
Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 
 
Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester 
Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, 
Onclin Katja, Schepenen 
Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard, Wouters Veerle, Oosterbosch 
Ronnie, Renkens Davy, Beusen Anita, Stevens Ludwig, Neven Peter, Nicolaes 
Jean, Slangen Anja, Nijs Jessica, Loyens Mieke, L'Hoëst Joël, Jacobs Dirk, 
Coenegrachts Steven, Ruyters Jo, Noelmans Jan, Raadsleden 
Vrijens Guido,  Secretaris 
Vanaf punt 4. verlaat Stratermans Gerard, Raadslid de zitting. 
Vanaf punt 4. verlaat Oosterbosch Ronnie, Raadslid de zitting. 
Vanaf punt 5. vervoegt Stratermans Gerard, Raadslid de zitting. 
Vanaf punt 5. vervoegt Oosterbosch Ronnie, Raadslid de zitting. 
Vanaf punt 13. verlaat Stratermans Gerard, Raadslid de zitting. 
Vanaf punt 15. vervoegt Stratermans Gerard, 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. 30-08-2013. 
De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Ivo Thys, de stemmingen 
worden volgens loting aangevat door de heer Jo Ruyters. 
 
Op vraag van raadslid Ivo Thys werden volgende punten  toegevoegd aan de agenda: 

- “Principieel besluit tot aanleg van een geboortebos in en rond het provinciaal 
wachtbekken in de Allewijstraat te Vlijtingen” 

- "Besluit van de gemeenteraad van Riemst na kennismaking en bespreking 
van het besluit van wnd. Gouverneur Sandra Beckers dd. 29.07.2013 n.a.v. 
de klacht van Spa - Groen, Open VLD en NVA, de drie oppositiepartijen van 
Riemst tegen de burgemeester en zijn schepencollege n.a.v. de stemming 
van een niet geagendeerd punt op de gemeenteraad van 13 mei 2013" 

 
Op vraag van raadslid Ludwig Stevens werd volgend punt  toegevoegd aan de 
agenda: 

- "Voorstel tot het aan het aanbieden van openlijke en schriftelijke excuses aan 
de heer Guido Spits vanwege het schepencollege en expliciet vanwege de 
gemeentesecretaris n.a.v. de nietigverklaring door de Raad van State van de 
negatieve evaluatie van de heer Guido Spits door de gemeentesecretaris ".  

 
De vragen werden aan de voorzitter overgemaakt en tijdig aan de raadsleden 
overgemaakt. 
 
Gaat over tot de dagorde 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

1. TOELICHTING POLITIEZONE BILZEN HOESELT RIEMST 
 
De heer Dirk Claes, korpschef , gaf een toelichting i.v.m. de werking van de 
politiezone Bilzen -  Hoeselt - Riemst. 
 
Steven Coenegrachts: 
Is een fusie van politiezones aan de orde? 
Dirk Claes: 
Zoals de politiezone nu is samengesteld is ze zeer werkbaar, alle problemen worden 
opgelost. 



 
Ivo Thys: 
Is het drugsbeleid in onze regio conform de aanbevelingen van de Wereld 
Gezondheidsorganisatie? 
Dirk Claes: 
Onze aanpak lost het probleem niet op, we proberen de overlast binnen de perken te 
houden.  Bovendien is het drugsbeleid is een federale materie. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

2. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Ivo Thys: 
1. Welke adviesraden zijn opgericht? 
Gelieve mij alle verslagen van de adviesraden digitaal te versturen. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit opzoeken en u bezorgen. 
2. Vanuit de dienst plattelandsbeleid werd een brief verstuurd waarop geen 
bestemmeling stond vermeld. 
burgemeester Mark Vos: 
Deze brief werd verstuurd naar de Vlaamse parlementsleden. 
3. Tijdens de gemeenteraad van 11 maart 2013 werd de beleidsnota goedgekeurd.  
Wat is de stand van zaken van de opmaak van een  stedenbouwkundige verordening 
waarnaar wordt verwezen en het in erfpacht geven van bouwgronden? 
schepen Katja Onclin: 
Deze zit in de laatste fase.  Het in erfpacht geven van de gronden wordt onderzocht.  
We houden u op de hoogte. 
4. Is de website van Zolad niet meer bereikbaar via de website van de gemeente? 
schepen Mathieu Eycken: 
Dit berustte op een misverstand en werd inmiddels rechtgezet. 
 
Ludwig Stevens: 
Gelieve tijdens de dorpskermissen ervoor te zorgen dat de bermen en de stoepen 
onderhouden zijn. 
burgemeester Mark Vos: 
Het onderhoud van de bermen en de stoepen is uitbesteed en gebeurt op vaste 
tijdstippen.  De stoepen werden wel geborsteld voor deze gelegenheid. 
 
Steven Coenegrachts: 
Gelieve mij een gedetailleerde kostprijsberekening en een lijst van de ontvangsten 
van de Enecotour te bezorgen. 
schepen Christiaan Bamps: 
Deze lijst wordt aan alle raadsleden bezorgd. 
 
Jan Noelmans: 
1. Graag een stand van zaken i.v.m. de herinrichting van het dorpsplein te Herderen.   
burgemeester Mark Vos: 
De herinrichting van het dorpsplein zal gebeuren na de bouw van de nieuwe school, 
waarschijnlijk in 2015.  Er is nog geen concreet plan. 
2. Graag een stand van zaken i.v.m. het voetbalplein te Kanne. 
schepen Christiaan Bamps: 
Gezien de financiële problemen is het moeilijk voor de club om een nieuwe kantine te 
bouwen.  Er bestaan plannen om het voetbalplein ook te gebruiken als bivakplein en 
de kantine als slaapplaats zodat een aanvraag voor subsidie kan ingediend worden bij 
Toerisme Vlaanderen. 
3. Graag een stand van zaken i.v.m. de sluiting van de deelbibliotheken, meer 
bepaald over de huurovereenkomst te Vlijtingen die onduidelijk blijkt te zijn. 
schepen Christiaan Bamps: 
Een copy van de overeenkomst wordt u bezorgd.  De bestemming van het gebouw 
wordt nog verder onderzocht. 



 
4. De inwoners van Membruggen kunnen nog steeds niet aansluiten op Belgacom TV.  
Gelieve aan te dringen bij Belgacom. 
burgemeester Mark Vos: 
We hebben dit reeds gemeld bij Belgacom, maar zullen nogmaals een 
herinneringsbrief versturen. 
 
Jan Peumans: 
1. Is de gemeente op de hoogte van de aanleg van langsparkeerplaatsen langs de 
Tongersesteenweg?  Is desbetreffende contact opgenomen met de middenstanders 
van Riemst? 
schepen Guy Kersten: 
Dit behoort tot de 2de fase van de herinrichting.De plannen worden voorgelegd aan 
de handelaars door AWV en de parkeerplaatsen worden aangelegd in overleg met de 
handelaars, de gemeente bemiddelt. 
2. Wat gebeurt met de dode bomen langs de doortocht te Herderen?  Hierover werden 
bij de oplevering reeds opmerkingen gemaakt.  Eevenals over de bomen langs het 
fietspad Millen - Heukelom. 
burgemeester Mark Vos: 
Volgens de aannemer ligt het probleem bij het te hoge zoutgehalte van de bodem.  
Verschillende bomen zijn reeds vervangen.  Het onderhoud en de vervanging van de 
bomen gebeurt op kosten van de aannemer. 
3. In het tijdschrift Lokaal verscheen een interview i.v.m. de 500 meetbare 
actiepunten.  Gelieve alle raadsleden dit bestand digitaal te bezorgen. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
4. De functie van duurzaamheidsambtenaar wordt afgeschaft.  Welke taken zal 
mevrouw Els Partoens overnemen van de duurzaamheidsambtenaar en welke taken 
zal zij niet meer uitvoeren?   
schepen Mathieu Eycken: 
De subsidie voor de duurzaamheidsambtenaar valt weg en in het kader van de 
besparingen worden de taken herverdeeld.  We zullen u de herverdeling bezorgen. 
Burgemeester Mark Vos: 
In het kader van de besparingen werden meerdere personeelsleden niet vervangen 
en werden de taken herverdeeld. 
 
Gerard Stratermans: 
1. Welke procedure volgt het Sociaal Huis in een dossier van een hulpbehoevende? 
schepen Katja Onclin: 
Afhankelijk van de vraag bestaan er verschillende procedures. 
2. Tijdens het muziekfestival te Kanne werden op de parking onder de brug 
verschillende  wagens beschadigd.  Kunnen hier bv. camera's gehangen worden?? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is de 1ste keer dat zich iets voordoet op deze parking.  We zullen dit onderzoeken. 
3. Graag een stand van zaken i.v.m. het erosiebestrijdingsdossier Vroenhoven. 
burgemeester Mark Vos: 
Er is een akkoord met de verschillende eigenaars. 
4. Graag een stand van zaken i.v.m. de toegankelijkheid van de parochiezaal te 
Vroenhoven. 
schepen Katja Onclin: 
De bouwvergunning is in orde.  We zullen dit opzoeken en u bezorgen. 
 
Veerle Wouters: 
Gelieve bij het versturen van bijkomende agendapunten ook de bijlagen mee te 
versturen. 
Gelieve de uitnodigingen voor recepties minstens 1 week op voorhand aan de 
raadsleden te bezorgen.  Van de inhuldiging te Herderen werden we zeer laattijdig op 
de hoogte gebracht. 
De antwoorden op de vragen gesteld door de raadsleden worden laattijdig verstuurd. 
 



1. Welke inspanning doet onze gemeente i.v.m. kinderarmoede? 
schepen Katja Onclin: 
Na het uitvoeren van een onderzoek wordt hierrond een beleid uitgewerkt door het 
Sociaal Huis. 
schepen Marina Pauly: 
Er wordt momenteel een project uitgewerkt "Huizen van het Kind", dit richt zich op 
preventieve gezinsondersteuning, vooral ook van kansarme gezinnen. 
 
Ronnie Oosterbosch: 
1. Graag een stand van zaken i.v.m. parkeerplaatsen aan het voetbalplein te 
Vlijtingen.  Kan de weide gebruikt worden als parkeerplaats bij grote activiteiten die 
worden georganiseerd?  
 
Anita Beusen: 
1. Graag een stand van zaken i.v.m. de verkeerslichten te Herderen.  Er gebeurde 
bijna een ongeval. 
schepen Guy Kersten: 
De nodige stappen desbetreffende zijn gezet.  Op 17/09 vergadert P.V.C. 
2. Gelieve extra politiecontrole te voorzien i.v.m. parkeren op stoepen aan de 
schoolomgeving om ongelukken met schoolgaande kinderen te voorkomen. 
burgemeester Mark Vos: 
Er wordt beurtelings aan de scholen politietoezicht gehouden. 
 
Dirk Jacobs: 
1. Er worden problemen gemeld met steenmarters te Vlijtingen en Riemst.  Wie kan 
de inwoners hierbij helpen? 
burgemeester Mark Vos: 
De milieudienst beschikt over de nodige info. 
2. Gaat de hondenclub verhuizen naar de sportzone te Riemst? 
burgemeester Mark Vos: 
We zijn hiervan niet op de hoogte. 
3. Op 23 mei 2013 deed de tennisclub een aanvraag voor vermindering van de 
huurprijs.  Wat is het antwoord van het schepencollege? 
schepen Christiaan Bamps: 
Wij wachten op de cijfers van de club alvorens een beslissing te nemen. U wordt op 
de hoogte gehouden. 
4. Zijn de appartementen in het oud gemeentehuis te Kanne enkel bestemd voor 
inwoners van Riemst of niet? 
schepen Katja Onclin: 
Deze appartementen worden verhuurd volgens een wachtlijst die wordt opgesteld.  
Het toewijzingsreglement is maximaal mogelijk aangepast, meer voorrang kan niet 
gegeven worden.   
 
Jo Ruyters: 
1. Graag een stand van zaken i.v.m. de verlichting in de bocht van de Bilzersteenweg 
t.h.v. het zebrapad. 
schepen Guy Kersten: 
We zullen dit navragen. 
2. Is het mogelijk om bolle spiegels te plaatsen in de Abrahamstraat en Kabricht? 
burgemeester Mark Vos: 
Verzekeringstechnisch gezien mogen geen bolle spiegels meer geplaatst of 
vervangen worden. 
 



Interne zaken - Dienst Secretariaat 
3. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 08.07.2013. 

 
Dit dossier wordt uitgesteld. 
 
LDP - Dienst Milieu 

4. AANDUIDING GEMEENTELIJK VERTEGENWOORDIGER EN VASTSTELLING 
VAN DIENS MANDAAT VOOR DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 
LIMBURG.NET D.D. 09-10-2013 - AGENDA EN IN TE NEMEN 
STANDPUNTEN/STATUTENWIJZIGING 
 
Jan Peumans: 
Omdat de raadsleden geen documenten op voorhand hebben ontvangen, kon geen 
visie terug van de gemeenteraad over het afvalbeleid worden toegevoegd en vraag ik 
de stemming.  
schepen Bert Cilissen: 
CIS is samengekomen en er werden geen punten desbetreffende toegevoegd aan de 
agenda. 
 
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15-07-2005 en latere wijzigingen. 
Gelet op de uitnodigingsbrief van 27-06-2013 met referte FA_AM_130627_268 tot de 
'Bijzondere Algemene Vergadering' van Limburg.net van woensdag 25 september 
2013 om 19.00 u. in de kantoren van Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 
3500 Hasselt, met vermelding van de volledige agenda. 
Gelet op het aangetekend schrijven van 11-07-2013 met referte FA_AM130711_278 
waarbij de vergadering verplaatst wordt naar woensdag 09-10-2013 aangezien in een 
aantal gemeenten geen gemeenteraad meer plaatsvond omwille van de 
vakantieperiode. 
Gelet dat de agenda als volgt is vastgesteld: 
1) Welkom door de voorzitter 
2) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 
3) Goedkeuring verslag vorige vergadering 
4) Statutenwijziging 
5) Ondernemingsplan 2013-2018 
6) Directe inning 
7) Ontslag en benoeming van de bestuurders 
8) Varia 
Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 
rechtspersoonlijkheid is en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging, zoals 
bedoeld in artikel 12, §2, 3° van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, verder het Decreet genoemd. 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging 
Limburg.net. 
Gelet op de statuten van Limburg.net. 
Gelet op het 'ontwerp van statutenwijziging' van de Opdrachthoudende Vereniging 
Limburg.net, zoals overgemaakt als bijlage bij het aangetekend schrijven van 
Limburg.net dd. 27-06-2013 met FA_AM_130627_268, met bijgevoegd de 
'overzichtsnota statutenwijziging' met een artikelsgewijze opsomming van alle aan te 
brengen wijzigingen. 
Gelet dat een aantal wijzigingen worden aangebracht tengevolge van de wijzigingen 
die werden doorgevoerd aan het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking dd. 06-
07-2001: 
- Wijziging met betrekking tot het versturen van notulen en het vervallen van de 

verplichting tot het versturen van een uitnodiging aan de Regeringscommissaris tot 
deelname aan de verschillende bestuurlijke vergadering. 
-> De artikelen 30, 36, 40, 41 en 42 van de statuten werden in overeenstemming 
gebracht met het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking. 



- Er moet niet langer voor elke algemene vergadering afzonderlijk een 
vertegenwoordiger benoemd worden. De vertegenwoordiger kan voor de volledige 
duur van de legislatuur worden aangeduid. 
-> In artikel 37 werd de verplichting om voor elke algemene vergadering een 
vertegenwoordiger te benoemen, geschrapt. 

Gelet dat ook volgende wijzigingen worden doorgevoerd: 
- Kapitaal per inwoner (artikel 9): Verduidelijking dat de meest recent gepubliceerde 

jaarlijkse statistiek van het Rijksregister bepalend is. 
- Bijdrage in de werkingskosten (artikel 13): Verduidelijking dat de vaste bijdrage niet 

meer mag bedragen dan gemiddeld 70 euro, individueel of op gezinsbasis aan te 
rekenen. 

- Bepalingen m.b.t. de ondervoorzitters (artikel 22): Schrappen van de bepaling dat 
het ondervoorzitterschap moet worden uitgeoefend door een op voordracht van de 
deelnemende gemeenten benoemd lid van de raad van bestuur en aanpassing van 
de bepaling inzake het voorzitten van de raad van bestuur bij afwezigheid van de 
voorzitter. 

- Schrapping van artikel 43 (adviescomités): zie beslissing van de raad van bestuur 
dd. 24-04-2013 om, in het kader van de vermindering van het aantal mandaten, de 
4 bestaande adviescomités af te schaffen. 

Overwegende dat artikel 39 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene 
vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van 
bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd. 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de 
voorgelegde agendapunten en statutenwijziging te weigeren. 
Gelet op artikel 44 van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking dd. 06-07-2001 
(DIS) zoals gewijzigd bij het Decreet van 18-01-2013 (B.S. 15-02-2013), waardoor het 
voortaan niet langer nodig is dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene vergadering. 
Gelet dat bovenstaande wijziging maar plaatsvindt nadat de bepaling uit de statuten 
van Limburg.net is geschrapt. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met  stemmen 17 voor,  1 stem tegen (Spa-Groen) en 5 
onthoudingen (NVA). 
 
artikel 1: 
Als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de Bijzondere Algemene Vergadering van 
Limburg.net d.d. 09-10-2013 wordt aangeduid: 

- dhr. Mathieu Eycken, Op de Dries 70 - 3770 Riemst,15-04-1962 
met als plaatsvervanger: 
- dhr. Jean Nicolaes, Bilzersteenweg 72 - 3770 Riemst, 27-07-1948. 

De aangeduide vertegenwoordiger beschikt over een aantal stemmen dat gelijk is aan 
het aantal aandelen waarover de gemeente beschikt in Limburg.net (zie art. 7, 9 en 37 
statuten Limburg.net).  
artikel 2: 
De agendapunten van de Bijzondere Algemene Vergadering van woensdag 09-10-
2013 van de Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd/niet 
goedgekeurd. 
artikel 3: 
Het 'ontwerp van statutenwijziging' van Limburg.net, te behandelen op de Bijzondere 
Algemene Vergadering van 09-10-2013 wordt goedgekeurd/niet goedgekeurd. 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende 
vereniging middels het bezorgen van een afschrift in tweevoud aan Limburg.net. 



 
ROW - Dienst Mobiliteit 

5. UPDATE PRIORITEITENLIJST STOEPEN 
 
Ivo Thys: 
Door een wijziging in de verkeerstoestand in de Wijnstraat te Membruggen is het 
verkeer er veel drukker geworden.  Ik vraag dan ook de stoepen in de Wijnstraat op te 
nemen in de lijst. 
schepen Guy Kersten: 
We zullen deze toevoegen. 
 
Dirk Jacobs: 
In de Bosstraat te Vlijtingen bestaat momenteel geen uitwijkingsmogelijkheid voor 
voetgangers.  Gelieve deze stoepen mee op te nemen in de lijst. 
schepen Guy Kersten: 
We zullen onderzoeken of dit aan één zijde kan. 
 
Steven Coenegrachts: 
Gelieve de bomen in de Krijtstraat te Vroenhoven dringend te snoeien. 
schepen Guy Kersten: 
We geven dit door. 
 
Jan Peumans: 
Graag een stand van zaken over de voetpaden langs de gewestwegen? 
schepen Guy Kersten: 
Er werd een inventaris opgesteld, deze wordt u bezorgd. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere aanvullingen 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10 september 1996 houdende 
goedkeuring van het mobiliteitsconvenant, dat wil bijdragen tot het verhogen van de 
verkeersveiligheid, tot verbetering van de verkeersleefbaarheid en tot bescherming 
van de vervoersvraag en selectieve bereikbaarheid door een versterking van de 
alternatieve vervoermiddelen; 
Gelet op de noodzaak om sommige straten in Riemst te voorzien van stoepen ter 
verhoging van de verkeersveiligheid en ter herwaardering van de dorpskernen; 
Gelet op de beslissing van college van burgemeester en schepenen van 19 januari 
2012; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 oktober 2011 betreffende de 
aanpassing van het bestaande stoepenplan; 
Gelet op de belissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 januari 
2013 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de 
gunningswijze voor de aanleg van stoepen op afroep, dienstjaar 2013; 
Gelet op de belissing van de gemeenteraad van 4 februari 2013 betreffende de 
goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze voor de aanleg 
van stoepen op afroep, dienstjaar 2013; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen betreffende 
de goedkeuring voor het starten van de gunningprocedure en de publicatie van de 
overheidsopdracht voor de aanleg van stoepen op afroep, dienstjaar 2013; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 april 
2013 betreffende de goedkeuring gunning: aanleg van stoepen op afroep en 
aanpassingen aan de riolering, dienstjaar 2013; 
Gelet op de adviezen geformuleerd door de werkgroep 'stoepenplan' van 3 april 2013; 
Overwegende volgende criteria gehanteerd bij het opstellen van het stoepenplan:  

- het aanleggen van stoepen in deze straat is opgenomen in lijst met 
actiepunten in het mobiliteitsplan,  

- dorpskernherwaardering,  
- straten met veel gemotoriseerd verkeer en veel voetgangers,  
- straten met logiesverstrekkende mogelijkheden; 

Overwegende dat de kostprijs voor het aanleggen van stoepen varieert rond 65 
euro/m² exclusief BTW; in deze prijs is inbegrepen:  



- opbreken van bestaande verharding en boordstenen (indien nodig),  
- fundering klinkers en boordstenen,  
- straatlaag voor klinkers,  
- leveren en plaatsen van boordstenen (indien nodig),  
- leveren en plaatsen van klinkers en  
- aanpassen nieuwe verharding aan bestaande toestand (zonder dit 40 €/m² 

exclusief BTW); 
Overwegende dat de mogelijkheid onderzocht wordt of er verkeersremmende 
maatregelen geïntegreerd kunnen worden in het plan van aanleg van stoepen om de 
verkeersveiligheid te verhogen; 
Overwegende dat bij de aanleg van stoepen volgende maatstaven worden 
gehandhaafd: 

- volgens het besluit van de Vlaamse Regering dd. 29-04-1997 (in bijlage) 
brengt het gemeentebestuur een verharding aan van 1,5 meter; de kleur van 
de stoepen zal altijd betongrijs zijn, tenzij bij een volledige aanpak van de 
straat voor een ander concept wordt gekozen. Wanneer de gemeentelijke 
eigendom niet 1,5 meter breed is, wordt het akkoord van de eigenaar 
gevraagd om te verharden. 

- op plaatsen waar de stoep breder is dan 1,5 meter krijgt de burgereigenaar de 
mogelijkheid om tegelijkertijd de stoep door de aannemer te laten verharden, 
tenzij het concept anders voorzien is (groenbeplanting). De burgereigenaar 
dient zelf afspraken te maken met de aannemer betreffende het tarief van de 
aannemer. De gemeente zal in voorbereidende gesprekken proberen een 
richtprijs af te spreken die de aannemer hanteert voor de burgereigenaars. 

Overwegende dat er rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid van de 
stoepen; 
Overwegende dat er een aanvulling is van de op de gemeenteraad van 10 oktober  
2011 goedgekeurde prioriteitenlijst; 
Overwegende dat de kostprijs geraamd wordt op 65 euro/m² (excl. BTW) wanneer de 
klinkerwerken moeten aangepast worden aan de bestaande toestand en 40 euro/m² 
(excl. BTW) voor de klinkerwerken die niet moeten aangepast worden aan de 
bestaande toestand; 
Overwegende dat de aanleg van stoepen in Op't Broeck momenteel tijdelijk uitgesteld 
was volgens beslissing gemeenteraad 10 oktober 2011 
Overwegende dat deze aanpassing geen budgetaire consequenties met zich 
meebrengt; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met  22 stemmen voor (CD&V, NVA , Spa-Groen),  0 
stemmen tegen en 3 onthoudingen (Open VLD). 
 
artikel 1:  
Het college  gaat akkoord met de voorgestelde locaties voor de prioriteitenlijst aanleg 
stoepen: 
Bolder Jehennestraat 120 OK 5200 
Genoelselderen Sint-Maartenstraat 582 OK 37830 
Herderen Heiligestraat 1230 OK 79950 
Herderen Kruisherenstraat 640 OK 60016 
Kanne Bovenstraat 930 OK 60450 
Kanne Onderstraat 660 OK 42900 
Kanne Op't Broeck 501 OK 32565 
Lafelt Iers-Kruisstr. Tss school en burg. 

Marresbaan 
1100 OK 103153 

Membruggen Wijnstraat 1200 OK 78000 
Millen Millerdries 1050 OK 68250 
Millen Peperstraat 789 OK 73988 
Millen Genendries 913 OK 85617 
Riemst Tramstraat 1590 OK 103350 



Val-Meer Mgr Kerkhofslaan 1650 OK 107250 
Val-Meer Pannestraat 570 OK 37050 
Vlijtingen Molenweg 2136 OK 138840 
Vlijtingen Iers-Kruisstraat 450 OK 29250 
Vlijtingen Smisstraat 1266 OK 82290 
Vlijtingen Mgr. Simenonlaan 1461 OK 137005 
Vlijtingen Schepen Mengelslaan 400 OK 37510 
Vlijtingen  Bosstraat 350 OK 22750 
Vroenhoven Krijtstraat 966 OK 62790 
Vroenhoven Lafelterweg 554 OK 51951 
Vroenhoven Montenaekenweg 525 OK 34125 
Zichen Sint-Servaasstraat 948 OK 61620 
Zichen-Bolder Pastoor Palmaersstraat 469 OK 43980 
Zussen Deel Kalderstraat 509 OK 47731 
Zussen A Meulemansstraat 450 OK 29250 
Zussen Kalderstraat 1200 OK 78000 
Zussen Kwartelstraat 1050 OK 68250 
 
artikel 2: 
Op basis van deze lijst zal het college van burgemeester en schepenen jaarlijks de 
locaties weerhouden op stoepen aan te leggen. 
 
ROW - Dienst Mobiliteit 

6. NIEUW DUURZAAM LOKAAL MOBILITEITSBELEID: INSTALLATIE 
GEMEENTELIJKE BEGELEIDINGSCOMMISSIE (GBC) 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42 en 43; 
Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, artikel 26/1 
en 26/2, ingevoegd bij het decreet van 10 februari 2012, (hierna ‘het Decreet’ te 
noemen); 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de 
nadere regels betreffende organisatorische omkadering, de financiering en de 
samenwerking voor het mobiliteitsbeleid, artikel 2 tot en met 12, (hierna ‘het Besluit’ te 
noemen); 
Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat elke gemeente een 
Gemeentelijke Begeleidingscommisie (afgekort ‘GBC’) zal oprichten en ook de 
minimale samenstelling van de GBC vastlegt; 
Overwegende dat artikel 2 tot en met 5 van het Besluit nadere regels bevat omtrent de 
aanwijzing van de vaste, de variabele en adviserende leden; 
Overwegende dat het overeenkomstig artikel 5 van het Besluit aan de gemeente 
toekomt de adviserende leden van de GBC aan te wijzen; 
Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat de gemeenteraad in het 
kader van participatie kan beslissen de vergaderingen van de GBC open te stellen 
voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking; 
Overwegende dat het volgens artikesl 26/2 van het Decreet in sommige gevallen 
zinvol en noodzakelijk kan zijn de werkzaamheden van de GBC of deelaspecten ervan 
te bundelen op bovengemeentelijk vlak. Deze beslissing komt volgens artikel 9, §1, 
tweede lid van het besluit toe aan het College van Burgemeester en Schepenen; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met  25 stemmen voor , 0 stemmen tegen en 0 
onthoudingen. 
 
artikel 1: 
Er wordt een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC opgericht als 
multidisciplinair 
en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum verantwoordelijk voor: 



1° de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, 
de herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan; 
2° de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van 
projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid; 
 
artikel 2: 
Met behoud van de toepassing van artikel 26/1, §2, derde lid van het Decreet en 
artikel 2 en 
artikel 5 van het Besluit, worden de volgende adviserende leden toegevoegd aan de 
GBC: 
- afgevaardigde van de gemeentelijke dienst Mobiliteit; 
- afgevaardigde van de lokale politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst. 
Deze leden worden uitgenodigd op elke vergadering van de GBC. 
Wanneer met betrekking tot een bepaald plan of project de aanwezigheid van andere 
interne diensten (vb. Economie, Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid,…), 
administraties (vb. nv. De Scheepvaart, …), adviesraden (vb. Milieuraad,…) of 
instanties (vb. scholen, …) zinvol geacht wordt, kunnen zij eveneens uitgenodigd 
worden voor de GBC. 
artikel 3: 
De schepen van Mobiliteit wordt aangewezen als voorzitter van de GBC. In geval van 
verhindering, kan de voorzitter deze bevoegdheid delegeren aan een ander lid van het 
College of een gemeentelijke ambtenaar. 
artikel 4: 
De Raad draagt haar bevoegdheid om te beslissen tot het openstellen van de 
vergaderingen 
van de GBC voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de 
bevolking over aan de voorzitter van de GBC, die dit doet in overleg met de vaste 
leden. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

7. GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET VMSW, INFRAX, 
KLEINE LANDEIGENDOM,  EN WOONZO VOOR HET OPSTELLEN VAN HET 
ONTWERP VAN  RIOLERINGS-, WEGEN-, EN OMGEVINGSWERKEN OP DE 
WIJK: "RUP WILDER" TE RIEMST VROENHOVEN  
 
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;  
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 
bestuurshandelingen, gelet op de omzendbrief B.A.2000/08 betreffende de toepassing 
van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 
bestuurshandelingen op besluiten van provinciale en gemeentelijke overheden en 
OCMW’s – Gecoördineerde onderrichtingen; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, meer bepaald artikel 
19; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op de omzendbrief VR 2004/26 dd.2004-06-04 betreffende de openbaarheid 
van bestuur; 
Gelet op de artikels 248 tot 260 van het nieuwe gemeentedecreet van 15 juli 2005 
betreffende het administratieve toezicht op de gemeenten 
Gelet op het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare 
werken; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken; 
Gezien de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, VMSW, voor rekening van het 
Vlaamse Gewest de infrastructuurwerken uitvoert in de wijk "Wilder" te Vroenhoven; 
Gezien er binnen dit project ook werkposten zijn die voor rekening zijn van andere 
partners: Infrax, Woonzo, De Kleine Landeigendom en het gemeentebestuur van 
Riemst; 



 
Gezien het wenselijk is, in het algemeen belang,  om de beschreven werken en 
diensten samen te voegen en de VMSW aan te duiden om in gezamenlijke naam bij 
de gunning en de uitvoering van de opdrachten als opdrachtgevend bestuur op te 
treden, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de 
overheidsopdrachten.  
Gezien de overeenkomst, opgesteld door de VMSW op 27 mei 2013, inhoudt dat de 
kosten van het project  gedragen worden door elke partij afzonderlijk geheel of 
gedeelelijk in zoverre dat het ontwerp op de werken geheel of gedeeltelijk ten laste 
zijn van bedoelde partij. 
Gezien de opdracht omhelst: 

• het gunnen van de opdracht voor de studie en de leiding van de werken 
conform de wet op de overheidsopdrachten, aan de hand van één of 
meerdere overeenkomsten aan één of meerdere ontwerpers; 

• het toezicht op de werken; 
• de veiligheidscoördinatie, ontwerp en verwezenlijking;  
• het aanstellen van een bodemsaneringsdeskundigeen het opstellen van een 

technish verslag; 
• het opstellen van het bouwaanvraagdossier; 
• de gunningsprocedure; 

Gezien alle partijen moeten instemmen met de gunning van de respectievelijke 
opdrachten vooraleer de VMSW de gunning kan betekenen aan de betrokkenen. 
Gezien het gemeentebestuur, als beheerder van het openbaar domein, indien dat 
nodig mocht blijken de opdracht moet geven tot het verplaatsen van nutsleidingen. 
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst opgesteld door de VMSW van 
27 mei 2013 
Gezien de kredieten voor de betaling van de erelonen voor het ontwerp, het gedeelte 
ten laste van de gemeente Riemst, ten gepaste tijde worden voorzien in de 
buitengewone begroting.  
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT : goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
De samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen (VMSW), Infrax, Woonzo, De Kleine Landeigendom en het gemeentebestuur 
van Riemst voor: wegen-, riolerings- en omgevingswerken voor het project "Rup 
Wilder", wordt goedgekeurd en gehecht aan de toekomstige ereloonovereenkomst. 
artikel 2: 
De samenwerkingsovereenkomst als bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit 
artikel 3: 
De kredieten voor de betaling erelonen en werken, voor het gedeelte ten laste van het 
gemeentebestuur volgens hun aandeel in de ramingen en eindafrekening. worden ten 
gepaste tijde voorzien in de buitengewone begroting,  
artikel 4: 
Een exemplaar van deze gemeenteraadsbeslissing zal overgemaakt worden aan 
• de financiële dienst van de gemeente Riemst als bijlage van de eerste 

ereloonstaat 
• VMSW te Brussel om te voegen bij het dossier  
 
ROW - Dienst Patrimonium 

8. DEFINITIEVE GOEDKEURING VAN EEN PACHTOVEREENKOMST VAN 
LANDBOUWGRONDEN EIGENDOM VAN DE GEMEENTE RIEMST, GELEGEN 5E 
AFDELING KANNE SECTIE A 214B 
 
Jan Peumans: 
Werd in het verleden pacht betaald? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht en u bezorgd. 



 
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; 
Gezien de landbouwgronden eigendom van ons bestuur best verpacht worden om 
een optimale opbrengst te genereren; 
Gezien landbouwer Mathieu Vranken, Muizenberg 19 te 3770 Riemst, de gronden 
gebruikt en aanpalende gronden gebruikt; 
Gelet op de pachtwet van 07-11-1988 
Gezien de pachtprijscoëfficient goedgekeurd door de provincie in december 2010; 
Gezien het wenselijk is een en dezelfde overeenkomst op te stellen voor al de 
verpachte landbouwgronden; 
Gelet op de bij onderhavige beslissing gevoegde overeenkomst; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest 
van het administratieve toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van besturen in 
de provincies en de gemeenten; 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met  17 stemmen voor (CD&V, Open VLD) , 8 stemmen 
tegen (NVA , Spa-Groen) en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Het bestuur gaat principieel akkoord met het verpachten van volgende gronden: 

- Perceel gelegen te Riemst 5e afdeling  sectie A nummers 214B (18a06ca), 
met een niet geindexeerd KI van 10 wordt verpacht aan Mathieu Vranken 
Muizenberg 19 te 3770 Riemst tegen 10 x 3,72 = € 37,20.  

artikel 2: 
Het bestuur zal de vermelde gronden verpachten: 

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

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

- Onder specifiek voorwaarde dat het perceel blijvend als grasland moet 
gebruikt worden 

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

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

9. ACTUALISATIE VAN DE PACHTOVEREENKOMST VAN LANDBOUWGROND 
EIGENDOM VAN DE GEMEENTE RIEMST, GELEGEN 7E AFDELING SECTIE C 
65D EN 65C/DEEL -GEDEELTELIJKE HERZIENING BESLISSING 12/11/2012 
 
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; 
Gezien de landbouwgronden eigendom van ons bestuur en in gebruik als 
landbouwgrond, verpacht werden; 
Gezien ons bestuur over een schriftelijke overeenkomst moet beschikken;  
Gezien het wenselijk is de overeenkomsten aan te passen aan de huidige wetgeving 
en eisen; 
Gelet op de pachtwet van 07-11-1988 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 12/11/2012 waarbij het perceel 65D 
samen met een gedeelte van het perceel 65C verpacht werd aan Monard Pierre, 
wonende Haselindestraat 10 te 3770 Riemst; 
Gezien het gedeelte van perceel 65C door het gemeentebestuur nu wordt gebruikt als 
uitbreiding voor het kerkhof; 
Gezien de pachtprijscoëfficient goedgekeurd door de provincie in december 2010; 



Gezien het wenselijk is een en dezelfde overeenkomst op te stellen voor al de 
verpachte landbouwgronden; 
Gelet op de bij onderhavige beslissing gevoegde overeenkomst; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest 
van het administratieve toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van besturen in 
de provincies en de gemeenten; 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met  25 stemmen voor , 0 stemmen tegen en 0 
onthoudingen. 
artikel 1: 
Het bestuur gaat principieel akkoord met het verpachten van volgende gronden: 

- Perceel gelegen te Riemst 7e afdeling Val-Meer sectie C nummer 65D, groot 
8500m², met een niet geindexeerd KI van € 60 wordt verpacht aan Monard 
Pierre, wonende Haselindestraat 10 te 3770 Riemst tegen 60,00 x 3,72 = 
€ 223,20.  

artikel 2: 
Het bestuur zal de vermelde gronden verpachten: 

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

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

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

artikel 3: 
De beslissing van de gemeenteraad van 12/11/2012 omtrent bedoelde percelen wordt 
gewijzigd 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere afhandeling 
van het dossier, en wordt gemachtigd de overeenkomst met de betrokken pachter af 
te sluiten en te ondertekenen.  
 
ROW - Dienst Patrimonium 

10. DEFINITIEF BESLUIT TOT HET GRATIS AANVAARDEN VAN EEN LOT 
"WEGZATE" GELEGEN TE RIEMST 9E AFDELING GENOELSELDEREN SECTIE 
A NR. 263/03, LANGS DE SINT MAARTENSTRAAT 
 
Ivo Thys: 
Zijn alle materialen uit de gracht gehaald? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken en u laten weten. 
 
Gelet op de beslissing van 22 februari 2013 van de raad van bestuur van de 
watergroep omtrent het gratis afstaan van het perceel grond gelegen te Riemst 9e 
afdeling Genoelselderen sectie A nummer 263/03, groot 48m² 
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 08 augustus 2013 houdende hun 
principieel akkoord tot aanvaarding van deze gratis grondafstand aan ons bestuur;  
Gezien het een gratis grondafstand betreft gaat het bestuur akkoord om af te zien van 
de procedureregel om een schatting aan te vragen bij de ontvanger van de registratie, 
en dit om kosten te besparen; 
Gezien de aankoop voor openbaar nut is, namelijk de realisatie van de rooilijn in de 
Sint Maartenstraat, en het inlijven van bedoeld perceel bij het openbaar domein; 
Gelet op de ontwerpakte,die als bijlage integraal deel uitmaakt van dit besluit; 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 



Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest 
van het administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 betreffende de 
openbaarheid van bestuur in de provincies en de gemeenten; 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met  25 stemmen voor , 0 stemmen tegen en 0 
onthoudingen. 
artikel 1: 
De gemeente zal navermelde goederen: 
- perceel, 263/03 groot volgens kadaster 48 ca eigendom van de Watergroep, 

gelegen te Riemst 9e afdeling Genoelselderen sectie A 
gratis aanvaarden en inlijven bij het openbaar domein van de Sint Maartenstraat. 
artikel 2: 
De gemeente zal de in artikel 1 vermelde goederen aannemen om ze een 
bestemming te geven van openbaar nut, namelijk de realisatie van het openbaar 
domein in het Sint Maartenstraat. 
artikel 3: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen 
ook van ambtshalve inschrijving. 
artikel 4: 
De kosten  voortvloeiende uit deze aankoop, opmaken akte, registratie, inschrijving, 
…, zijn ten laste van het gemeentebestuur. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Jeugd 

11. REGLEMENT UITLEEN GELUIDSMETER IN HET KADER VAN DE NIEUWE 
WETGEVING ROND GELUIDSNORMEN 
 
Gelet op de aanpassing van de reglementering van het maximale geluidsniveau op 
muziekevenementen, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 juni 2011 en 
bindend en afdwingbaar vanaf 1 januari 2013; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen op 14 februari 
2013 tot de aankoop van 2 geluidsmeters, waarvoor 1 bestemd voor de uitleendienst; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen op 20 juni 
2013 om de geluidsmeter gratis uit te lenen aan alle Riemsterse verenigingen;  
Gelet op de verplichting van de Provinciale Jeugddienst Limburg om, voor het 
bekomen van subsidies, de geluidsmeter gratis ter beschikking te stellen aan 
jeugdverenigingen; 
Overwegende dat het gemeentebestuur zichzelf tot doel stelt om vereningingen zo 
veel mogelijk te ondersteunen; 
Overwegende dat het gemeentebestuur inzit met het welzijn van zijn bewoners; 
Gelet op het Gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met  25 stemmen voor , 0 stemmen tegen en 0 
onthoudingen. 
 
artikel 1:  
De gemeente biedt via het gemeenteraadsbesluit van 20/04/2009 inzake Reglement 
Uitleendienst de mogelijkheid aan tot  gratis uitleen van een geluidsmeter aan 
verenigingen van de gemeente Riemst die een evenement met elektronisch versterkte 
muziek organiseren. 
artikel 2:  
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel beheerder. 



 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Sport 

12. TOELAGEREGLEMENT VOOR RIEMSTER ERKENDE SPORTCLUBS MET EEN 
KWALITEITSVOLLE PERMANENTE SPORTWERKING & 
PROFESSIONALISERING VAN ERKENDE RIEMSTER SPORTCLUBS MET EEN 
KWALITEITSVOLLE, SPECIFIEKE JEUGDWERKING 
 
Ludwig Stevens: 
Hoeveel sportverenigingen bestaan er in Riemst?  Hoeveel sportverenigingen hebben 
rechtspersoonlijkheid? 
schepen Christiaan Bamps: 
We zullen u de lijst bezorgen van de verenigingen met rechtspersoonlijkheid.  Bij de 
feitelijke verenigingen is de voorzitter hoofdelijk verantwoordelijk. 
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 
op de aanwending van gemeentelijke subsidies, inzonderheid artikel 3, artikel 7, 1° en 
artikel 9, eerste lid; 
Gelet op het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal 
sportbeleid van 06/07/2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het 
decreet van 06/07/2012 van 16/11/2012; 
Gelet op het besluit van 07/07/2008 betreffende het reglement tot gemeentelijke 
erkenning van Riemster sportverenigingen; 
Gelet op het decreet van 13/07/2001 houdende de regeling van de erkenning en 
subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties 
voor de sportieve vrijetijdsbesteding; 
Overwegend het gemeentebestuur erkende Riemster sportclubs met een 
kwaliteitsvolle permanente sportwerking financieel wil ondersteunen;  
Overwegend het gemeentebestuur erkende Riemster sportclubs met een 
professionele aanpak betreffende jeugdwerking wil ondersteunen; 
Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van 
het kind in de sport centraal stelt; 
Overwegend het besluit van 07/07/08 met betrekking tot "subsidiestelsel voor 
Riemster sportverenigingen met een specifieke jeugdwerking" op 01/01/2014 wordt 
vervangen door het huidige toelagereglement; 
Overwegend dat het nieuwe "toelagereglement voor Riemster erkende sportclubs met 
een kwaliteitsvolle permanente sportwerking en professionalisering van erkende 
Riemster sportclubs met een kwaliteitsvolle, specifieke jeugdwerking" ingaat op 
01/01/2014; 
Gelet op het feit dat de gepaste kredieten in het gemeentebudget zijn ingeschreven; 
Gelet op het feit dat het college van burgemeester is gemachtigd om dit besluit uit te 
voeren; 
Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke sportraad van 09/07/2013; 
Gelet op het gunstig advies van het schepencollege van 29/08/2013;  
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de wetgeving ter zake; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met  25 stemmen voor , 0 stemmen tegen en 0 
onthoudingen. 
artikel 1: 
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, 
worden door het college van burgemeester en schepenen subsidies verleend aan 
erkende Riemster sportclubs aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie. 
artikel 2: 
De zetel van de erkende sportclub is in de gemeente Riemst gevestigd. 
artikel 3: 
Deze toelage wordt verdeeld op basis van 2 luiken, namelijk: 
1. Kwaliteitsvolle permanente sportwerking 



2. Professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle 
jeugdsportbegeleiding 
artikel 4: 
Voor deze 2 luiken, vermeld in artikel 3, wordt een budget van 30.000,00 euro 
voorzien. Dit budget wordt als volgt verdeeld: 
Luik 1: 12.500,00 euro voor kwaliteitsvolle permanente sportwerking 
Luik 2: 17.500,00 euro voor professionalisering van Riemster erkende sportclubs met 
een kwaliteitsvolle, specifieke jeugdwerking 
artikel 5: 
Indien een erkende sportclub diploma's/licenties/attesten…toevoegt, dan moeten de 
houders van deze diploma's/licenties/attesten…effectief lid zijn van de sportclub 
artikel 6: 
De subsidie wordt berekend op basis van de verworven punten die kunnen behaald 
worden in de verschillende criteria  
artikel 7 : De aanvragen/controle  

 de aanvragen tot toelage worden door de sportclubs op de daartoe bestemde 
formulieren ingevuld, ondertekend en ingediend bij de dienst Sport, St.-
Jansstraat 8b in 3770 Herderen-Riemst en dit uiterlijk tegen 15.10.X (jaar X).  

 De aanvraag heeft betrekking voor het werkjaar dat loopt van 01.08.(X-1) tot 
31.07.X  

 de nodige documenten dienen bijgevoegd te worden, indien er voor een 
rubriek gegevens ontbreken of er worden foutieve gegevens verstrekt dan is 
de sanctie 0 punten voor de desbetreffende rubriek  

 het reglement en de aanvraagformulieren zijn elektronisch beschikbaar op de 
website www.riemst.be en op de dienst Sport  

 De bevoegde ambtenaar kan te allen tijde overgaan tot controle van de 
verstrekte gegevens. Het afleggen van onjuiste verklaringen t.o.v. het 
gemeentebestuur kan aanleiding geven tot het treffen van maatregelen tegen 
de desbetreffende sportvereniging zoals weigering, terugvordering en/of 
schorsing van 5 jaar der toelagen. 

 Een sportclub die na de uiterlijk vastgestelde datum de aanvraag indient, 
wordt uitgesloten voor toelagen.   

artikel 8: Documenten  
Op beide aanvraagformulieren staat duidelijk vermeld, welke documenten dienen 
toegevoegd te worden. 
artikel 9: 
Indien een sportclub ophoudt te bestaan, kan de toegekende toelage op advies van 
het college van burgemeester en schepenen voor het betrokken jaar ingehouden 
worden. 
artikel 10: Definities  

 Erkende sportfederatie: de Vlaamse sportfederatie die erkend is in het kader 
van het decreet van 13/07/2001 houdende de regeling van de erkenning en 
subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisaties en de 
organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding 

 Erkende Riemster sportvereniging: een Riemster sportvereniging (zetel in 
Riemst gevestigd) die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie 
en voldoet aan het reglement tot gemeentelijke erkenning van Riemster 
sportverenigingen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 07/07/2008;  

 Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het 
jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het 
sporttechnische, beleidsmatige en organisatorisch vlak. De 
jeugdsportcoördinator is minimum VTS initiator of hieraan gelijkgesteld en 
stuurt minimaal 2 andere jeugdsportbegeleiders aan.  



 
 Jeugdwerking: een erkende Riemster sportclub heeft een jeugdwerking 

wanneer minstens 25% van haar leden kinderen en jongeren zijn t.e.m. 18 
jaar en wanneer deze kinderen/jongeren wekelijks begeleid worden door 
trainers tijdens trainingen en georganiseerde competities. 

artikel 11: 
Dit toelagereglement treedt in werking op 01/01/2014 en vervangt het 
toelagereglement van 07/07/2008 "aanpassing subsidiestelsel voor Riemster 
sportverenigingen met een specifieke jeugdwerking". 
 
LUIK 1: TOELAGE VOOR KWALITEITSVOLLE PERMANENTE SPORTWERKING 
 
artikel 12: Berekening der toelagen (12.500,00 euro):  
12.1. Deelname aan activiteiten georganiseerd door dienst sport al dan niet i.s.m. de 
sportraad, het onderwijs,… 
Een erkende sportclub, die deelneemt aan een activiteit van de sportdienst al dan niet 
i.s.m. sportraad, onderwijs of andere…kan punten verdienen. Dit op basis van het 
aantal deelnames aan activiteiten 
 

Deelname Aantal 
punten 

1 10 
2 20 
3 30 
4 40 
5 50 
6 60 
7 70 
8 80 

 
12.2. Aangesloten Riemster leden 
Een erkende sportclub krijgt per 10 aangesloten Riemster leden, op basis van de 
ledenlijst van de club bij een erkende federatie, punten toegekend met een maximum 
van 100 punten   

Aantal leden Aantal 
punten 

0-10  0 
11-20 10 
21-30 20 
31-40 30 
41-50 40 
51-60 50 
61-70 60 
71-80 70 
81-90 80 
91-100 90 
101-110 100 

 
12.3. Aangesloten bij de sportraad 
Een erkende sportclub, aangesloten bij de gemeentelijke sportraad, verdient 20 
punten.  
12.4. Aankoop sportmateriaal  
Een erkende sportclub kan 2 punten per aankoopschijf van 250,00 euro verdienen 
(met een maximum van 20 punten). Dit voor de aankoop van sportmateriaal, 
noodzakelijk om de sport te beoefenen. Dit geldt niet voor de aankoop van 
(sport)materiaal voor infrastructuur of voor een sportevenement. 
 



Aankoopschijf 
sportmateriaal 

Aantal 
punten 

0-250 euro 2 
251-500 4 
501-750 6 
751-1.000 8 
1.001-1.250 10 
1.251-1.500 12 
1.501-1.750 14 
1.751-2.000 16 
2001-2.250 18 
2.251-2.500 20 
  

12.5. Huishoudelijk reglement/VZW 
Een erkende sportclub die een huishoudelijk reglement kan voorleggen, verdient 10 
punten. Indien de club een VZW-structuur heeft, zijn er extra 10 punten te verdienen. 
 
 LUIK 2: TOELAGE VOOR PROFESSIONALISERING VAN ERKENDE RIEMSTER 
SPORTCLUBS MET EEN KWALITEITSVOLLE, SPECIFIEKE JEUGDWERKING 
 
artikel 13: Berekening der toelagen (17.500,00 euro): 
13.1. Sportkwalificaties Jeugdsportcoördinator 
Een erkende sportclub krijgt op basis van de onderstaande sportkwalificaties punten 
toebedeeld op basis van het diploma van de jeugdsportcoördinator/het aantal 
leeftijdscategorieën. Deze kwalificaties hebben enkel betrekking op haar leden t.e.m. 
18 jaar en dienen actief te worden uitgevoerd. De bijhorende diploma's dienen 
uitgereikt te zijn door VTS (Vlaamse Trainersschool) of daarmee geassimileerd.  
 

Kwalificatie 
Jeugdsportcoördinator 
 

aantal 
leeftijdscategorieën 

Aantal 
punten 

Initiator 2 10 
3 15 
4 20 
5 25 
6 30 
7 35 
8 40 
9 45 
10 50 

Kwalificatie 
Jeugdsportcoördinator 

aantal 
leeftijdscategorieën 

Aantal 
punten 

Trainer B/ Instructeur B/ 
Diploma Bachelor/ Master 
Lichamelijke opvoeding 

2 20 
3 30 
4 40 
5 50 
6 60 
7 70 
8 80 
9 90 
10 100 



 
Kwalificatie 
Jeugdsportcoördinator 

aantal 
leeftijdscategorieën 

Aantal 
punten 

Trainer A 2 30 
3 60 
4 90 
5 120 
6 150 
7 180 
8 210 
9 240 
10 270 

 
 
13.2.Gediplomeerde trainers/aantal speelgerechtigde t.e.m.18 jaar 
Een erkende sportclub krijgt in verhouding met het aantal t.e.m. 18-jarige  
speelgerechtigde leden punten voor het werken met gediplomeerde trainers. De 
trainer(s) dient aangesloten te zijn bij de club en moet zijn/haar functie van trainer 
effectief uitvoeren.  
Volgende diploma’s komen in aanmerking: 

 Diploma van de Vlaamse Trainersschool (VTS): Aspirant-Initiator, Initiator, 
InstructeurB/TrainerB, Trainer A 

 Diploma's geassimileerd met deze van VTS komen ook in aanmerking 
 Diploma Bachelor/Master Lichamelijke Opvoeding 

Al deze bovenvermelde diploma’s geven recht op 10 punten/per 9 aangesloten t.e.m. 
18 jarige spelers, startende vanaf 5 aangesloten spelers  
 

Aantal  
speelgerechtigde 
leden 

Max. aantal 
gediplomeerde  
trainers 

Aantal 
punten 

Aantal  
speelgerechtigde 
leden 

Max. aantal 
gediplomeerde  
trainers 

Aantal 
punten 

5-14 1 10 115-124 12 120 
15-24 2 20 125-134 13 130 
25-34 3 30 135-144 14 140 
35-44 4 40 145-154 15 150 
45-54 5 50 155-164 16 160 
55-64 6 60 165-174 17 170 
65-74 7 70 175-184 18 180 
75-84 8 80 185-194 19 190 
85-94 9 90 195-204 20 200 
95-104 10 100 205-214 21 210 
105-114 11 110 … … … 

 
13.3. Bijscholing voor jeugdtrainers,  jeugdsportcoördinatoren 
Een erkende sportclub krijgt punten wanneer zijn/haar lid een bijscholing volgt als 
jeugdtrainer en/of jeugdcoördinator. De bijscholing dient gevolgd te worden bij 
erkende federaties, VTS of daarmee geassimileerd. De opleiding dient specifiek 
gericht te zijn naar de jeugdwerking.  
Een bijscholing kan door verschillende instanties georganiseerd worden als het thema 
en de doelgroep maar specifiek zijn en kan slechts eenmalig beloond worden 
Per gevolgde bijscholingscursus: 5 punten met een maximum van 100 punten 
 

Bijscholings- 
cursus 

Aantal punten Bijscholings- 
cursus 

Aantal punten 

1 5 11 55 
2 10 12 60 
3 15 13 65 
4 20 14 70 



5 25 15 75 
6 30 16 80 
7 35 17 85 
8 40 18 90 
9 45 19 95 
10 50 20 100 

 
13.4. Extra activiteiten 
Het organiseren van een apart jeugdtornooi voor kinderen/jongeren t.e.m. 18 jaar 
buiten de reguliere competitiewedstrijden: 20 punten  
Het organiseren van een meerdaagse stage of kamp (min.2dagen) van min 4u/dag: 
20 punten  
Het organiseren van een opendeurdag/infoavond voor alle Riemster kinderen en 
jongeren t.e.m. 18 jaar: 20 punten  
 
13.5. Ondertekening Panathlon-charter "rechten van het kind in de sport" 
Op 25/02/2008 ondertekende de gemeente Riemst de Panathlon-charter (CBS van 
03/04/2008). 
Erkende sportclubs met een jeugdwerking die deze panathlon-charter ondertekenen, 
krijgen 20 punten toegewezen. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Welzijn 

13. GOEDKEURING LOKALE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMTRENT DE 
OPRICHTING EN DE WERKING VAN DE WERKWINKEL TONGEREN, RIEMST, 
VOEREN, HERSTAPPE 
 
Ludwig Stevens: 
Loopt dit niet parallel met andere initiatieven?  Hoeveel bezoekers komen naar het 
Sociaal Huis? 
schepen Bert Cilissen: 
De Werkwinkel heeft een coördinerende functie. 
 
Jan Peumans: 
Werd er een evaluatie gemaakt van de werking van de Werkwinkel van de afgelopen 
6 jaar? 
schepen Bert Cilissen: 
De evaluatie zal u bezorgd worden.  Binnenkort wordt een toelichting gegeven aan 
alle ondernemers van Riemst. 
schepen Katja Onclin: 
De laatste 2 jaar was Tongeren voorzitter en is de werking wat stil gevallen. 
 
Ivo Thys: 
Mij lijkt het dat er paradoxaal wordt gewerkt.  Werk in de sociale economie zou 
moeten uitgevoerd worden door mensen uit eigen regio. 
burgemeester Mark Vos: 
De sociale tewerkstellingsplaatsen wilden niet meewerken. 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25/11/2003 en van 22/12/2005; 
Gelet op de afgesloten samenwerkingsovereenkomst binnen het zorggebied 
Tongeren, Herstappe, Riemst, Voeren  van 01/03/2004; 
Gelet op de conceptnota “lokale werkwinkels” zoals goedgekeurd door de Task Force 
16 november 2007; 
Gelet op het Partnerschapsverdrag tussen de federale en de Vlaamse overheid 
enVVSG omtrent het lokaal werkgelegenheidsbeleid en de lokale werkwinkel van 25 
april 2005; 
Gelet op het decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap “Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding” van 7 mei 2004; 
Gelet op het decreet houdende de lokale diensteneconomie van 21 december 2006; 



Gelet op gemeentedecreet; 
Gelet op de beslissing van het CBS van 08/08/2013; 
 
BESLUIT : goedgekeurd met  21 stemmen voor  (CD&V, NVA, Spa-Groen), 3 
stemmen tegen (Open VLD) en 0 onthoudingen. 
 
artikel 1: 
Voorwerp van de overeenkomsten 
De samenwerkingovereenkomst regelt de oprichting en werking van de lokale 
werkwinkel Tongeren-Riemst-Voeren-Herstappe. 
Deze overeenkomst vervangt de eerder voor het zorggebied Tongeren, Herstappe, 
Riemst, Voeren  afgesloten samenwerkingsovereenkomst van 01/03/2004 en regelt 
de verhoudingen en de samenwerkingsmodaliteiten: 
 tussen de lokale partnerorganisaties in de werkwinkel; 
 tussen de lokale partnerorganisaties, de overkoepelende organisaties en de Task 

Force zoals overeengekomen  in het in art. 1 vermelde Partnerschapsverdrag. 
artikel 2: 
De ondertekenende partijen streven naar de realisatie van:  
 het verhogen van de kansen van alle werkzoekenden op duurzame tewerkstelling; 
 het versterken van de integratie van de werking en samenwerking tussen de 

verschillende lokale actoren; 
 het uitbouwen van een lokale werkwinkel;  
 bijdragen tot het uittekenen en uitbouwen van een lokaal werkgelegenheidsbeleid, 

gekaderd binnen de lokale realiteit en de lokale mogelijkheden en opportuniteiten, 
en dit onder de regie van de lokale overheid; 

 bijdragen tot het zoeken naar dwarsverbindingen en mogelijkheden op de 
verschillende beleidsdomeinen i.f.v. het versterken van een inclusief lokaal 
werkgelegenheidsbeleid; 

 gekristalliseerd in een optimale dienstverlening voor het doelpubliek. 
artikel 3: 
Het zorggebied van de werkwinkel omvat het grondgebied van de gemeenten 
Tongeren, Herstappe, Riemst, Voeren  
artikel 4: 
De ondertekenende partijen van de lokale samenwerkingsovereenkomst zijn de 
deelnemende partnerorganisaties van de werkwinkel en de lokale relevante 
organisaties, met name:  
 de gemeenten  Tongeren, Herstappe, Riemst, Voeren 
 de OCMW’s van Tongeren  Herstappe, Riemst, Voeren   
 de VDAB 
 de RVA 
 de vzw GTB Limburg 
 de PWA 's van Tongeren, Riemst, Voeren 
artikel 5: 
De lokale werkwinkel is één van de ‘lokale’ instrumenten om het lokale 
werkgelegenheidsbeleid te versterken. Daartoe verbinden de gemeenten Tongeren, 
Herstappe, Riemst en Voeren zich tot: 
- een actieve rol in het beheer van de werkwinkel via het dagelijks bestuur;  
- het opnemen van de politieke regierol zoals beschreven in Artikel 5 van de 

Overeenkomst tot oprichting van het Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid; 
- het zoeken naar afstemming, overeenkomsten en mogelijkheden tot 

samenwerking op vlak van dit werkgelegenheidsbeleid met de andere lokale 
besturen uit het zorggebied van de lokale werkwinkel, om te komen tot een 
gezamenlijk gedragen ‘lokaal werkgelegenheidsbeleidsplan’ voor het zorggebied 
van de werkwinkel;  

- het ondersteunen van projecten die inspelen op de randvoorwaarden bij het 
zoeken naar werk (bijvoorbeeld kinderopvang, mobiliteit, …); 

- samenwerking en afstemming tussen de verschillende actoren stimuleren; 
artikel 6: 
De samenwerkingsovereenkomst als bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit 
 



Welzijn & Vrije Tijd - Toerisme 
14. GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VMMA-MENUET-

GEMEENTE RIEMST 
 
Gelet op de goedkeuring voor deelname aan Zuidflank, gegeven tijdens de zitting van 
de gemeenteraad op 4-02-2013; 
Gelet op de goedkeuring van het schepencollege van 8-08-2013; 
Gelet op het belang voor deze reeks voor de naamsbekendheid van de gemeente 
Riemst; 
Overwegende dat het gevraagde bedrag onder de vorm van een toelage wordt 
betaald; 
Overwegende dat 30.000 euro werd voorzien in het Budget 2013 onder artikel 561-
321 01; 
Overwegende dat 20.000 euro wordt bij voorzien in de gemeentebegroting van 2014; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met  17 stemmen voor (CD&V, Open VLD) , 6 stemmen 
tegen (NVA) en 1 onthouding (Spa-Groen). 
 
artikel 1: voorwerp 
VMMa en Menuet zijn producent van een audiovisuele fictiereeks van 13 afleveringen 
van 50 minuten, met als titel ZUIDFLANK’ (hierna “de Reeks”), die zich hoofdzakelijk 
afspeelt in de regio rond Tongeren en Riemst. 
Aangezien het verhaal zich afspeelt in Riemst/Genoels-Elderen en de regio errond 
participeert de Gemeente Riemst aan de Reeks door middel van een financiële 
bijdrage.  
De Gemeente Riemst verklaart het concept en de scenario’s van de Reeks te kennen.  
Menuet is uitvoerend producent van de Reeks.  
VMMa heeft de intentie de reeks uit te zenden op een startuur in prime-time in het 
najaar van 2013. VMMa kan echter beslissen om als gevolg van uitzonderlijke 
omstandigheden, de reeks op een later tijdstip uit te zenden of te realiseren met 
uitzondering van de zomermaanden en met een uiterlijke startdatum in september 
2013. 
artikel 2: aanwezigheid van de Gemeente Riemst in de Reeks 
Menuet garandeert dat het verhaal van de Reeks o.a. zal gesitueerd worden in de 
Gemeente Riemst en haar deelgemeenten en dat de herkenbaarheid van de 
Gemeente Riemst en haar deelgemeente in de Reeks duidelijk naar voor zal komen. 
De concrete audiovisuele uitwerking is evenwel afhankelijk van de scenario’s.   
De Gemeente Riemst zal in de aftiteling van de Reeks als volgt worden vermeld: ‘met 
dank aan de Gemeente Riemst’ – met logo. 
VMMa zal met de Gemeente Riemst overleggen op welke wijze de samenwerking 
tussen de partijen aan het publiek wordt aangekondigd in perscommunicaties en 
dergelijke (bijv. op websites). VMMa zal het initiatief nemen voor een gezamenlijke 
persconferentie op een van de locaties uit de serie.  Alle partijen zullen gezamenlijk 
overleggen welke activiteiten gelinkt aan de Reeks zullen worden georganiseerd.  
VMMa garandeert een minimum van gemiddeld 28% marktaandeel van de serie op 
doelgroep VVA 18-54 en een gemiddeld aantal kijkers van 850.000 (op 4+).  Indien 
deze doelstelling niet wordt gehaald, zal de Gemeente Riemst een compensatie 
ontvangen die berekend wordt op basis van de dan geldende publiciteitstarieven van 
VMMa. Deze compensatie zal in overleg met de Gemeente Riemst worden ingevuld 
op een van de zenders van VMMa, en kan opgenomen worden tot 6 maanden nà de 
laatste uitzending van de Reeks. 
artikel 3: gebruik van fragmenten en promotionele activiteiten door de 
Gemeente Riemst 
VMMa zal minimum 20 audiovisuele fragmenten van max 1’30’’ uit de Reeks 
selecteren die de Gemeente Riemst mag gebruiken in het kader van hun 
promotionele, niet-commerciële activiteiten.  
De selectie gebeurt in onderling overleg, maar indien partijen niet tot een 
overeenstemming kunnen komen, zal het standpunt van VMMa primeren.  



De Gemeente Riemst vrijwaart VMMa en Menuet voor een eventuele 
aansprakelijkheid ten opzichte van de beheersvennootschappen van auteurs en 
dergelijke verbonden aan het gebruik van audiovisuele fragmenten en voor de 
regeling van het gebruik van foto’s met de betrokken fotografen. 
artikel 4: gebruik van de naam en logo van de Reeks 
De Gemeente Riemst zal met VMMa voor een afzonderlijke licentieovereenkomst 
afsluiten m.b.t. het mogelijke gebruik van het merk en/of logo van de Reeks. 
Partijen verklaren hierbij reeds dat het voorwerp van voormelde overeenkomst zal 
bestaan uit het verlenen van een licentie tot gebruik van de naam en/of het logo van 
de Reeks voor commerciële activiteiten in de toeristische sector en die tot doel 
strekken de Gemeente Riemst als toeristische trekpleister in de kijker te stellen. 
VMMa zal de naam en/of he logo van de Reeks als Benelux woord- en/of beeldmerk 
deponeren en blijft ten alle tijden eigenaar/titularis van deze merken.   
artikel 5: imago VMMa en conceptbewaking 
Onverminderd het in het laatste lid van artikel 4 bepaalde omtrent het commerciële 
merkgebruik, erkent de Gemeente Riemst dat elke promotionele activiteit, waarbij de 
naam en/of logo van de Reeks zou worden aangewend, voorafgaandelijk dient te 
worden voorgelegd aan VMMa.  
De Gemeente Riemst erkent hierbij uitdrukkelijk dat het gebruik van audiovisuele 
fragmenten, foto’s, naam en/of logo van de Reeks, voor doeleinden zoals bepaald in 
deze overeenkomst, in geen geval nadelig mag zijn voor de goede naam en/of 
reputatie van VMMa en moet overeenstemmen met de kwaliteit van de Reeks.  
De Gemeente Riemst zal diengaangaande steeds rekening houden met de door 
VMMa geformuleerde opmerkingen. 
artikel 6: 
De partijen komen overeen dat indien acteurs van de reeks, buiten de voorziene 
persmomenten, worden gevraagd voor actes de présence op promotionele 
doeleinden/events van de Gemeente Riemst, die aanleunen bij de reeks, hiervoor een 
extra dagvergoeding zal verschuldigd zijn die dient te worden overeengekomen met 
het management van de acteur(s) en betaald wordt door de Gemeente Riemst. De 
uiteindelijke beslissing voor medewerking aan promotionele acties ligt bij het 
management van de acteur(s). 
VMMa en Menuet kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden m.b.t. 
hetgeen bepaald werd in artikel 6 van deze overeenkomst. 
artikel 7: financiële bijdrage van de Gemeente Riemst  
De financiële bijdrage van de Gemeente Riemst bedraagt 50.000 euro incl. BTW 
De financiële bijdrage van 50.000 euro zal onder de vorm van een subsidie worden 
uitbetaald na voorlegging van een schuldvordering door VMMa/Menuet.   
De eerste schijf van 25.000 euro wordt betaald aan VMMa/Menuet in september 2013, 
een tweede schijf van  25.000 euro in de maand van de laatste uitzending, m.n. 
november 2013. Het bedrag van 30.000 euro werd voorzien in het Budget 2013 onder 
artikel 561-321 01, de resterende 20.000 euro wordt bij voorzien in de 
gemeentebegroting van 2014. 
De Gemeente Riemst zal ook een logistieke ondersteuning (afzetten straten, 
ondersteuning politie en brandweer, depot, parking voor de productie, organisatie 
persconferentie…) inbrengen. 
artikel 8: duur 
Deze overeenkomst zal een aanvang nemen op de eerste opnamedag van de reeks 
en zal deze overeenkomst 6 (zes) maanden na de eerste uitzending van de eerste 
aflevering van de reeks door VMMa van rechtswege een einde nemen. 
In afwijking van het bovenstaande, zal deze overeenkomst pas 1 jaar na de eerste 
uitzending van de eerste aflevering van de reeks door VMMa van rechtswege een 
einde nemen. 
artikel 9:loyauteit en geheimhouding 
Partijen verklaren zich loyaal te zullen gedragen ten aanzien van elkaar en van hun 
respectieve medewerkers. 
Partijen verbinden zich tot geheimhouding met betrekking tot deze overeenkomst, de 
reeks en alle bedrijfsinformatie die zij wederzijds over mekaar naar aanleiding van de 
uitvoering van deze overeenkomst te weten komen. 



 
artikel 10: algemene bepalingen 
Partijen verklaren alle nodige rechten te hebben verworven om deze overeenkomst 
rechtsgeldig te kunnen sluiten. 
De nietigheid van één of meerdere bedingen van onderhavige overeenkomst zal nooit 
de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg hebben. In geval van 
nietigheid van een beding zullen partijen het nietige beding vervangen door een geldig 
beding dat het nauwst aansluit bij de bedoelingen van de partijen. 
Mogelijke wijzigingen of aanpassingen van deze overeenkomst na het afsluiten ervan 
worden opgenomen in een geschrift dat door alle partijen dient te worden 
ondertekend. 
Partijen mogen de verbintenissen en vorderingsrechten op basis van deze 
overeenkomst niet overdragen aan derden, tenzij met voorafgaandelijk schriftelijk 
akkoord van de andere partij.   
artikel 11: vroegtijdige beëindiging 
In geval van faillissement van één der partijen wordt deze overeenkomst van 
rechtswege beëindigd ten aanzien van de partij die zich in dergelijke situatie bevindt. 
In geval één der partijen in gebreke blijft zijn verbintenissen uit deze  overeenkomst na 
te komen en na afloop van 14 (veertien) dagen volgend op een aangetekende 
ingebrekestelling vanwege de andere partij nog in gebreke blijft, dan heeft die andere 
partij het recht om deze overeenkomst van rechtswege te beëindigen, onverminderd 
het eventueel recht op schadevergoeding voor de niet in gebreke gebleven partij. 
artikel 12: toepasselijk recht, geschillen en bevoegdheid 
Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. 
Partijen zullen zich beijveren om eventuele geschillen in der minne te regelen. Als 
geen oplossing wordt gevonden zijn enkel de Hoven en Rechtbanken van het 
arrondissement Brussel bevoegd om in het geschil uitspraak te doen. 
artikel 13: 
De burgemeester en secretaris worden gemachtigd om de overeenkomst in bijlage te 
ondertekenen. 
artikel 14:  
een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de betrokken partijen en aan d 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Toerisme 

15. GOEKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PROMOTIONAL LICENSING 
FEE "ZUIDFLANK" ISM GEMEENTE RIEMST 
 
Gelet op de goedkeuring voor deelname aan Zuidflank, gegeven tijdens de zitting van 
de gemeenteraad op 4-02-2013; 
gelet op de goedkeuring van het schepencollege van 8-08-2013; 
gelet op het belang voor deze reeks voor de naamsbekendheid van de gemeente 
Riemst; 
overwegende dat enkel deze firma kan instaan voor de realisatie, gebruik en 
onderhoud van deze tool, waardoor wij ons beroepen op art. 26 § 1, 1°, f van de wet 
van 15 juni 2006 betreffende unieke leverancier; 
overwegende dat de nodige kredieten zijn voorzien in het Budget 2013 onder artikel 
561-124 06; 
gelet op het gemeentedecreet 
 
BESLUIT: goedgekeurd met  17 stemmen voor (CD&V, Open VLD) , 8 stemmen 
tegen (NVA, Spa-Groen) en 0 onthoudingen. 
artikel 1:  
De Gemeente Riemst heeft de toelating tot het gebruik van het logo en/of 
merkvermelding van het programma “Zuidflank” (hierna “het Programma”) in alle 
vormen van haar communicatie te gebruiken, dit exclusief de portretten van de 
acteurs uit de reeks. 



 
artikel 2: 
Het gebruik van het logo en/of merkvermelding van “Zuidflank” is enkel toegestaan in 
volgende “below the line” en “above the line” communicatie van Contractant: 
Above the line: nationale media (kranten, tijdschriften, radio, televisie, edm…) 
Below the line communicatie (alle vormen van citymarketing, folders, affiches, 
website, newsletters, stickers, algemeen drukwerk, etc…) 
artikel 3: 
De periode waarin het gebruik van het logo en/of merkvermelding van “Zuidflank” 
wordt toegestaan is evenredig met de looptijd van het Programma + 1 jaar. 
Alle communicatie waarin het logo en/of merkvermelding van “Zuidflank” wordt 
vermeld dient voorzien te worden van een copyrightvermelding: Zuidflank ® Menuet 
bvba - lic. VMMtv/CPL  en dient opgemaakt te worden volgens de regels die VMMa 
oplegt.  
artikel 4:  
Voor het gebruik van het logo en/of merkvermelding van “Zuidflank” zal eind 
september 2013 een promotional licensingfee gefactureerd worden aan “contractant” 
onder de noemer: licensingfee Zuidflank voor de gemeente Riemst twv €12.500 incl. 
btw 
artikel 5:  
Alle communicatie en het communicatieplan waarin  het logo en/of merkvermelding 
van “Zuidflank”wordt gebruikt,  moet op voorhand ter goedkeuring worden voorgelegd 
aan de afdeling CPL bij VMMtv. 
artikel 6:  
VMMa belooft op haar beurt: 
60.000 euro floating airtimecampagne ter beschikking te stellen ter promotie van 
“Weekendjeweg”, een online en exclusief te boeken vakantieformule,  naar Zuidflank, 
dit binnen de uitzendperiode van het programma. 
Promotionele ondersteuning via de website van haar zender vtm.be en de website van 
“Weekendje Weg” gedurende de looptijd van het contract 
2 newsletters te verspreiden via “Weekendje Weg” ter aankondiging en promoten van 
de vakantieformule naar de Zuidflank-regio. 
artikel 7:  
Ten allen tijden dient VMMa haar goedkeuring te geven over alle stappen van  
bovenstaande goedkeuringsprocedure en dit binnen een periode van 5 werkdagen na 
het ontvangen het product, schets en/of staal. Bij gebreke aan een antwoord vanwege 
VMMa binnen een periode van 5 werkdagen wordt VMMa geacht haar goedkeuring te 
hebben verleend. 
artikel 8: 
De burgemeester en secretaris worden gemachtigd om de overeenkomst in bijlage te 
ondertekenen. 
artikel 9: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de betrokken partijen en aan de 
financiële dienst. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 

16. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN 
GUNNINGSWIJZE VOOR HET UITVOEREN VAN HERSTELLINGSWERKEN AAN 
DE KERKHOFMUREN TE VLIJTINGEN (PERCEEL 1) EN TE VROENHOVEN 
(PERCEEL 2) 
 
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 “Herstellingswerken aan de 
kerkhofmuren te Vlijtingen (perceel 1) en te Vroenhoven (perceel 2)” een bijzonder 
bestek met nr. CS/772/2013 werd opgesteld door de Aankoopdienst; 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in twee percelen: 
* perceel 1 (Herstellingswerken aan de kerkhofmuur te Vlijtingen), raming: € 7.389,00 
excl. btw of € 8.940,69 incl. 21% btw 
* perceel 2 (Herstellingswerken aan de kerkhofmuur te Vroenhoven), raming: 
€ 8.250,00 excl. btw of € 9.982,50 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 15.639,00 
excl. btw of € 18.923,19 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 878 02/725-54 en 878/725-54 van de buitengewone dienst en dat de 
financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met  25 stemmen voor , 0 stemmen tegen en 0 
onthoudingen. 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor werken gegund worden met name voor uitvoeren 
van herstellingswerken aan de kerkhofmuren te Vlijtingen (perceel 1) en te 
Vroenhoven (perceel 2)” 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/772/2013 en de 
raming voor de opdracht “Herstellingswerken aan de kerkhofmuren te Vlijtingen 
(perceel 1) en te Vroenhoven (perceel 2)”, 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 van perceel 1 tbv. € 7.389,00 excl. btw of € 8.940,69 incl. 21% btw, wordt 
goedgekeurd. 
De raming van perceel 2 tbv. € 8.250,00 excl. btw of € 9.982,50 incl. 21% btw, wordt 
goedgekeurd. 
De raming van perceel 1 en 2 samen  tbv. € 15.639,00 excl. btw of € 18.923,19 incl. 
21% btw, wordt goedgekeurd. 
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, op artikel 878 
02/725-54 en 878/725-54 van de buitengewone dienst. 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 

17. VERLENEN VAN EEN JAARLIJKSE TOELAGE AAN HET RODE KRUIS RIEMST 
 
Gelet op het verzoek van het Rode Kruis tot het bekomen van een toelage om een 
goede werking te garanderen; 
Overwegende dat deze toelage  voorzien is  in hoofdstuk I in het jaar 2010 en 2011. In 
2012 is het krediet overgedragen naar 2013 en het krediet is voorzien in  het budget 
2013.  De toelagen zijn voorzien onder artikel 871/332/02; 



Overwegende dat deze toelage elk jaar voorzien wordt; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 inzake de controle op de toekenning en 
aanwending van sommige toelagen door lokale besturen, inzonderheid artikel 3 en 
artikel 7 eerste lid en artikel 9 eerste lid; 
Gelet op artikel 2 en 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met  25 stemmen voor , 0 stemmen tegen en 0 
onthoudingen. 
artikel 1: 
Aan het Rode kruis, afdeling Riemst, een toelage toe te kennen van 1.490 EUR voor 
het jaar 2010 en 2011. In het jaar 2012 wordt deze toelage gefinancierd met het 
overgedragen krediet van 1.500 EUR.  Vanaf het dienstjaar 2013 wordt de toelage 
van 1.500 EUR jaarlijks verleend. 
artikel 2: 
De toelagen zijn voorzien in hoofdstuk I voor het jaar 2010 en 2011, in het jaar 2012 
als een overgedragen krediet in 2013 en in het budget dienstjaar  2013 op artikel 
871/332 02. 
artikel 3: 
De toelage mag enkel aangewend worden voor haar "reguliere werking". 
artikel 4: 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan de gemeenteontvanger en aan de 
financiële dienst 
 
Dienst Financiën - Algemeen 

18. DEFINITIEVE  STAAT BETREFFENDE DE FORFAITAIRE BIJDRAGEN VOOR DE 
BRANDWEER, DIENSTJAAR 2012  
 
Gelet op het schrijven van de heer gouverneur  van 20 juni 2013  betreffende de 
voorlopige vaststelling van de gemeentelijke bijdrage in de kosten voor de 
brandbestrijding voor het jaar 2012 voor een bedrag van 389.716,14 EUR; 
Overwegende dat een bedrag van 399.718,72 EUR wordt afgehouden, heeft de 
gemeente recht op een teruggave van 10.002,58 EUR.  Deze teruggave wordt 
verrekend met het laatste kwartaaloverschot; 
Overwegende dat de kredieten voorzien zijn op artikel 351/435/01 (2012); 
Gelet op artikel 2 en 42 van het gemeentedecreet; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met  25 stemmen voor , 0 stemmen tegen en 0 
onthoudingen. 
artikel 1: 
De gemeentelijke bijdrage in de kosten voor brandbestrijding, dienstjaar 2012,  voor 
een bedrag van 389.716,14 EUR gunstig te adviseren, conform artikel 10, §3, tweede 
lid en §4, 3° van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming. 
artikel 2: 
De gemeente ontvangt een bedrag van 10.002,58 EUR teveel betaalde voorschotten 
terug, dit bedrag wordt verrekend met het laatste kwartaaloverschot. 
artikel 3: 
Afschrift van dit besluit over te maken aan de hogere overheid  en aan de 
gemeenteontvanger. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

19. PRINCIPIEEL BESLUIT TOT AANLEG VAN EEN GEBOORTEBOS IN EN ROND 
HET PROVINCIAAL WACHTBEKKEN IN DE ALLEWIJSTRAAT  TE VLIJTINGEN    

 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt dit agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 09.09.2013  toegevoegd. 
 
Motivatie  
Er zijn meerdere redenen om dit agendapunt te  motiveren, zoals :   



- In Riemst is slechts 1%  (één procent) van het grondgebied erkend als natuurgebied. 
Dit heeft een grote invloed op de biodiversiteit in onze gemeente.  
- Al jaren is het schepencollege vruchteloos op zoek naar een ruimte om een 
geboortebos te creëren. De voorgestelde ruimte heeft - aanleunend aan een grote 
dorpskern - daarvoor zeker een maatschappelijk draagvlak.  
-  Een wachtbekken, of een deel daarvan,  gebruiken als bos is geen aantasting van 
de functie van het bekken, nl. de opvang van overvloedige stortregens ter voorkoming 
van overstromingen in de woonkern. Sedert de aanleg van dit wachtbekken, moest dit 
tot op heden, nooit ten volle gebruikt worden en bovendien loopt het weer leeg enkele 
uren na de regenval. aan bomen brengt dit geen schade.  
- Het beheer van de aanplanting kan worden overgedragen aan een natuurvereniging, 
zodat noch de gemeente Riemst, noch het provinciebestuur daarmee extra werk krijgt. 
Een belangrijke beheerstaak is het vrij houden van de afvoeren van het wachtbekken. 
- De aanleg van een geboortebos is voor een gemeentebestuur een middel tot 
sensibilisering van  de klimaatproblematiek dat perfect past in een dito plan.  
  
Besluit  
artikel 1 :  
De gemeenteraad van Riemst is principieel akkoord om besprekingen aan te vatten 
met de provinciale diensten en de bestendige deputatie om in en rond het 
wachtbekken in de Allewijstraat of een gedeelte daarvan te bebossen als 
geboortebos.    
artikel 2: 
Het schepencollege zal instaan voor deze besprekingen en het resultaat daarvan met 
een plan voorleggen aan een van de volgende gemeenteraden.  
 
schepen Mathieu Eycken: 
Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid om een speel-en geboortebos te 
creeëren aan het voetbalveld te Kanne. We zullen uw voorstel mee opnemen en 
verder onderzoeken. 
 
Voorstel goedgekeurd met  25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

20. BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIEMST NA KENNISMAKING EN 
BESPREKING VAN HET BESLUIT VAN WND GOUVERNEUR SANDRA BECKERS 
D.D. 29 JULI 2013 N.A.V. DE  KLACHT VAN SP-A-GROEN, OPEN VLD EN NV-A  - 
DE DRIE OPPOSITIEPARTIJEN VAN RIEMST TEGEN DE BURGEMEESTER EN 
ZIJN SCHEPENCOLLEGE  N.A.V. DE STEMMING VAN EEN NIET 
GEAGENDEERD PUNT OP DE GEMEENTERAAD VAN 13 MEI 2013. 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys , namens de drie oppositiepartijen SP-a-Groen, 
Open VLD en NV-a., wordt dit agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 09.09.2013 toegevoegd: 
 
Motivatie  
De klacht werd door de drie oppositiepartijen ingediend omdat er diende gestemd te 
worden over de besparingsmaatregelen zonder dat deze als agendapunt waren 
aangegeven op de uitnodiging van de gemeenteraad. Derhalve ontvingen de 
gemeenteraadsleden ook geen documenten die de besparingen verantwoordden.  
Deze besparingsmaatregelen hebben volgens de oppositie wel degelijk betrekking op 
de bestuursperiode 2013-2018 en houden ze een wijziging in van het financieel 
beleidsplan dat echter niet apart werd voorgelegd aan de raad.  
En ondanks ons  voorstel om bij de aanvang van de gemeenteraad  het punt van de 
besparingsmaatregelen toe te voegen (zij het met een 2/3 de meerderheid) weigerde 
de burgemeester hierop in te gaan.  
Een en ander heeft tot gevolg gehad dat de voorzitter van de gemeenteraad zich niet 
heeft gehouden aan de regels van het gemeentedecreet.   
In bijlage het besluit van de Wnd Gouverneur Sandra Beckers.  
 



Besluit  
artikel 1 : 
Het gemeentebestuur van Riemst schrapt het besluit van de gemeenteraad van 13 
mei 2013 i.v.m. de besparingsmaatregelen. 
artikel 2:  
Tijdens de zitting van de raad van de maand oktober of november zullen de 
besparingsmaatregelen voor de lopende legislatuur samen met het financieel 
beleidsplan opnieuw worden besproken en goedgekeurd.  
 
burgemeester Mark Vos: 
De budgetwijziging werd enkel ter kennisname en voor principieel akkoord voorgelegd 
aan de gemeenteraad van 13/05/2013.  De besparingsmaatregelen zullen nog ter 
goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.  Ik stel voor dit punt niet te 
behandelen. 
 
Voorstel werd verworpen met  11 stemmen voor ( Open VLD, Spa-Groen en NVA),14 
stemmen tegen (CD&V) en 0 onthoudingen. 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 23.30 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
 
Guido Vrijens       Mark Vos 
gemeentesecretaris      burgemeester 
 


