoop van de percelen grond gelegen binnen de ambachtelijke zone 
"Op 't Reeck II"; 
Gezien de vergoeding aan landbouwer Eddy Meers, voor een totaal bedrag aan 
pachtvergoeding van € 9.193,80;  
Gezien de beslissing van de gemeenteraad van 13 mei 2013 houdende de 
goedkeuring van de pachtovereenkomst met Eddy Meers voor een oppervlakte van 
1ha24a78ca, gronden vrij  van pacht; 
Gezien het dan ook redelijk is om de uitbetaalde pachtvergoeding, ter waarde van € 
0.7/m², terug te vorderen voor de verpachte grond, zijnde € 8.734,60; 
Op voorstel van het schepencollege; 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De pachtvergoeding ter waarde van € 8.734,60 voor een oppervlakte van 1ha24a78ca 
wordt teruggevorderd van de heer Eddy Meers gezien hij opnieuw over grond kan 
beschikken vanaf 01/01/2013 
artikel 2: 
De vergoeding komt overeen met de geschatte pachtvergoeding van € 0.7/m² 
artikel 3: 
Het ingevorderd bedrag kan ingeschreven worden op de buitengewone begroting 
2013 onder artikel 930/711/53. 
artikel 8: 
Deze beslissing over te maak aan de gemeenteontvanger om de invordering in te 
boeken. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

15. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN DE 
GUNNINGSWIJZE VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN "WEGENIS- 
EN RIOLERINGSWERKEN IN DE POSTSTRAAT EN BOLDERSTRAAT. AANLEG 
VAN TWEE WACHTBEKKENS" 
 
Gerard Stratermans: 
1. Dit is een kaakslag voor de raadsleden.  De aannemer is reeds aangesteld zonder 
dat de gemeenteraadsleden het dossier konden inkijken.  Waarom krijgen we hierover 
geen powerpointvoorstelling?  
burgemeester Mark Vos: 
We hadden dit inderdaad vroeger moeten agenderen.  De aannemer is echter nog 
niet aangesteld. Het is de bedoeling om 2 storende bochten weg te werken via 2 
wachtbekkens. 
2. Waarom wordt de bestaande doorsteek niet gebruikt? 
burgemeester Mark Vos: 
Het wachtbekken kan niet leeglopen via de oude doorsteek. 
3.Waarom worden de huizen van de nieuwe wijk niet opgenomen in dit dossier? 



burgemeester Mark Vos: 
Indien we de nieuwe wijk opnemen in dit dossier duurt alles nog langer en de tijd 
dringt. 
 
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 de principebeslissing van de gemeenteraad van 16 april 2007, houdende 
eveneens de vaststelling van de voorwaarden voor de aanstelling van een ontwerper 
voor de aanleg van de riolering en wegenwerken in de Poststraat en 
Tongersesteenweg; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 
december 2007 houdende aanstelling van het studiebureau Grontmij Belgium NV, 
Herckenrodesingel 101 te 3500 Hasselt als ontwerper; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 31 januari  
2013 houdende goedkeuring van de ontwerpplannen aanleg wegenis- en 
rioleringswerken in de Poststraat en Bolderstraat, aanleg van twee rwa-bufferbekkens; 
Gezien de goedkeuring van het bestek door de technische dienst; 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van de gemeente Riemst met Infrax en het 
provinciebestuur betreffende de opmaak van het ontwerp aanleg wegenis- en 
rioleringswerken in de Poststraat en Bolderstraat, aanleg van twee rwa-bufferbekkens; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “aanleg wegenis- en 
rioleringswerken in de Poststraat en Bolderstraat, aanleg van twee rwa-
bufferbekkens”, een bestek en een opmetingsstaat met ref.nr. GM 07384B/07 werden 
opgemaakt door grontmij Belgium N.V; 
Overwegende de raming: 

- € 93.013,29 excl. btw of € 112.546,09 incl. 21 % btw ten laste van de 
gemeente Riemst 

- € 566.852,40 excl. btw ten laste van Infrax 
- € 50.471,13 excl. btw of € 61.070,07 incl. 21 % btw ten laste van provincie 

Limburg 
Overwegende dat de aanleg van het bufferbekken geraamd op € 42.677,73 excl. Btw, 
ingevolge de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Riemst en Infrax 
(gemeenteraad 11 maart 2013 voor 25% voor rekening van Infrax, en voor 75% voor 
rekening van ons bestuur zijn omdat er voor deze werken geen subsidie voor 
rioleringen wordt bekomen; 
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
openbare aanbesteding; 
Gezien de kredieten voorzien zijn op de buitengewone dienst van het dienstjaar 2013 
onder artikel 421 09/731/60; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor werken gegund worden met name  voor wegenis- 
en rioleringswerken in de Poststraat en Bolderstraat, en de aanleg van twee 



wachtbekkens, bij toepassing van de wet op de overheidsopdrachten van 24 
december 1993. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt gehecht aan de plannen, aan het bestek en opmetingsstaat met 
ref.nr. GM 07384B/07 opgemaakt door Grontmij Belgium N.V, Herckenrodesingel 101 
te 3500 Hasselt, ref.nr. GM 07384B/07 en aan de raming voor de opdracht met als 
voorwerp “wegenis- en rioleringswerken in de Poststraat en Bolderstraat, en de 
aanleg van twee wachtbekkens” te Bolder.  
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.  
artikel 3: 
De kostenraming voor het gedeelte wegverbetering en voor de aanleg van het 
wachtbekken bedragen € 93.013,29 excl. btw of € 112.546,09 incl. 21 % btw ten laste 
van de gemeente Riemst. 
artikel 4: 
Het bedrag vermeld in bovenvermeld artikel 3 is met inbegrip van de kosten voor de 
aanleg van het wachtbekken die voor 75% ten laste is van het gemeentebestuur 
gezien er hiervoor geen subsidies vanwege de VMM bekomen worden, raming 
€ 42.677,73, excl. BTW 
artikel 5: 
De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. 
artikel 6: 
De opdracht wegenis- en rioleringswerken in de Poststraat en Bolderstraat, en de 
aanleg van twee wachtbekkens zal gefinancierd worden met kredieten die voorzien 
zijn op de buitengewone dienst van het dienstjaar 2013 onder artikel 421 09/731/60.  
Indien de lenings- of toelagegelden niet beschikbaar zijn op het ogenblik van de 
betaling van de factuur, machtigt de gemeenteraad de financieel beheerder om de 
verschuldigde uitgaven te financieren met eigen middelen. 
Het krediet zal zo nodig verhoogd worden bij een volgende begrotingswijziging. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

16. DEFINITIEF BESLUIT TOT VERKOOP VAN GRONDEN BEDRIJVENTERREIN "OP 
HET REECK II" TE RIEMST, SECTIE A, AAN R_PARK BVBA VOOR DE 
REALISATIE VAN INFRASTRUCTUUR EN GEBOUWEN, FASE II 
 
Ludwig Stevens: 
1. Graag een stand van zaken over het bedrijventerrein, meer bepaald de gebouwde 
loodsen.  
burgemeester Mark Vos: 
1 loods is verkocht, voor 3 kleine loodsen zijn de gesprekken lopende, voor 3 grote 
hallen is er een mondelinge overeenkomst. 
2. Zijn er al bouwgronden verkocht? 
burgemeester Mark Vos: 
60 % is zo goed als zeker verkocht.  Het kan zijn dat 1 perceel hertekend wordt a.h.v. 
vraag.  Indien R-park zelf hallen bouwt op de gronden kan de btw teruggevorderd 
worden ten voodele van de kopers. 
3.Krijgen de Riemsterse bedrijven de 1ste twee jaar voorrang? Na 2 jaar heeft de 
ontwikkelaar de vrije hand? Het risico bestaat dat de bedrijven van buiten Riemst dan 
hier komen en een aantal Riemster bedrijven in de kou staan. De ontwikkelaar is 
reeds met bedrijven buiten Riemst in onderhandeling. 
burgemeester Mark Vos: 
In de overeenkomst werd voorzien dat het 1ste jaar alles wordt voorbehouden voor de 
Riemsterse bedrijven, het 2de jaar wordt 50 % voorbehouden en het 3de jaar mag 
iedereen kopen.  De bedoeling is om zonevreemde bedrijven te legaliseren, het risico 
bestaat echter dat ook vreemde bedrijven zich hier zullen vestigen. 
4. Een aannemer die nu iets koopt heeft geen uitbreidingsmogelijkheden in de 
toekomst.  Dat schrikt vele kandidaten af. 
burgemeester Mark Vos: 
Het is de keuze van het beleid om zoveel mogelijk bedrijven de kans te geven. 



5. Onze fractie is niet akkoord met de manier waarop deze uitbreiding tot stand is 
gekomen en vraagt de stemming. 
 
Gerard Stratermans: 
Wordt er naar een oplossing gezocht voor bedrijven die nu zonevreemd zijn? 
burgemeester Mark Vos: 
Het betrokken bedrijf zal verhuizen naar de bedrijvenzone. 
 
Jan Peumans: 
U verklaarde in de pers dat er 88 arbeidsplaatsen zouden gecreërd worden.  Is deze 
verklaring niet te voorbarig? 
burgemeester Mark Vos: 
We stellen inderdaad vast dat gezien de huidige crisitijd veel mensen terughoudend 
zijn om te investeren en dat de financiële instellingen zich terughoudend opstellen om 
te financieren.  We nemen echter het voordeel van de twijfel. 
 
Ivo Thys: 
Was het niet beter geweest om een visie zonevreemde bedrijven uit te bouwen over 
een periode van 20 à 30 jaar? Een PPS constructie is een ondemocratisch proces. 
burgemeester Mark Vos: 
Mij lijkt dit een goed systeem.  Wij zouden dit nooit tegen dezelfde prijs zelf kunnen 
uitvoeren. 
 
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; 
Gezien de aanvraag van een 40-tal bedrijven om een investering te doen in de 
gepland uitbreiding van de ambachtelijke zone “Op ’t Reeck II”; 
Gezien het feit dat het RUP Op ’t Reeck werd goedgekeurd door de gemeenteraad 
van de gemeente Riemst op 9 februari 2009, en stilzwijgend werd goedgekeurd door 
de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg bij ontstentenis van een 
goedkeuring binnen de wettelijk voorziene termijn. Dat bij het genoemde RUP een 
onteigeningsplan was gevoegd, dat evenwel ingevolge het uitblijven van een 
uitdrukkelijke goedkeuringsbeslissing van de Bestendige Deputatie niet werd 
goedgekeurd; 
Dat het gebrek aan een uitdrukkelijke goedkeuring thans geen afbreuk doet aan de 
noodzaak van de beoogde onteigening;  
Dat het RUP tevens voorziet in een vlot toegankelijke toegangsweg naar het 
containerpark via het te ontwikkelen bedrijventerrein. Dat ook deze ontsluiting 
essentieel is in functie van het gebruik van het desbetreffende containerpark;   
Dat de door het RUP beoogde uitbreiding van het bedrijventerrein (inclusief de 
toegangsweg tot het containerpark en de beoogde groene bufferingstrook) maar 
mogelijk is indien de daartoe juridisch bestemde gronden deze bestemming ook 
effectief op het terrein kunnen verkrijgen;  
Overwegende dat de gemeenteraad van de gemeente Riemst het bijzonder bestek 
inzake de REALISATIE VAN HET BEDRIJVENTERREIN OP ’T REECK II TE RIEMST 
heeft goedgekeurd.   
Overwegende dat voormeld bestek voorziet in een selectiefase waarbij kandidaturen 
worden ingediend die vervolgens beoordeeld worden aan de hand van selectiecriteria;  
Overwegende dat 4 kandidaturen werden ingediend;  
Overwegende dat uit het selectieverslag bleek dat één kandidaat niet voldeed aan de 
minimale eisen, met name VAN ROEY; 



Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op grond van het 
selectieverslag 3 kandidaten selecteerde; met name: BVI.BE, CORDEEL en 
TRISINVEST;  
Overwegende dat de drie geselecteerde kandidaten een besteksconforme offerte 
indienden;  
Overwegende dat op grond van een onderlinge vergelijking van de offertes aan de 
hand van de gunningscriteria is gebleken dat één offerte (Trisinvest) een stuk 
interessanter was dan de andere twee;  
Overwegende dat om deze redenen enkel onderhandelingen werden aangeknoopt 
met Trisinvest;   
Overwegende dat de onderhandelingen met Trisinvest hebben geleid tot een 
geoptimaliseerd voorstel dat nog beter beantwoordde aan de doelstellingen van de 
gemeente Riemst;  
Overwegende dat de resultaten van de onderhandelingen zijn vervat in een solide 
ontwerp van pps overeenkomst die ter goedkeuring IS aan de gemeenteraad op 14 
mei 2012 na gunning van het dossier;   
Gelet op de verkoopprijs overeengekomen in de overeenkomst van € 7/m²; 
Gelet op het plan opgesteld door landmeter Nico Nivelle om de gronden voor de 
realisatie van de infrastructuur en gebouwen een gedeelte van de terreinen te 
verkopen aan de ontwikkelaar; 
Gezien een eerste verkoop een opp. betrof van 28.216m² voor een totaal bedrag van 
€  197.512,00 akte verleden door notaris Marc Topff op 29/10/2013;  
Gezien de verkoop voorwerp van deze gemeenteraadsbeslissing met een oppervlakte 
van 24.159m² voor een totaal bedrag van €  169.113,00; 
Gezien de inkomsten kunnen worden ingeschreven in de begroting 2013 onder artikel 
930/761/53.  
Op voorstel van het schepencollege; 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 20 stemmen voor, 1 stem tegen(Spa-Groen) en 3 
onthoudingen (Open VLD). 
artikel 1: 
Een gedeelte van de gronden van de ambachtelijke zone "Op 't Reeck II" groot 
volgens metingplan opgesteld door landmeter Nico Nivelle op 23 mei 2013,  21.159m² 
worden verkocht voor een bedrag van € 169.113,00, zijnde € 7/m² aan R-park BVBA 
als ontwikkelaar van de zone 
artikel 2: 
De gemeente zal de in artikel 1 vermelde goederen verkopen om reden van openbaar 
nut, namelijk de realisatie van de uitbreiding van de ambachtelijke zone zoals 
goedgekeurd in het RUP “Op ’t Reeck II”. 
artikel 3: 
De burgemeester en gemeentesecretaris te machtigen om de akten te ondertekenen. 
artikel 4: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen 
ook van ambtshalve inschrijving. 
artikel 5: 
De inkomsten van de in artikel 1 vermelde verkoop kan ingeschreven worden onder 
artikel 930/761/53 van het begrotingsjaar 2013. 
artikel 6: 
Al de kosten voortvloeiende uit deze verkopen zijn ten laste van de koper. 
 
ROW - Dienst Stedenbouw 

17. AANDUIDEN VERTEGENWOORDIGERS VAN ELKE POLITIEKE FRACTIE IN DE 
GEMEENTERAAD VOOR DE GECORO 
 
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; 



Gelet op de verplichting om op elke vergaderging van de GECORO een 
vertegenwoordiger van elke politieke fractie in de gemeenteraad uit te nodigen; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1 
Overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 
tot vaststelling van de nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de 
werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening 
worden volgende vertegenwoordigers aangeduid: 
CD&V: Jean Nicolaes 
NVA: Jan Peumans 
Open VLD: Jan Noelmans 
Spa-Groen: Ivo Thys 
artikel 2: 
Aan de voorzitter en de secretaris van de GECORO wordt opdracht gegeven om de 
personen vernoemd in artikel 1 uit te nodigen op elke vergadering van de GECORO. 
 
ROW - Dienst Stedenbouw 

18. SAMENSTELLING GECORO 
 
Ivo Thys: 
Wie is er ondervoorzitter? 
schepen katja Onclin: 
Mevr. Josiane Merken 
 
Ivo Thys: 
Kan bij de deskundigen de heer Vrancken gewisseld worden met mevr. Pieraets? 
schepen Katja Onclin: 
Zowel de voorzitter als mevrouw Merken zijn deskundigen, de heer Vrancken is een 
ervaringsdeskundige en zal dus enkel maar zorgen voor een meerwaarde. 
Het is niet de bedoeling om deskundigen te beperken tot enkel architecten. 
 
Jan Peumans: 
Werden er nog andere deskundigen aangesproken?  Gelieve mij de lijst hiervan te 
bezorgen. Waarom werd voor de afvaardiging van de landbouwers niet iemand van vb 
de Drietand als opvolger genomen ipv 2 personen van de Boerenbond? 
 
Ludwig Stevens: 
Voorheen konden zowel de effectieve leden als de opvolgers de vergaderingen van 
Gecoro bijwonen.  Blijft dit zo? 
schepen Katja Onclin: 
Dit blijft zo, zowel de effectieve leden als de opvolgers mogen tijdens de vergadering 
debateren, maar enkel de effectieve leden hebben stemrecht. 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
Overwegende dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in werking is getreden op 
1 september 2009; 
Overwegende dat de gemeente ertoe gehouden is een Gemeentelijke Commissie 
voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) op te richten; 
Overwegende dat de GECORO opnieuw samengesteld moet worden na de 
hernieuwing van de gemeenteraad; 
Overwegende dat de gemeenteraad de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en 
de vaste secretaris moet benoemen; 
Gelet op de voordracht van de voorzitter en de vaste secretaris door het 
schepencollege; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 februari 2013 waardoor de 
GECORO uit 9 leden bestaat, voorzitter inbegrepen, en een secretaris; 
Gelet op de ingediende kandidaturen van de deskundigen en de maatschappelijke 
geledingen (zie bijlage); 
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; 



 
BESLUIT: goedgekeurd met 13 stemmen voor (CD&V), 1 stem tegen (Spa-Groen) en 
9 onthoudingen (Open VLD / NVA). 
artikel 1: 
Overeenkomstig artikel 1.3.3, §4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt 
overgegaan tot de benoeming van een nieuwe Gemeentelijke Commissie voor 
Ruimtelijke Ordening (GECORO). 
artikel 2: 
Overeenkomstig artikel 1.3.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en 
overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing van 4 februari 2013, en op voorstel van 
het schepencollege worden in de GECORO benoemd: 
 
1° de voorzitter 

An Liesens 
Langstraat 29 bus 3 
3770 Riemst 

Gelet op haar opleiding als architect, haar praktische ervaring als zelfstandig 
architect en als medewerker bij de projectorganisatie STEBO. Gezien haar 
ervaring als ondervoorzitter van de bestaande GECORO van Riemst. 

 
2° deskundigen  en ondervoorzitter 

effectieve leden (2)     plaatsvervangers 
Josiane Merken     Egide Meertens 
Mgr. Simenonlaan 80     Iers Kruisstraat 60 
3770 Riemst – Vlijtingen    3770 Riemst 
- Josiane Merken gezien de opname in het register van ruimtelijke planners. 

Gelet op haar betrokkenheid via de opmaak van RUP’s voor ons bestuur, en 
gelet haar bezorgdheid aangaande de ruimtelijke ontwikkeling van Riemst.   

- Josiane Merken wordt aangeduid als ondervoorzitter. 
- Egide Meertens gelet op zijn opleiding als architect. Gezien hij in de 

gemeente is opgegroeid en reeds vele jaren beroepsmatig actief is in de 
gemeente en hierdoor ruime kennis heeft van de gemeente en het 
Haspengouwse landschap. 

 
Mathieu Vrancken     Janna Pieraets 
Muizenberg 19     Langstraat 29 bus 6 
3770 Riemst     3770 Riemst 
- Mathieu Vrancken gelet op zijn ervaring in de landbouwraad en gezien zijn 

praktische ervaring in de GECORO van de voorgaande legislaturen. 
- Janna Pieraets gelet op haar opleiding als ingenieur-architect. Gezien haar 

kennis van de gemeente, zowel als woonplaats, als als onderdeel van haar 
werkgebied als zelfstandig architecte. 

 
 
3° Lid voorgedragen door de verenigingen van milieu en natuur 

effectief lid      plaatsvervanger 
Jos Bijnens     Bernadette Claes 
Zilverdennenlaan 37    Kuringersteenweg 112 bus 4 
3620 Lanaken     3500 Hasselt 
 

4° Lid voorgedragen door de verenigingen van de werkgevers en zelfstandigen 
effectief lid      plaatsvervanger 
Bea Duchateau     Patrick Vos 
Sieberg 28      Reeckervelt 9 
3770 Riemst     3770 Riemst 



 
5° Lid voorgedragen door de verenigingen van de landbouwers 

effectief lid      plaatsvervanger 
Chris Coenegrachts    Rika Derwa 
Maastrichtersteenweg 69    Heerestraat 1 
3770 Riemst     3770 Riemst 
 

6° Lid voorgedragen door de verenigingen van handelaars 
effectief lid      plaatsvervanger 
Roland Emmerix     Laurens Poesen 
Maastrichtersteenweg 232    Tongersesteenweg 219 
3770 Riemst     3770 Riemst 
 

7° Lid voorgedragen door de verenigingen van senioren 
effectief lid      plaatsvervanger 
Jo Nivelle      Mathieu Peters 
Mielestraat 18     Smisstraat 32 
3770 Riemst     3770 Riemst 
 

8° Lid voorgedragen door de verenigingen van de welzijnssector 
effectief lid      plaatsvervanger 
Tony Mewissen (Sportraad)   Peter Haesen (Cultuurraad) 
Panisveld 12     Visésteenweg 158 
3770 Riemst     3770 Riemst 
 

9° de vaste secretaris, voorgedragen door het schepencollege Heidi Thijs, 
stedenbouwkundig ambtenaar 

 
artikel 3: 
Om praktische redenen wordt Dennis Steegen, dienst Vergunningen, als 
plaatsvervangende secretaris aangeduid. 
artikel 4: 
De GECORO treedt in werking na goedkeuring van dit besluit door de Bestendige 
Deputatie.  
artikel 5: 
Dit besluit dient voor goedkeuring voorgelegd te worden aan Bestendige Deputatie. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 

19. GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING NR  5 EN 6, DIENSTJAAR 2013 
 
Ivo Thys: 
 
p 6 GD: Waarvoor is de 350 € bij het artikel: "subsidies muziekmaatschappij, 
participatie of organisatie op wereld of europees niveau".Waarom worden er geen 
projecttoelagen meer voorzien? 
 
Ludwig Stevens: 
De muziekmaatschappijen krijgen elk jaar 390 euro, daarnaast krijgt de 
muziekadviesraad 4700 euro voor de organisatie van een groot evenement dat maar 
om de 4 jaar wordt georganiseerd. 
schepen Marina Pauly: 
De 350 € is voor het vervoer van de instrumenten, de muziekraad organiseert om de 4 
jaar het "Riemster muziekconcours" waarvoor de jaarlijkse subsidie wordt gebruikt. 
De gemeente geeft voor dit groot evenement een bijkomende toelage. 
 
Jan Peumans: 
Hoe denkt u het negatief saldo weg te werken in uw dagelijkse werkingsuitgaven? Als 
je in het eigen dienstjaar een tekort hebt dan moet je serieuze maatregelen nemen. 
Dit is de derde begrotingswijziging en het geraamd tekort stijgt telkens. 
burgemeester Mark Vos: 



Indien de besparingsvoorstellen worden opgevolgd zal in 2015 het saldo opnieuw 
positief zijn.  
 
Na toelichting en voorlezing door de heer Mark Vos, burgemeester,  wordt de 
voorgelegde budgetwijziging nr. 5 en 6, dienstjaar 2013, goedgekeurd. 
 
Tijdens de zitting werden volgende kredieten toegevoegd: 
Gewone dienst 
722 01/124/02 Didactisch materiaal:  +  30 EUR  school Riemst 
87912/332/02:  toelage duurzame materialen:  + 1.000 EUR 
104/332/48: + 310 EUR  terugbetaling reispassen 
877/126/01: + 1.100 EUR   huur erosiebestrijding 
877 01/332/02: - 1.100 EUR  toelage wachtbekkens/erosiebestrijding 
De laatste twee artikels zijn gesplitst. (is -0- operatie) 
Hoofdstuk I 
767/123/02  (2012) :   +  30 EUR  Lyreco 
76106/124/02 (2012): + 10 EUR (spelkoffers kinderopvang) 
124/125/06  (2012) : +  430 EUR    Somatie 
722/124/02 (2012):  +   340 EUR  Lyreco 
104 05/123/02 (2012): + 110 EUR   Lyreco 
104 04/123/11 (2012) + 1.500 EUR  GSM kost 
104 04/123/11 (2011): + 140 EUR GSM 
104 04/123/11 (2010): + 1.360 EUR GSM 
104 04/123/11 (2009): + 630 EUR GSM 
104 04/123/11 (2008): +  220  EUR  GSM 
879 04/332/02 (2012): +  640 EUR  (JNM Zuid Limburg) 
722/122/04 (2012): +  890 EUR   Semu bijdrage bladmuziek 
104/123/13 (2012): + 1.100 EUR  Remmicom 
877/125/12 (2012): + 380 EUR  Luminus 
93002/331/01 (2012): +   900 EUR  toelage beeldbepalend gebouw 
421 04/124/06 (2011): + 280 EUR (F. Willems) 
421 04/124/06 (2012): + 40 EUR  (F. Willems) 
879/126/01 (2012): +1.920 EUR (beheersovereenkomst natuurontwikkeling)  
 
Buitengewone dienst: 
42115/731/60 (2009): tekort Millerbeek:  + 1.000 EUR  (uitgevoerde proeven) 
421 08/731/60/ + 17.000 EUR 
 
Na aanpassing van de wijzigingen sluit het budget 2013 af met volgende cijfers: 

 Het geraamd algemeen resultaat, exploitatie, bedraagt: 2.245.831,19 EUR 
 Het geraamd algemeen resultaat, investeringen, bedraagt: 947.729,16 EUR. 

 
Raadslid Ivo Thys vraagt aparte stemming over de kredieten die worden voorzien voor 
de opruiming van het puin van een woning te Heukelom. 
Goedgekeurd met 13 stemmen voor, 11 stemmen tegen ( NVA / Spa-Groen / Open 
VLD) en 0 onthoudingen. 
 
 
Goedgekeurd met 13 stemmen voor (CD&V), 7  stemmen tegen (NVA) en 4 
onthoudingen (Open VLD / Spa-Groen). 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

20. VERSLAG VERGADERING INTERCOMMUNALE 
 
Volgende verslagen  worden ter kennisgeving  voorgelegd aan de gemeenteraad: 

 Verslag Algemene vergadering der aandeelhouders WOONZO CVBA - 
dd.08.06.2013; 

 Verslag Gewone Algemane vergadering Interaqua - dd. 21.05.2013 
 

De raad neemt kennis. 



 
ROW - Dienst Patrimonium 

21. DEFINITIEF BESLUIT TOT AANKOOP VAN EEN GEDEELTE VAN PERCEEL 546C 
GELEGEN TE VAL-MEER SECTIE C, LANGS DE SABBESTRAAT 
 
Gezien de inwoners van de Sabbestraat al geruime tijd om een bijkomende verlichting 
vragen in de omgeving van het kruispunt met de Grote Straat;  
Gezien de eigenaar van het perceel gelegen sectie C, nummer 546C bereid is om 
ongeveer één meter van zijn eigendom te verkopen, langs de weg, om zo ruimte te 
creëren voor de inplanting van de verlichtingspaal; 
Gezien het gemeentebestuur de mogelijkheid creëert om een stoep over een breedte 
van 1.50 meter aan te leggen ter plaatse.  
Gelet op de oppervlakte volgens het meetplan opgesteld door landmeter-expert Nico 
Nivelle op 23 mei 2013 van 20m² 
Gelet op het aanbod van de eigenaars, om de gronden te verkopen tegen 
schattingverslag, € 2.500; 
Gelet op het schattingsverslag van de ontvanger van de registratie te Bilzen van 12 
oktober 2012; 
Gelet op het bodemattest; 
Gelet op de ontwerpakte,die als bijlage integraal deel uitmaakt van dit besluit; 
Gezien de kredieten zijn voorzien op de buitengewone begroting 2013 onder artikel 
421 01/711/60; 
Gezien de aankoop gebeurt om reden van openbaar nut namelijk de realisatie van 
een stoep van 1.50 meter in een gedeelte van de Sabbestraat en voor de inplanting 
van een verlichtingspaal; 
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 2 augustus 2012; 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest 
van het administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 betreffende de 
openbaarheid van bestuur in de provincies en de gemeenten; 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 
BESLUIT:  goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De gemeente zal navermelde goederen, gelegen te Riemst 7e afdeling Val-Meer 
sectie C nummer 546C/deel , groot volgens meetplan opgesteld door landmeter-
expert Nico Nivelle op 23 mei 2013, 20m², aankopen, volgens de voorwaarden 
opgesomd in de ontwerpakte van aankoop opgesteld door de gemeentelijke dienst 
patrimonium gezien burgemeester Mark Vos als instrumenterend ambtenaar de akte 
zal verlijden.  
artikel 2: 
De aankoop gebeurt tegen de prijs van de schatting, € 2.500 en kan gefinancierd 
worden met de kredieten die zijn voorzien op de buitengewone begroting 2013 onder 
artikel 421 01/711/60.  
artikel 3: 
De gemeente zal de in artikel 1 vermelde goederen aankopen om reden van openbaar 
nut, namelijk de realisatie van een stoep van 1.50 meter in een gedeelte van de 
Sabbestraat en voor de inplanting van een verlichtingspaal. 
artikel 4: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen 
ook van ambtshalve inschrijving. 
artikel 5: 
Al de kosten voortvloeiende uit deze aankoop zijn ten laste van de gemeente Riemst, 
bodemattesten, inschrijving hypotheekkantoor, registratiekosten, … 



 
artikel 6: 
Een afschrift van deze beslissing samen met de nodige bewijsstukken over te maken 
aan de rekendienst voor de betaling van de aankoop. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

22. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 10.06.2013. 
 
Het verslag lag ter inzage. 
Met volgende bemerkingen: 
* Op vraag van raadslid Jan Noelmans wordt het verslag als volgt aangepast: 
punt 16: "....uitleenposten uitbreiden" wordt " ....alternatief voorzien voor de 
uitleenposten". 
 
* Op vraag van raadslid Ivo Thys wordt de volledige tekst van het toegevoegd punt 
van Jan Noelmans opgenomen en wordt het verslag als volgt aangepast: 

  42: BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET 
GEMEENTEDECREET 
Op verzoek van raadslid Jan Noelmans wordt volgend agendapunt aan de dagorde 
van de gemeenteraadszitting dd. 10/06/2013  toegevoegd: 
"vaststelling der tarieven van de speelpleinwerking, SWAP op het speelplein en 
sportkampen" 
 
Op de gemeenteraadszitting van 13 mei 2013 besliste de Gemeenteraad om de 
deelnameprijs voor de speelpleinwerking, sportkampen en SWAP op het speelplein op 
te trekken naar 4 euro per kind per dag. 
Open Vld Riemst stelt voor om voortgaand op deze maatregel, het nieuw vastgesteld 
tarief sociaal te corrigeren op een manier die rekening houdt met het aantal kinderen 
in een gezin en met de sociaaleconomische situatie ervan door de invoering van het 
criterium Omnio-statuut.  
Het Omnio-statuut geeft personen en gezinnen met een laag inkomen recht op hogere 
terugbetalingen voor gezondheidszorg. Door het hanteren van dit criterium worden de 
betreffende jeugdinitiatieven toegankelijker voor kinderen uit deze kwetsbare groep.  
Met de aanpassing die Open Vld voorstelt blijft het nieuw tarief zoals gestemd door de 
meerderheid van kracht voor het eerste kind, maar wordt het dus voorzien van enkele 
sociale correcties. 
 
BESLUIT  
artikel 1: 
Dit besluit vervangt artikel 2 van het besluit aangaande de vaststelling tarief 
speelpleinwerking, SWAP op het speelplein en sportkampen, goedgekeurd tijdens de 
gemeenteraad van 17 mei 2013. 
artikel 2: 
De deelnameprijs voor de speelpleinwerking, sportkampen en SWAP op het 
speelplein bedraagt:  € 4 (eerste kind); € 2,5 (tweede kind); € 2 (vanaf derde kind of 
houders omnio-statuut). 
artikel 3:  
Dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder. 
 
Goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 23.55 uur. 
Namens de raad 
 
 
Francine Thewissen      Mark Vos 
Wnd. gemeentesecretaris     burgemeeste 


