
Vergadering gemeenteraad van 13/10/2014. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 
schepenen 
Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita 
Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, 
Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo 
Ruyters, raadsleden 
Guido Vrijens, gemeentesecretaris 
 

 
Laat zich verontschuldigen:  
Marina Pauly, schepen 
Gerard Stratermans, raadslid 
 
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. 03-10-2014. 
De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Joël L'Hoëst, de stemmingen 
worden volgens loting aangevat door de heer Ivo Thys. 
 
Gaat over tot de dagorde. 
 

 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
2. TOEKENNEN TITEL ERERAADSLID 
 
Ludwig Stevens: 
Waarom moet een schepen of burgemeester langer zetelen om de eretitel te krijgen 
dan een raadslid? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
Gelet op de aanvraag van de betrokkenen tot het bekomen van de titel van ere-
raadslid; 
Gelet op het gemeentelijk reglement dd. 09.02.2009 op het toekennen van de titel 
van ere-raadslid; 
Overwegende dat de betrokkenen een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag 
hebben voorgelegd. 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, 
Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad verleent de titel van ere-raadslid aan de volgende personen: 

• de heer Patrick Janssen - Sint-Jansstraat 13 te 3770 Riemst 
• de heer Josse Vos - Rozenstraat 1 te 3770 Riemst 
• de heer Mark Pauly - Tongersesteenweg 157 te 3770 Riemst 
• mevrouw Maria Jackers - Mgr. Kerkhofslaan 64 te 3770 Riemst 



• mevrouw Marie-Paule Kuypers - Kloosterstraat 21 te 3770 Riemst 
• mevrouw Jeannine Monard - Maastrichterstraat 18  te 3770 Riemst 
• mevrouw Marie-Elise Smets - Reggerstraat 62 a te 3770 Riemst 

artikel 2: 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betrokkenen. 
 
 

 

Interne zaken - Dienst Secretariaat 
3. IDBFM CONTRACT SCHOOL HERDEREN - AANPASSING VOORLOPIGE 

BESCHIKBAARHEIDSVERGOEDING 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 08/11/2010 houdende het beroep op 
de opdrachtencentrale en de goedkeuring van het voorcontract in het kader van het 
iDBFM-contract "Scholen Van Morgen"; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 12/03/2012 houdende de 
goedkeuring voorstudie project 112-000.O.Riemst; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 09/07/2012 houdende de 
goedkeuring voorontwerp en ontwerp van het individueel  iDBFM-project 112-000.O 
Riemst ; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 12/11/2012 houdende de 
goedkeuring definitief ontwerp en aanvraag bouwvergunning project 112-
000.O.Riemst; 
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 08/04/2013 houdende nieuwe berekening 
nauwkeurige prijsraming nieuwbouwproject school Herderen;  
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 14/10/2013 houdende de 
goedkeuring projectspecifieke aanvullingen DBFM-contract 112-000.O.Riemst; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 09/12/2013 houdende de bevestiging 
beroep doen op opdrachtencentrale van het DBFM-programma; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 10/03/2014 houdende de 
projectspecifieke aanvulling iDBFM-contract scholen van Morgen; 
Overwegende dat voor het project 1120 Riemst, bouw nieuwe school Herderen, de 
opdracht werd gegund aan de aannemer THV Reynders B&I - Antwerpse 
Bouwwerken - Valens.   
Overwegende dat op 04/07/2014 het contract tussen de DBFM en de dBM-Aannemer 
werd ondertekend; 
Overwegende dat het definitief ontwerp van het iDBFM Contract goedgekeurd werd 
door de gemeenteraad op 08.09.2014; 
Overwegende dat de bruto beschikbaarheidsvergoeding wordt vastgesteld op 
63.920,45 euro; 
Gelet op de ondertekening van het iDBFM-contract op 22.09.2014; 
Gelet op het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: 20 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, 
Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
Motivatie onthouding Ludwig Stevens: Open Vld-fractie is niet tegen de bouw van een 
nieuwe school, maar gaat niet akkoord met de plannen/het concept 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad gaat akkoord met de definitieve berekening van de bruto 
beschikbaarheidsvergoeding zoals blijkt uit de bijlage van de ondertekening van het 
iDBFM-contract "Goedkeuring BBV" dd. 22.09.2014 en de raming van 63.920,45 euro 
per jaar. 
artikel 3: 
De uitgaven zijn voorzien op registratiesleutel 1419/002/009/001/001/61000300 
080001. 
artikel 4: 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken instanties. 



 
ROW - Dienst Patrimonium 
4. AKTE OPSTALRECHT NIEUWE SCHOOL HERDEREN, DEFINITIEVE 

GOEDKEURING 
 
Gezien ten gevolge van de wijzigingen in het onderwijslandschap het volledige 
onderwijs in Herderen door de gemeentelijk basisschool georganiseerd wordt;  
Gezien de huidige huisvesting van het onderwijs langs de Tolstraat; 
Gelet op de verouderde, slechte toestand van de huidige gebouwen; 
Gezien het wenselijk is nieuwe gebouwen voor het gemeentelijk onderwijs op te 
richten; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 8 november 2010 betreffende de 
goedkeuring van het voorcontract in het kader van het DBFM-programma "Scholen 
voor Morgen" en houdende de goedkeuring om beroep te doen op de 
opdrachtencentrale; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 12/03/2012 houdende de 
goedkeuring van de voorstudie project 112-000.O.Riemst ivm met de nieuwbouw 
school Herderen; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 09/07/2012 houdende de 
goedkeuring van het individueel IDBFM-project 112-000.O.Riemst ivm met de 
nieuwbouw school Herderen; 
Gelet op de structuurschets voor Herderen die de inplanting van de nieuwe 
schoolgebouwen voorziet tussen Kerk en kinderopvang; 
Gelet op de projectdefinitie school herderen voor School Invest NV;  
Gelet op de akte, verleden door notaris Maria Neven op 17/12/2012 waarbij  ons 
bestuur het recht van erfpacht verwierf van de kerkfabriek van de parochie Sint-Jan 
Baptist, over de gronden gelegen te Riemst 2e afdeling Herderen sectie A nummers 
1006N (2a37ca) en 1006R (5a61ca); 
Gezien het recht van erfpacht werd verworven voor de duur van 99 jaar met de 
bedoeling te kunnen overgaan tot de oprichting van een nieuw scholencomplex in het 
centrum van Herderen; 
Gezien het gemeentebestuur een overeenkomst heeft afgesloten met de nv DBFM 
Scholen van Morgen, het individueel DBFM-Contract, op 22/09/2014; 
Gezien de nv DBFM Scholen van Morgen instaat voor de realisatie van het project; 
Gezien het is nodig om op de gronden, waarop de infrastructuur wordt gebouwd, een 
opstalrecht te geven aan de DBFM Scholen van Morgen; 
Gezien het opstalrecht wordt bedongen op de percelen gelegen te Riemst 2e afdeling 
Herderen sectie A nummers 1006R (6a46ca), 1006N (2a11ca), 984M2 (6a31ca) en 
deel van 1118C (3a73ca), volgens het meetplan opgemaakt door landmeter Raf 
Ernots; 
Gezien het opstalrecht wordt afgesloten voor de duur van dertig jaar die ingaat vanaf 
het moment dat de bestaande gebouwen zijn afgebroken en de gronden dus voorlopig 
ter beschikking kunnen gesteld worden; 
Gezien het opstalrecht wordt toegestaan tegen een eenmalige vergoeding van één 
euro; 
Gezien bij het einde van het opstalrecht,  de gemeente eigenaar wordt van de 
opgerichte gebouwen, de uitgevoerde werken, de gedane beplantingen, zonder enige 
vergoeding schuldig te zijn; 
Gelet op de ontwerpakte opgesteld door notaris Jean-Luc Snyers te Alken;  
Gezien de kosten voor het opstellen en verlijden van de akte ten laste zijn van de 
DBFM; 
Gezien de vraag om goedkeuring van de de hypothecaire akte waarbij bestippeld 
wordt dat indien het gemeentebestuur de bruto beschikbaarheidsvergoeding (€ 
63.920,45/jaar) niet meer kan voldoen, de Vlaamse gemeenschap een hypotheek zal 
leggen op de door de DBFM opgerichte constructies; 
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: 20 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, 
Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
Motivatie onthouding Ludwig Stevens: Open Vld-fractie is niet tegen de bouw van een 
nieuwe school, maar gaat niet akkoord met de plannen/het concept 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad gaat akkoord met het geven van een opstalrecht op de percelen 
gelegen te Riemst 2e afdeling Herderen sectie A nummers 1006R (6a46ca), 1006N 
(2a11ca), 984M2 (6a31ca) en deel van 1118C (3a73ca), volgens het meetplan 
opgemaakt door landmeter Raf Ernots voor een éénmalig bedrag van € 1,00, en voor 
de duur van dertig jaar.   
artikel 2: 
De gemeenteraad gaat akkoord met de goedkeuring van de hypothecaire akte waarbij 
bestippeld wordt dat indien het gemeentebestuur de bruto 
beschikbaarheidsvergoeding (€ 63.920,45/jaar) niet meer kan voldoen, de Vlaamse 
gemeenschap een hypotheek zal leggen op de door de DBFM opgerichte constructies 
artikel 3: 
Beide ontwerpakte opgesteld door notaris Jean-Luc Snyers te Alken  worden 
goedgekeurd, en maken integraal deel uit van dit besluit. 
artikel 4: 
Het vestigen van het opstalrecht gebeurt om reden van openbaar nut, namelijk de 
realisatie van onderwijsgebouwen in Herderen. 
artikel 5: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen 
ook van ambtshalve inschrijving. 
artikel 6: 
Al de kosten voortvloeiende uit deze verkoop zijn ten laste van de DBFM Scholen van 
Morgen: bodemattesten, aktekosten Jean-Luc Snyers te Alken, inschrijving 
hypotheekkantoor, registratiekosten... 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
5. KENNISNAME WIJZIGING FRACTIELEIDERS. 
 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 02.01.2013 werden de fracties bepaald. 
Volgend fractieleiders werden voorgesteld aan de gemeenteraad: 
N-VA -  Jan Peumans 
CD&V -  Mieke Loyens 
Open Vld  - Steven  Coenegrachts 
SP.a-Groen  - Ivo Thys 
 
Per schrijven dd. 22.09.2014 laat de NVA-fractie weten dat zij een nieuwe fractieleider 
hebben, de heer Jan Peumans wordt vervangen door de heer Dirk Jacobs. 
 
De fractieleiders zijn: 
N-VA - Dirk Jacobs 
CD&V - Mieke Loyens 
Open Vld  - Steven Coenegrachts 
SP.a-Groen - Ivo Thys 
 
 
 
 



BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, 
Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, 
Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
Interne zaken - Dienst bevolking 
6. AANPASSING GEMEENTEREGLEMENT ADMINISTRATIEVE STUKKEN 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals 
gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 april (B.S. 21 mei 2007); 
Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs; 
Gelet op het koninklijk besluit van 25 maart 2003 (B.S. 28 maart 2003) inzake de 
afgifte van de electronische identiteitskaart; 
Gelet op de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 
betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen 
van derde landen; 
Gelet op artikel 2 van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten 
betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 
1953 (B.S. 5 april 1968) waarin vermeld wordt dat de retributies op 
vreemdelingenkaarten gelijk zijn aan die welke van Belgische onderdanen worden 
gevorderd voor het afleveren van identiteitskaarten; 
Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd bij wet 
van 15 september 2006 (B.S. 6 oktober 2006) en bij wet van 25 april 2007 (B.S. 10 
mei 2007); 
Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de 
identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een 
rijksregister van de natuurlijke personen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 oktober 2009, tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 23 maart 1998, betreffende de kosteloze verlenging van rijbewijzen 
omwille van medische redenen groep 1; 
Gelet op het koninklijk besluit van 28 april 2011 tot aanpassing van de 
rijbewijscategorieën, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, 
ingevolge richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en van de raad van 20 
december 2006 betreffende het rijbewijs; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 3 maart 2009 (B.S. 11 maart 2009) houdende 
beslissing om de electronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 
twaalf jaar (kids-ID) veralgemeend in te voeren; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van 
de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitbereiding van de 
elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor 
Belgische kinderen onder de 12 jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd 
aan vreemde onderdanen, waarbij de bijlage is gewijzigd bij ministerieel besluit van 27 
maart 2013 (B.S. van 21 en 29 maart 2013); 
Overwegende dat bij toepassing van artikel 2 van het ministerieel besluit van 15 maart 
2013 het tarief van de vergoedingen dat is opgenomen in de bijlage van het besluit 
vanaf 01 januari 2014, jaarlijks op 1 januari automatisch wordt herzien; 
Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente 
zware lasten meebrengt en dat het aangewezen is hiervoor een gematigde belasting 
in te vorderen en de tarieven aan te passen; 
Overwegende dat de uitbaters van de grotten van Kanne 100,00 euro vragen per 
huwelijk dat voltrokken wordt in de grotten van Kanne; 
Overwegende dat het bruidspaar de 100,00 euro zal betalen aan het 



gemeentebestuur van Riemst, dat op zijn beurt dit bedrag zal doorstorten aan de 
uitbaters van de grotten van Kanne; 
Overwegende dat de overschakeling naar de rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen in 
bankkaartmodel gepaard gaat met een prijsaanpassing. De federale overheid heeft de 
prijs opgetrokken naar 20,00 euro ongeacht of het een eerste aflevering of duplikaat 
betreft. Ons nieuw tarief bedraagt 25,00 euro; 
Overwegende dat de FOD Binnenlandse Zaken via zijn schrijven van 21 december 
2012 vanaf 1 april 2013 niet enkel de rechtstreekse kosten van de aanmaak van een 
identiteitsdocument in rekening wenst te brengen maar ook de weerkerende 
onrechtstreekse kosten (zoals loonkosten, personeel eID en afgeschreven 
investeringen). Dit heeft tot gevolg dat alle identiteitsdocumenten en de 
spoedprocedures 3,00 euro duurder worden; 
Overwegende dat we besparingen moeten doorvoeren, wordt bij aanvraag van een 
nieuwe pin- en pukcode tengevolge van verlies een tarief van 5,00 euro gevraagd, 
voor de kosten bij een huwelijk wordt een vast bedrag van 40,00 euro aangerekend 
ongeacht de dag en bij de aanvraag van een token wordt 5,00 euro aangerekend; 
Overwegende dat FOD Buitenlandse Zaken vanaf 01/06/2014 de prijs van een reispas 
aangevraagd in normale procedure verlaagt met 6 euro. 
 
BESLUIT: 20 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, 
Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
3 stemmen tegen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
Vanaf heden en voor een termijn die eindigt op 31 december 2019 wordt een 
belasting geheven op de afgifte van administratieve stukken. Het besluit van 2 juni 
2014 wordt opgeheven vanaf het ogenblik dat de nieuwe tarieven van toepassing zijn. 
 
artikel 2: 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen aan wie het stuk 
wordt afgeleverd. 
 
artikel 3: 
De belasting wordt vastgesteld als volgt: 
1° Voor de identiteitskaarten, afgeleverd in uitvoering van het Koninklijk besluit van 26 
januari 1967 en van de besluiten die dat hebben aangevuld en gewijzigd en voor de 
afgifte, de vernieuwing, de verlenging of de vervanging van de verblijfsbewijzen van 
vreemdelingen; 
 
- bijlage 15: attest afgegeven in toepassing van art. 40, 109 of 119 van het K.B. van 8 
oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen: 5,00 euro 
 
- attest immatriculatie paars (een Belgische verblijfstitel voor EEG-onderdanen in 
afwachting van een uitspraak over hun definitief verblijf/model B): 
• basis: 6,00 euro 
• verlenging: gratis 
 
- attest immatriculatie oranje (een Belgische verblijfstitel voor niet-EU-burgers in 
afwachting van een uitspraak over hun definitief verblijf/model A): 
• vluchteling: 
o basis: 2,00 euro 
o verlenging: gratis 
 
• niet-EEG onderdaan: 
o basis: 6,00 euro 
o verlenging: gratis 
 



- elektronische vreemdelingenkaarten (eVK): 
• A-kaart (bewijs van inschrijving in vreemdelingenregister van bepaalde duur/witte 
kaart) is een verblijfskaart voor niet-EU-burgers 
o 19,00 euro (17,70 euro aanmaakkosten en 1,30 euro gemeentebelasting, 
vanaf 01/01/2015). 
• B-kaart (bewijs van inschrijving in vreemdelingenregister/witte kaart) is een 
verblijfskaart voor niet-EU-burgers 
o 19,00 euro (17,70 euro aanmaakkosten en 1,30 euro gemeentebelasting, 
vanaf 01/01/2015). 
• C-kaart (identiteitskaart voor niet-EU-vreemdeling/gele kaart) 
o 17,00 euro (15,20 euro aanmaakkosten en 1,80 euro gemeentebelasting). 
• D-kaart (EG-langdurig ingezetene) 
o 17,00 euro (15,20 euro aanmaakkosten en 1,80 euro gemeentebelasting). 
• E-kaart (identiteitskaart voor EER-vreemdeling/blauwe kaart) 
o 17,00 euro (15,20 euro aanmaakkosten en 1,80 euro gemeentebelasting). 
• E+-kaart (attest van permanent verblijf voor een onderdaan van één van de lidstaten 
van de Europese Unie)  
o 17,00 euro (15,20 euro aanmaakkosten en 1,80 euro gemeentebelasting). 
• F-kaart (kaart voor niet-EU familieleden van een EU-onderdaan of een Belg/gele 
kaart) 
o 17,00 euro (15,20 euro aanmaakkosten en 1,80 euro gemeentebelasting). 
• F+-kaart (permanente verblijfskaart voor een vreemdeling die geen onderdaan is van 
één van de lidstaten van de Europese Unie, maar deel uitmaakt van de familie van 
een burger die onderdaan is van één van de lidstaten van de Europese Unie) 
o 17,00 euro (15,20 euro aanmaakkosten en 1,80 euro gemeentebelasting). 
• H-kaart (Europese Blauwe kaart-verblijfstitel voor een hooggeschoolde werknemer, 
die geen onderdaan is van één van de lidstaten van de Europese Unie) 
o 17,00 euro (15,20 euro aanmaakkosten en 1,80 euro gemeentebelasting). 
 
De kosten voor een aanvraag via spoedprocedure: 
- Dringende procedure: 119,00 euro (116,90 euro aanmaakkosten + 2,10 euro 
gemeentebelasting). 
- Zeer dringende procedure: 183,00 euro (181,30 euro aanmaakkosten + 1,70 euro 
gemeentebelasting). 
 
- bijlage 35 (bijzonder verblijfsdocument/te verkrijgen in afwachting van de uitspraak 
van het beroep tegen de beslissing om het grondgebied te verlaten): gratis 
 
- bijlage 26 bis (beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 
verlaten (maandelijks verlengbaar): gratis 
 
- aankomstverklaring (een verklaring die een buitenlandse burger ontvangt voor een 
kort verblijf van max. 3 maanden/bijlage 3): 
• Toeristen:  
o -18 jaar: 3,00 euro 
o +18 jaar: 10,00 euro 
• Concubinaat: 5,00 euro 
 
2° Voor iedere elektronische identiteitskaart (eID) (nieuwe tarieven van toepassing 
vanaf 1 april 2013) afgeleverd aan personen met de Belgische nationaliteit in 
uitvoering van het K.B. van 25 maart 2003 en waarvan de afgifte gestart is op 6 
december 2004: 17,00 euro (15,20 euro aanmaakkosten + 1,80 euro 
gemeentebelastingen). 
 
De kosten voor een aanvraag via spoedprocedure: 
- Dringende procedure: 119,00 euro (116,90 euro aanmaakkosten + 2,10 euro 
gemeentebelasting). 
- Zeer dringende procedure: 183,00 euro (181,30 euro aanmaakkosten + 1,70 euro 
gemeentebelasting). 
 



3° Voor de elektronische identiteitsbewijzen voor kinderen van minder dan twaalf jaar 
(Kids-ID): 7,00 euro (6,10 euro bestemd voor FOD Binnenlandse Zaken + 0,90 euro 
gemeentebelasting). 
 
De kosten voor een aanvraag via spoedprocedure: 
- Dringende procedure: 112,00 euro (109,80 euro aanmaakkosten + 2,20 euro 
gemeentebelasting). 
- Zeer dringende procedure: 176,00 euro (174,30 euro aanmaakkosten + 1,70 euro 
gemeentebelasting, vanaf 01/01/2015). 
 
Voor zeer dringende en dringende Kids-ID's die gelijktijdig worden aangevraagd voor 
kinderen van hetzelfde gezin en op hetzelfde adres zijn ingeschreven zullen de 
transportkosten slechts één maal aangerekend worden.  
- Dringende procedure: 52,00 euro (50,00 euro aanmaakkosten + 2,00 euro 
gemeentebelasting) (vanaf 01/01/2015). 
- Zeer dringende procedure: 52,00 euro (50,00 euro aanmaakkosten + 2,00 euro 
gemeentebelasting) (vanaf 01/01/2015). 
 
Voor de kartonnen identiteitsbewijzen die enkel nog aan niet-Belgische kinderen 
jonger dan 12 jaar mogen gegeven worden: 1,00 euro 
 
4° Voor iedere elektronische identiteitskaart (eID) en voor de elektronische 
identiteitsbewijzen voor kinderen van minder dan twaalf jaar (Kids-ID) zijn de kosten 
voor de aanvraag van nieuwe pin- en pukcodes (i.g.v. verlies van codes): 
- indien de burger zelf via website van het RR aanvraag doet: gratis 
- indien de aanvraag gebeurt door gemeente: 5,00 euro 
 
De kosten voor de aanvraag van een token: 5,00 euro 
 
5° Voor een wettelijk huwelijk: 40,00 euro (ongeacht welke dag) 
Dit bedrag omvat de belasting op het in het trouwboekje voorkomend 
huwelijksgetuigschrift. Er is geen onderscheid meer tussen het trouwboekje "gewoon 
model" of het trouwboekje "luxe model". Hierin is een geschenkpakket van de 
wereldwinkel begrepen. 
 
Bijkomend voor een wettelijk huwelijk afgesloten in de grotten van Kanne: 100,00 euro 
 
Duplicaat trouwboekje: 15 euro 
 
 
6° Voor de paspoorten (reispassen): 
- nieuwe reispas: 75,50 euro (35,00 euro aanmaakkosten + 30,00 euro 
kanselarijkosten + 10,00 euro gemeentebelasting + 0,50 euro bijzonder recht) 
- min. 18-jarigen: 35,50 euro (35,00 euro aanmaakkosten + 0,50 euro bijzonder recht) 
 
De kosten voor een aanvraag via spoedprocedure: 
- spoedprocedure: 250,50 euro (210,00 euro aanmaakkosten + 30,00 euro 
kanselarijkosten + 10,00 euro gemeentebelasting + 0,50 euro bijzonder recht) 
- min. 18-jarigen: 210,50 euro (210,00 euro aanmaakkosten + 0,50 euro bijzonder 
recht) 
 
7° Voor het éénzijdig beëindigen van een wettelijke samenwoonst: 150,00 euro 
 
8° Voor de rijbewijzen: 
- Afgifte van een Belgisch rijbewijs in bankkaartmodel: 25,00 euro (5,00 euro 
gemeentebelasting + 20,00 euro FOD Mobiliteit en Vervoer) 
- Afgifte van een voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel: 25,00 euro (5,00 euro 
gemeentebelasting + 20,00 euro FOD Mobiliteit en Vervoer)  
- Afgifte van een internationaal rijbewijs: 16,00 euro (16,00 voor euro FOD Mobiliteit 
en Vervoer, vanaf 01/02/2014) 



Sinds 1 november 2009 wordt de verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs 
categorie A3, A, B, B+E en G (groep 1) om medische redenen niet meer tegen 
betaling van een retributie doorgevoerd, noch voor het gemeentelijk aandeel, noch 
voor het aandeel van FOD Financiën. 
 
artikel 4: 
De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs bij het 
afleveren van het document. De personen die zouden weigeren de belasting te 
betalen, zijn verplicht het bedrag ervan in bewaring te geven bij de 
gemeenteontvanger tot de bevoegde overheid over het bezwaar uitspraak heeft 
gedaan. 
 
De personen die onderworpen zijn aan de belasting zijn eveneens verplicht er het 
bedrag van in bewaring te geven op het ogenblik van de aanvraag, indien het 
document niet onmiddellijk kan afgeleverd worden. Er wordt kosteloos een 
ontvangstbewijs van de in bewaring gegeven sommen afgeleverd. 
 
Wanneer de gevraagde stukken per post worden verstuurd, worden de 
verzendingskosten aan de belasting toegevoegd. 
Die kosten dienen bij de aanvraag te worden betaald. 
 
Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een 
kohierbelasting. 
 
artikel 5: 
Kohierbelastingen worden ingevorderd door middel van een kohier, dat vastgesteld en 
uitvoerbaar wordt verklaard door het college van burgemeester en schepenen ten 
laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar.  
De belastingen worden door de gemeenteontvanger/financieel beheerder ingevorderd 
volgens de beschikkingen voorzien in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en 
gemeentebelastingen, zoals gewijzigd. 
 
artikel 6:  
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze 
belasting bij het college van burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden 
gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn 
van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 
verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de 
datum van de contante inning. 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, 
vermeldt dit uitdrukkelijk in het bezwaarschrift. In voorkomend geval zal hij uitgenodigd 
worden op een hoorzitting. 
Het college van burgemeester en schepenen of het orgaan dat zij speciaal daarvoor 
aanwijst, stuurt schriftelijk of via duurzame drager binnen vijftien kalenderdagen na  de 
verzending of de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding naar de 
belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger. 
 
artikel 7: 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
Interne zaken - Dienst Personeel 
7. PRINCIPEBESLISSING VERGOEDING AAN MANDATARISSEN VOOR 

DIENSTREIZEN IN HET BELANG VAN HET BESTUUR VANAF 01/07/2014 
 
Ludwig Stevens: 
Waarom wijkt het tarief af van het wettelijk tarief dat recent werd aangepast? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken. 



 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd.14/10/2013 waarin voormeld K.B. van 
29/12/1965 werd overgenomen; 
Gelet op het K.B. van 29/12/1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten 
gemaakt voor dienstreizen, gewijzigd bij eventuele latere besluiten; 
Overwegend dat artikel 7 dient gewijzigd te worden als volgt : De mandatarissen die 
voor hun dekking van al de kosten die uit het gebruik van dat voertuig voortspruiten, 
een kilometervergoeding genieten, vastgesteld op 0.3401 euro per kilometer vanaf 
01/07/2014 tot en met 30/06/2015; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen; 
Op voorstel van de voorzitter; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, 
Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, 
Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Een dienstreis is een verplaatsing van de woonplaats of de standplaats naar een 
vooraf bepaalde bestemming in opdracht van het bestuur. 
De kosten voor dienstreizen die voortvloeien uit de uitoefening van het mandaat 
worden terugbetaald. 
artikel 2: 
De financieel beheerder dient het bedrag van de te vergoeden reiskosten te 
verminderen indien deze overdreven zijn of konden vermeden worden. 
artikel 3: 
Elke dienstreis moet gebeuren met het vervoermiddel dat functioneel en financieel het 
meest verantwoord is. 
artikel 4: 
Reiskosten worden, samen met de bewijsstukken, ingediend met een 
standaardformulier voor de opgave van de dienstverplaatsing.  Het formulier moet 
binnen een termijn van maximaal 6 maanden na de dienstreizen worden ingediend bij 
de financiële dienst. 
artikel 5: 
Indien de plaats van vertrek gelegen is in de werkelijke verblijfplaats van de 
mandataris en niet overeenstemt met de administratieve standplaats mag dit geen 
bijkomende last voor het bestuur betekenen. 
Het eventueel supplement waartoe de reis aanleiding geeft, is ten laste van 
betrokkene. 
artikel 6: 
Reizen per auto, bromfiets of motorfiets, eigendom van het bestuur, geven recht op 
vergoeding.  
Alle kosten van gebruik en onderhoud van de voertuigen zijn ten laste van het 
bestuur. 
artikel 7: 
De mandataris die voor dienstreizen gebruik maakt van zijn eigen motorvoertuig heeft 
recht op een vergoeding van 0.3401 euro per kilometer vanaf 01/07/2014 tot en met 
30/06/2015.  De kilometervergoeding dekt alle kosten die gepaard gaan met het 
gebruik van het eigen motovoertuig. 
artikel 8: 
De mandatarissen die gemachtigd zijn om hun eigen voertuig te gebruik voor reizen in 
het belang van het bestuur worden opgenomen in de collectieve omniumverzekering. 
De kosten van deze verzekering vallen volledig ten laste van het bestuur. 
artikel 9: 
Voor de berekening van de kilometervergoeding wordt als grondslag genomen de 
werkelijke afstand in kilometers volgens de kortste weg vanuit de standplaats.  De 
mandatarisesn die evenwel niet wonen ter standplaats van hun ambt en die een 



dienstreis ondernemen met hun woonplaats als vertrek of eindpunt, kunnen geen 
hogere vergoeding verkrijgen dan die welke hun zou verschuldigd zijn, indien de 
reizen van of naar hun standplaats waren geschied. 
Dienstreizen buiten het grondgebied van de gemeente komen onbetwistbaar in 
aanmerking voor terugbetaling. 
Verplaatsingen gedaan binnen het grondgebied van de gemeente en naar aanleiding 
van de normale uitoefening van het ambt kunnen daarentegen geen aanleiding geven 
tot een vergoeding lastens de gemeente.  Deze verplaatsingen moeten immers geacht 
worden reeds vergoed te zijn door de wedde zelf. 
Ook de verplaatsingen gedaan door de burgemeester of schepenen in hoedanigheid 
van gemeentelijke afgevaardigde in een intercommunale vereniging kunnen 
aanleiding geven tot een vergoeding ten laste van de gemeente, indien deze 
reiskosten niet terugbetaald worden door de intercommunale vereniging. 
De mogelijkheid bestaat dat de zitpenningen die toegekend worden door de deelname 
aan de vergaderingen verondersteld worden ook een vergoeding te bevatten voor de 
verplaatsingskosten die daarvoor werden gemaakt. 
artikel 10: 
Deze beslissing zal haar uitwerking hebben vanaf 01/07/2014. 
artikel 11: 
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan betrokkenen. 
artikel 12: 
De beslissing van de gemeenteraad dd.14/10/2013 wordt ingetrokken vanaf 
01/07/2014. 
 
 
AH Interne zaken 
8. REGLEMENT CADEAUBON BIJ GEBOORTE (WIJZIGING REGLEMENT 

GEBOORTEPREMIE) 
 
Veerle Wouters: 
Dit is een goed initiatief, maar waarom werken met verschillende tarieven, ieder kind 
is evenveel waard. 
 
Dirk Jacobs: 
Ik stel voor om bij elke geboorte een rookmelder te schenken en verder aan te vullen 
met een geschenkbon. 
 
Steven Coenegrachts: 
1. Ik stel voor om de rookmelder te combineren met de  CO- melder. 
 
burgemeester Mark Vos:  
We zullen dit onderzoeken. 
 
2. Kan dit systeem van cadeaubonnen ook uitgebreid worden voor de premies van het 
personeel? 
burgemeester Mark Vos:  
We zullen dit onderzoeken. 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 12 maart 2002 houdende vaststelling 
reglement tot het verlenen van een geboortepremie; 
Overwegende dat de geboortepremie eenvoudiger en sneller kan uitgekeerd worden 
zowel voor de burger, de financiële dienst als de dienst bevolking via cadeaubonnen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, 
Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, 
Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 



artikel 1: 
Het gemeenteraadsbesluit van 12/03/2002 wordt opgeheven en vervangen door 
onderstaand besluit. 
artikel 2: 
Met ingang van 01/01/2015 wordt door de gemeente een cadeaubon bij geboorte 
toegekend aan de moeders die op het ogenblik van de bevalling hun domicilie of 
verblijfplaats in de gemeente Riemst hebben. 
artikel 3: 
Het bedrag van de cadeaubon wordt vastgesteld op: 
1e kind  40 EUR 
2e kind  50 EUR 
Vanaf 3e kind 60 EUR 
Zwangerschap onderbroken na de 180ste dag geeft recht op de cadeaubon bij 
geboorte. 
artikel 4: 
Deze cadeaubon wordt ook toegekend bij een adoptie van een kind beneden de 3 
jaar. 
artikel 5: 
De nodige kredieten worden jaarlijks voorzien in het budget onder registratiesleutel 
61600020/0130. 
artikel 6: 
Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar de betrokken instanties. 
 
AH Interne zaken 
9. REGLEMENT CADEAUBON VOORHUWELIJKSSPAREN (WIJZIGING 

REGLEMENT VOOR TOELAGE VOORHUWELIJKSSPAREN) 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 09 oktober 2001 houdende vaststelling 
reglement tot het verlenen van een toelage voorhuwelijkssparen; 
Overwegende dat de toelage voorhuwelijkssparen sneller en eenvoudiger kan 
uitgekeerd worden zowel voor de burger, de financiële dienst als de dienst bevolking 
via cadeaubonnen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, 
Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, 
Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Het gemeenteraadsbesluit van 09/10/2001 wordt opgeheven en vervangen door 
onderstaand besluit. 
artikel 2: 
Met ingang van 01/01/2015 wordt door de gemeente een cadeaubon bij 
voorhuwelijkssparen toegekend aan de persoon die op het ogenblik van zijn huwelijk 
ten minste zes maanden een gewone verblijfplaats in de gemeente Riemst heeft en 
het bewijs levert van een als dusdanig erkend orgaan stortingen te hebben gedaan 
voor voorhuwelijkssparen. 
artikel 3: 
De toelage is uitbetaalbaar aan de spaarder of spaarster zelf. 
artikel 4: 
Het bedrag van de cadeaubon is vastgelegd op 30 EUR. 
artikel 5: 
De nodige kredieten worden jaarlijks voorzien in het budget onder registratiesleutel 
61600020/0130. 
artikel 6: 
Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar de betrokken instanties. 
 
 



Dienst Financiën - Algemeen 
10. GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING 3, DIENSTJAAR 2014 
 
Veerle Wouters: 
pg 2: De electriciteitsrekening is te laag ingeschat, vooral bij de technische dienst.   
Wij hebben nochtans een voorbeeldfunctie te vervullen als "klimaat neutrale 
gemeente".  Wat wordt gedaan om het verbruik te verlagen? 
burgemeester Mark Vos: 
We hebben reeds meerdere energiebesparende maatregelen genomen, maar we 
moeten nog meer inspanningen doen. 
 
Ivo Thys: 
Pg 5 : Gelieve mijn voorstel voor andere begraafmogelijkheden nogmaals te 
onderzoeken.  Dit zou kostenbesparend kunnen zijn. 
 
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42 e.v. en 154 e.v.; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 25 juni 2010, meer bepaald de 
artikelen 28 en 29; 
Gelet op het tekort aan kredieten op sommige uitgaven- en ontvangstensleutels; 
Gelet op de noodzaak om te voorzien in voldoende kredieten om sommige uitgaven te 
kunnen doen. 
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, 
Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
7 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, 
Anita Beusen, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
Budgetwijziging 3 van dienstjaar 2014 wordt goedgekeurd.  
 
- Het budgettair resultaat van vorig jaar vermindert met 716.000,00 euro. 
 
- De autofinancieringsmarge van 2014 stijgt met 429.075,00 euro. 
 
- De ontvangsten binnen het exploitatiebudget vermeerderen met 491.000,00 euro. 
- De uitgaven binnen het exploitatiebudget vermeerderen met 61.925,00 euro. 
 
- De ontvangsten binnen het investeringsbudget vermeerderen met 91.800,00 euro. 
- De uitgaven binnen het investeringsbudget verminderen met 8.175,00 euro. 
 
- Het resultaat op kasbasis 2014 bedraagt 4.857.513,00 euro. 
- De autofinancieringsmarge bedraagt in 2014 575.240,00 euro.  
- De autofinancieringsmarge bedraagt in 2019 816.052,00 euro. 
 
Er wordt een nieuwe actie 1419/001/001/005/015 "Aanleg plein en Zagerijstraat 
Membruggen" toegevoegd. 
 
 
Facilitaire diensten - Technische Dienst 
11. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN 

GUNNINGSWIJZE UITBREIDING CAFETARIA  SPORTHAL RIEMST 
 
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 de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 
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 “Uitbreiding cafetaria sporthal Riemst” 
een bestek met nr.825/2014 werd opgesteld door de ontwerper; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 49.586,78 excl. 
btw of € 60.000,00 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 investeringsbudget 
van 2014, op budgetcode 22100100/074002, actie 1419/005/001/001/001 en dat de 
financiering met eigen middelen gebeurt; 
 
BESLUIT: 23 niet gestemd: Mark Vos, Guy Kersten, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean 
Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, 
Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor werken gegund worden, met name voor de 
uitbreiding cafetaria sporthal Riemst bij toepassing van artikel 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 bestek met nr.825/2014 en de raming voor de 
opdracht “Uitbreiding cafetaria sporthal Riemst”, opgesteld door de ontwerper. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
artikel 3: 
De raming bedraagt € 49.586,78 excl. btw of € 60.000,00 incl. 21% btw. 
artikel 4: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
artikel 5: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2014, op 
budgetcode 22100100/074002,  actie 1419/005/001/001/001. 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
12. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD.  08.09.2014. 
Het verslag lag ter inzage. 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, 
Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, 
Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 



 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
13. AANLEG KUNSTGRASVELD AAN DE SPORTHAL VAN HERDEREN 
 
Op vraag van raadslid Jacobs van de NVA fractie werd dit punt toegevoegd aan de 
agenda van de gemeenteraad. 
 
Zorgen voor een kwaliteitsvolle en eigentijdse gemeentelijke sportinfrastructuur is de 
basisvoorwaarde om te kunnen sporten. 
 
Daar wij in onze gemeente Riemst twee voetbal jeugdwerkingen hebben van samen 
meer dan 400 spelers is het noodzakelijk dat deze in optimale omstandigheden 
kunnen laten trainen de ganse winter. Vermits een fusie tussen deze twee 
verenigingen (Jeugdwerking Riemst-Vlijtingen en jeugdwerking Hedera-Millen) zeer 
moeilijk realiseerbaar is, stel ik voor op een centrale plaats een kunstgrasveld aan te 
leggen. 
Vermits er geen veteranen voetbal niet meer is op het grasveld a/d sporthal in 
Herderen is dit de geschikte plaats om een kunstgrasveld aan te leggen. 
Beschikbaarheid van het kunstgrasveld kan verdeeld worden over de beide clubs. 
Er kunnen ook andere sporten georganiseerd worden op dit veld, hierin bestaan 
meerdere mogelijkheden: Hockey, Rugby, enz… 
Scholen in Riemst kunnen ook gebruik maken van dit veld om sportactiviteiten te 
organiseren. 
Kleedkamers en verlichting zijn al ter plaatse. 
Mits een optimale bezetting zal de kostprijs van een kunstgrasveld op termijn terug 
betaald zijn. 
Onderhoudswerken van het bestaande voetbalveld vallen dan weg. 
 
Aanleg van een kunstgrasveld op het voetbalveld a/d sporthal te Herderen. 
Een krediet voorzien van 10.000€ ter voorbereiding. 
Een krediet voorzien van 450.000€ voor de uitvoering en in gebruiksname eind 2015 
 
schepen Christiaan Bamps: 
Het schepencollege zal tegen het verlof 2015 een visie uitwerken over voetbal voor de 
komende 10 jaar.  Er zal met meerdere actoren overlegd worden.  Indien we het 
kunstgrasveld zouden aanleggen op het sportplein te Herderen moeten we rekening 
houden met het vele verkeer dat door dit dorp zal rijden gezien de nieuwe school, de 
sporthal, het sportplein en de kinderopvang en moeten we nagaan of er voldoende 
parkeergelegenheid is. 
Het schepencollege stelt voor het uitwerken van de visie af te wachten en niet in te 
gaan op het voorstel van raadslid  DirkJacobs.   
 
BESLUIT: 10 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans en Jo Ruyters 
13 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, 
Jessica Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 22:30 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
Guido Vrijens 
gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 


