
Vergadering gemeenteraad van 7/07/2014. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, schepenen 
Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, 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:  
Katja Onclin, schepen 
 

 

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. 27.06.2014. 
De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Joël L'Hoëst, de stemmingen worden volgens 
loting aangevat door de heer Peter Neven. 
 
Gaat over tot de dagorde. 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
 
Interne zaken - Dienst bevolking 
2. NIEUWE STRAATNAAM VERKAVELING AAN DE DORPSSTRAAT TE 

MEMBRUGGEN 
 
Steven Coenegrachts: 
1. Het is jammer voor de tijd en het werk van de adviesraden dat hun advies niet werd gevolgd. 
2.  Komt de Koning de straat officieel openen? 
burgemeester Mark Vos: 
De Koning komt op bezoek op 8 oktober aan de brug te Vroenhoven. 
 
Ivo Thys: 
De beslissing om alsnog van straatnaam te wijzigen was eerder een publiciteitsstunt en uit 
respect vor de Koning en voor het werk van de adviesraden stem ik tegen. 
 
Jan Peumans: 
Onze fractie stelt voor om de naam "Nennisweide" , die beter aansluit bij het gebied, als 
straatnaam te gebruiken en we vragen hierover de stemming. 
Voorstel fractie NVA wordt afgekeurd met 13 stemmen tegen (CD&V), 11 stemmen voor (NVA, 
Spa-Groen en Open vLD) en 0 onthoudingen. 
 
Gelet op de aanleg van een nieuwe verkaveling aan de Dorpsstraat te Membruggen waardoor 
een nieuwe straatnaam vastgelegd moet worden; 
Gelet op het decreet van  28/01/1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen 
en pleinen (B.S. 07.04.1977), gewijzigd bij decr. 01/07/1987 (B.S. 01/09/1987),  decr. 
04/02/1997 (B.S. 25/02/1997) en  decr. 29/11/2002 (B.S. 17/12/2002); 
Gelet op het gemeentedecreet van 22 december 2006; 
Gelet op het  gunstig advies van de Cultuurraad dd. 08/10/2013; 
Gelet op de principebeslissing van de gemeenteraad dd.08/07/2013; 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek, dat werd gehouden van 14/10/2013-
14/11/2013, geen bezwaren werden ingediend; 
Gelet op het bericht van de Kanselarij van de Eerste Minister dd. 29/04/2014 dat de Koning 



geen bezwaar heeft om de straat Koning Filipstraat te noemen. 
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
11 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
Motivatie stem tegen Jan Peumans: voorstel adviesraden past beter bij dit gebied 
Motivatie stem tegen Ivo Thys: uit respect voor adviesraden 
Motivatie stem tegen Gerard Stratermans: voorstel adviesraden past beter bij dit gebied 
Motivatie stem tegen Veerle Wouters: voorstel adviesraden past beter bij dit gebied 
Motivatie stem tegen Ronnie Oosterbosch: voorstel adviesraden past beter bij dit gebied 
Motivatie stem tegen Anita Beusen: voorstel adviesraden past beter bij dit gebied 
Motivatie stem tegen Ludwig Stevens: uit respect voor adviesraden 
Motivatie stem tegen Dirk Jacobs: voorstel adviesraden past beter bij dit gebied 
Motivatie stem tegen Steven Coenegrachts: uit respect voor adviesraden 
Motivatie stem tegen Jan Noelmans: uit respect voor adviesraden 
Motivatie stem tegen Jo Ruyters: voorstel adviesraden past beter bij dit gebied 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad bevestigt de keuze voor "Koning Filipstraat" als nieuwe straatnaam voor de 
verkaveling gelegen aan de Dorpsstraat te Membruggen. 
artikel 2: 
Dit besluit wordt aan het toezicht van de hogere overheid onderworpen. 
 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
3. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE 

VOOR DE LEVERING VAN MATERIALEN VOOR DE AANLEG VAN DE PARKING 
SPORTZONE TE VLIJTINGEN 

 
Gerard Stratermans: 
Komt er een dieptebuffering? 
burgemeester Mark Vos: 
Deze wordt ondergronds voorzien in het midden van het veld, de rest gebeurt met grastegels. 
 
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, § 3; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering van materialen voor aanleg parking 
sportzone te Vlijtingen” een bijzonder bestek met nr. CS/815/2014 werd opgesteld door de 
Aankoopdienst; 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in twee percelen: 
* perceel 1 (Levering van grastegels), raming: € 8.500,00 excl. btw of € 10.285,00 incl. 21% btw 
* perceel 2 (Levering van materiaal voor aanleg wateropvang & buffering), raming: € 10.000,00 



excl. btw of € 12.100,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 18.500,00 excl. btw 
of € 22.385,00 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 GEM/22500000/074003 (actie 1419/001/001/004/006); 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, 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 gegund worden voor de levering van materialen voor aanleg van 
de parking van de sportzone te Vlijtingen, 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 kenmerk CS/815/2014 en de raming 
voor de opdracht “Levering van materialen voor aanleg parking sportzone te Vlijtingen”, 
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 opdracht is opgedeeld in twee percelen: 
* perceel 1 (Levering van grastegels), raming: € 8.500,00 excl. btw of € 10.285,00 incl. 21% btw 
* perceel 2 (Levering van materiaal voor aanleg wateropvang & buffering), raming: € 10.000,00 
excl. btw of € 12.100,00 incl. 21% btw; 
De totale uitgave wordt geraamd op € 18.500,00 excl. btw of € 22.385,00 incl. 21% btw. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2014, op budgetcode 
GEM/22500000/074003 (actie 1419/001/001/004/006). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
4. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE 

VOOR DE AANLEG VAN TWEE PARKINGS IN ASFALT TE VLIJTINGEN 
 
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 “Aanleg van twee parkings in asfalt te Vlijtingen.” 
een bijzonder bestek met nr. TD/LR 810/2014 werd opgesteld door de Technische Dienst; 
Overwegende dat deze opdracht bestaat uit één perceel, opgedeeld in twee delen: 
* deel 1 (Parking Allewijweg (sportzone), raming: € 36.750,00 excl. btw of € 44.467,50 incl. 21% 
btw 
* deel 2 (Parking Aldenbergweg (kerkhof), raming: € 5.425,00 excl. btw of € 6.564,25 incl. 21% 
btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 42.175,00 excl. btw 
of € 51.031,75 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 GEM/22500000/074003 (actie 1419/001/001/004/006) en 
GEM/22500000/0990 (actie 1419/005/001/001/001); 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, 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 aanleg van twee 
parkings in asfalt te Vlijtingen, 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. TD/LR 810/2014 en de raming 
voor de opdracht “Aanleg van twee parkings in asfalt te Vlijtingen.”, opgesteld door de 
Technische Dienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De kostprijs van deel 1 (Parking Allewijweg (sportzone), wordt geraamd op € 36.750,00 excl. 
btw of € 44.467,50 incl. 21% btw; de kostprijs van deel 2 (Parking Aldenbergweg (kerkhof), 
wordt geraamd op € 5.425,00 excl. btw of € 6.564,25 incl. 21% btw; 
De totale kostprijs, geraamd op € 42.175,00 excl. btw of € 51.031,75 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 investeringsbudget van 2014, op budgetcode 
GEM/22500000/074003 (actie 1419/001/001/004/006) en GEM/22500000/0990 (actie 
1419/005/001/001/001). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
LDP - Dienst Milieu 
5. WIJZIGING REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE E-

PORTEMONNEE 
 
Ludwig Stevens: 
Hoeveel Limburgse gemeenten doen hieraan mee en hoeveel gebruikers telt onze gemeente? 
schepen Mathieu Eycken: 
12 gemeenten doen mee, het aantal gebruikers per gemeente kan opgevraagd worden.  We 
zullen u dit bezorgen. 
 
De gemeente Riemst is sinds 2012 ingestapt in het project van de e-portemonnee. 
 In het kader van een Europees project breidt Limburg.net dit project nu verder uit en is ook de 



provincie sinds 1 mei 2014 ingestapt.  
Het project kadert in de beleidsvisie van het gemeentebestuur die haar inwoners wil 
aanmoedigen en belonen in hun duurzaam en milieuvriendelijk gedrag;  
De mail van Limburg.net van 6 maart 2014 met de door Limburg.net goedgekeurde 
overeenkomst voor gemeenten om in te stappen in of verder te gaan met het project ‘e-
portemonnee’. 
Goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen van 05 juli 2012 betreffende de 
invoering van de e-portemonnee in Riemst. 
De E-portemonnee vervangt acties zoals Belgerinkel en bepaalde subsidiereglementen (bv. e-
punten in plaats van een subsdie, sparen voor e-punten in plaats van een afzonderlijke 
fietsactie). 
Inwoners kunnen voor het verzilveren en voor het toekennen van punten terecht bij de dienst 
Milieu. 
Het grootste deel van de kosten (software, link met rijksregistergegevens, … ) wordt gedragen 
door Limburg.net. De gemeente dient een deel van de verzilverlijst te voorzien en de 
communicatie rond het project te zorgen.  
De items van de verzilverlijst zijn hoofdzakelijk milieuvriendelijke producten/diensten, maar ook 
de kadobonnen van de gemeente Riemst kunnen hiermee verdiend worden. 
Een aantal verdienacties hebben als doel energie te besparen, wat kadert in de doelstellingen 
van de Convenant of Mayors. 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
en latere wijzigingen; 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur; 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 
met 264 betreffende bestuurlijk toezicht. 
Het besluit van de gemeenteraad dd. 10.09.2012 betreffende het reglement e-portemonnee. 
Verzilveritems kunnen aangekocht worden via kredieten van het preventiefonds 
De kredieten zijn voorzien in de begroting 2014 onder budgetcode 1419/005/001/001/001/ 
614204000620 en  1419/005/001/001/001/701000000390. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, 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 keurt de bijgevoegde overeenkomst ivm de invoering van het instrument ‘e-
portemonnee’ goed. De overeenkomst gaat in op 10 juli 2014.  
Acties van de verdienlijst, die tot nu toe door de inwoners zijn verzilverd blijven meetellen voor 
punten op de e-portemonnee.  
artikel 2 
De gemeenteraad keurt het bijgevoegde reglement betreffende de organisatie van de E-
portemonnee goed.  
artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de nodige verdien- en 
verzilveracties in te voeren en aan te passen. 
artikel 4 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Limburg.net. 
 
LDP - Dienst Landbouw en Platteland 
6. GOEDKEURING JAARVERSLAG 2013 EN JAARREKENING 2013 VAN DE 

INTERLOKALE VERENIGING PG LEADER HASPENGOUW 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15-07-2005 en latere wijzigingen. 
Gelet op het jaarverslag 2013 en de jaarrekening 2013 ingediend door de interlokale vereniging 
PG Leader Haspengouw. 
Gelet op artikel 21 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging 



PG Leader Haspengouw die de provincie Limburg als eerstverantwoordelijke partner ertoe 
houdt om jaarlijks, binnen de 6 maanden na afsluiting van het voorgaande boekjaar, de 
jaarrekening van de interlokale vereniging PG Leader Haspengouw ter goedkeuring voor te 
leggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van 
de provincie Limburg. 
Gelet op artikel 22 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging 
PG Leader Haspengouw, waarin bepaald staat dat het jaarverslag samen met de rekening aan 
de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie 
Limburg ter goedkeuring moet worden voorgelegd.  
Gelet dat, conform artikel 22 van de overeenkomst, de vertegenwoordiger van de betrokken 
deelgemeente in de interlokale vereniging toelichting geeft over het jaarverslag in de 
gemeenteraad. 
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
10 stemmen tegen: Jan Peumans, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, 
Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo 
Ruyters 
1 onthouding: Ivo Thys 
 
artikel 1: 
De jaarrekening 2013 en het jaarverslag 2013 van de interlokale vereniging PG Leader 
Haspengouw worden goedgekeurd. Beide documenten worden als integrerende bijlage aan dit 
besluit gehecht. 
artikel 2: 
Een afschrift van dit besluit wordt aan de interlokale vereniging PG Leader Haspengouw 
bezorgd. 
 
 
ROW - Dienst Stedenbouw 
7. WIJZIGING TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR DE VERKOOP VAN 

GEMEENTELIJKE BOUWGRONDEN 
 
Veerle Wouters: 
Dit lijkt me een voorstel à la tête du client.  Ook sommige andersvaliden en oudere mensen 
willen aangepast kunnen wonen binnen hun eigen gemeente. 
burgemeester Mark Vos: 
We breiden de aanbieding enkel uit, vroeger kwamen mesen met eigendom niet in aanmerking, 
nu wel. 
 
Steven Coenegrachts:  
Ik vind het principe OK, we trachten jonge gezinnen in eigen gemeente te houden.  Hebt u een 
zicht op het aantal mensen dat wil instappen en op het aantal dat had willen instappen? 
burgemeester Mark Vos: 
We hebben  niet echt een zicht op het aantal.  Op dit moment zijn we zeker van 2, misschien 
wacht men op beter gelegen kavels maar waarschijnlijk ligt de oorzaak bij de economische 
crisis. 
 
Ivo Thys: 
Ik stel voor om mijn voorstel van de erfpachtformule opnieuw te onderzoeken, dit biedt wellicht 
een oplossing. 
 
gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen 
gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur, en latere 
wijzigingen 
gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen en latere wijzigingen 
gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur en in het bijzonder het gelijkheids- en het 
transparantiebeginsel 



overwegende dat de gemeente Riemst gemeentelijke bouwgronden wenst te verkopen 
overwegende deze bouwkavels in eerste instantie gedurende een nader te bepalen periode toe 
te wijzen via een toewijzingsreglement , en daarna te koop aan te bieden aan iedere volgende 
inschrijver op basis van chronologische volgorde 
overwegende dat via een toewijzingsprocedure ervoor gezorgd kan worden dat jongeren en 
jonge gezinnen voorrang krijgen bij het verwerven van een betaalbaar perceel binnen de 
gemeente Riemst 
gelet op het toewijzingsreglement voor de verkoop van gemeentelijke bouwgronden, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in de vergadering van 09/07/2012 
gelet op de Verkoop Bescheiden Kavels de Moult te Zussen gemeente Riemst en de daarbij 
vastgestelde verkoopprijzen, goedgekeurd door de gemeenteraad in de vergadering van 
12/11/2012 
gelet op de start van de verkoop bescheiden kavels de Moult fase II te Zussen gemeente 
Riemst, goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in de vergadering van 
29/11/2012 
gelet op de voorwaarde dat de kandidaat koper geen bouwrijpe grond of woning/appartement in 
volle eigendom hebben of volle vruchtgebruiker hiervan zijn 
overwegende dat deze laatste voorwaarde vaak een struikelblok blijkt te zijn voor potentiële 
kopers 
overwegende dat dit probleem kan opgelost worden door een aantal extra voorwaarden op te 
nemen in het nu geldende toewijzingsreglement zonder afbreuk te doen aan het doel van het 
toewijzingsreglement, namelijk ervoor zorgen dat jongeren en jonge gezinnen voorrang krijgen 
bij het verwerven van een betaalbaar perceel binnen de gemeente Riemst 
overwegende dat naar aanleiding van de hierboven geschetste situatie het opportuun is om het 
'Toewijzingsreglement voor de verkoop van gemeentelijke bouwgronden', goedgekeurd door de 
gemeenteraad in de vergadering van 9 juli 2012, uit te breiden met de volgende artikels : 

◦ indien een koper bouwrijpe grond of een woning/appartement in volle eigendom 
heeft of volledig vruchtgebruiker hiervan is dient hij de bouwrijpe grond of de 
woning/appartement binnen 6 maanden na inhuizing in zijn nieuwe woning 
gebouwd op het gekochte bouwkavel verkocht te hebben 

◦ vanaf de 7e maand na inhuizing wordt een boete opgelegd die gelijk is aan de 
huurwaarde van de woning, volgens de schatting van de registratie. De kosten voor 
de opmaak van het schattingsverslag zijn voor rekening van de koper 

◦ vanaf de 13e maand wordt de huurwaarde met 25% verhoogd en wordt de 
huurwaarde elk volgend jaar met 25% verhoogd. 
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artikel 1:  
Het 'Toewijzingsreglement voor de verkoop van gemeentelijke bouwgronden', goedgekeurd door 
de gemeenteraad in de vergadering van 9 juli 2012, vervalt. 
artikel 2: 
Het aangepaste 'Toewijzingsreglement voor de verkoop van gemeentelijke bouwgronden' 
bestaat uit 
 
1 Voorwaarden  
Om in aanmerking te komen voor  gemeentelijke bouwgronden (kavels) dient men aan de 
volgende voorwaarden te voldoen : 

1.1 Enkel natuurlijke meerderjarige personen die ingeschreven staan in een 
inschrijvingsregister kunnen zich kandidaat stellen. 
1.2 Twee natuurlijke personen kunnen zich gezamenlijk kandidaat stellen voor de aankoop 
van een kavel. In dit reglement wordt onder 'kandidaat' verstaan een natuurlijk persoon die 
zich kandidaat stelt of twee natuurlijke personen die zich gemeenschappelijk kandidaat 
stellen. De kandidaat van twee natuurlijke personen die zich gezamenlijk kandidaat stellen, 
die recht heeft op het meest aantal punten, moet minstens 50% volle eigendom verwerven. 
1.3 Minstens een van de kandidaat kopers moet op de datum van de aanvraag minimaal 5 



jaar in België wonen. 
1.4 De kandidaat koper mag geen bouwrijpe grond of woning/appartement in volle 
eigendom hebben of volle vruchtgebruiker hiervan zijn.  
1.5 Aan een kandidaat koper kan slechts 1 kavel toegewezen worden. 
1.6 Indien een koper bouwrijpe grond of een woning/appartement in volle eigendom heeft of 
volledig vruchtgebruiker hiervan is dient hij de bouwrijpe grond of de woning/appartement 
binnen 6 maanden na inhuizing in zijn nieuwe woning gebouwd op het gekochte bouwkavel 
verkocht te hebben. 
1.7 Vanaf de 7e maand na inhuizing wordt een boete opgelegd die gelijk is aan de 
huurwaarde van de woning, volgens de schatting van de registratie. De kosten voor de 
opmaak van het schattingsverslag zijn voor rekening van de koper. 
1.8 Vanaf de 13e maand wordt de huurwaarde met 25% verhoogd en wordt de huurwaarde 
elk volgend jaar met 25% verhoogd. 

 
2 Toewijzing 
Gedurende een nader te bepalen termijn bestaat de mogelijkheid zich kandidaat te stellen voor 
gemeentelijke bouwgronden (kavels). Na sluiting van die termijn gaat het College van 
Burgemeester en Schepenen over tot een onderzoek van de kandidaten, rekening houdend met 
de gestelde voorwaarden zoals genoemd in artikel 1.1 t/m 1.8, rekening houdend met het 
puntensysteem zoals genoemd in artikel 3.1 t/m 3.10 en rekening houdend met de 
verplichtingen zoals genoemd in artikel 4.1 t/m 4.6, waarna de rangorde wordt vastgesteld. De 
kandidaat kopers worden gerangschikt op basis van het aantal behaalde punten. Degene met 
een hoger aantal behaalde punten heeft voorrang op iemand met een lager aantal behaalde 
punten.  
Bij een gelijk aantal punten wordt het kavel toegewezen aan diegene die officieel het langst, al 
of niet onderbroken, gedomicilieerd is geweest in de gemeente Riemst. Als dat geen oplossing 
biedt wordt overgegaan tot loting. 
De toewijzingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en 
Schepenen die na goedkeuring een bericht van toewijzing verstuurd. 
Na de bovengenoemde termijn gebeurt toewijzing op basis van de chronologische volgorde van 
inschrijving, rekening houdend met de gestelde voorwaarden zoals genoemd in artikel 1.1 t/m 
1.8 en rekening houdend met de verplichtingen zoals genoemd in artikel 4.1 t/m 4.6. 
 
3 Puntensysteem 
De volgende punten worden toegekend : 

3.1 Tien punten voor de kandidaat koper die minstens 18 jaar in de gemeente Riemst woont 
of heeft gewoond (niet cumuleerbaar met 3.2 en 3.3). 
3.2 Twee punten voor de kandidaat koper die in een periode van 6 jaar voorafgaand aan de 
toewijzing minimaal 3 jaar in de gemeente Riemst woont of heeft gewoond (niet 
cumuleerbaar met 3.1 en 3.3). 
3.3 Een punt voor de kandidaat koper die in de gemeente Riemst woont (niet cumuleerbaar 
met 3.1 en 3.2). 
3.4 Een punt voor een kind ten laste. 
3.5 Twee punten voor twee kinderen ten laste. 
3.6 Drie punten voor meer dan twee kinderen ten laste. 
3.7 Een punt per erkend gehandicapt gezinslid ten laste met minstens 66% invaliditeit. 
3.8 Een punt indien de kandidaat koper op het moment van kandidatuurstelling werkt in de 
gemeente Riemst voor zover deze werkzaamheden gemiddeld ten minste een halve 
werkweek in beslag nemen. 
3.9 Vijf punten voor de kandidaat koper waarvan de woning of het bouwperceel gelegen in 
de gemeente Riemst maximaal vijf jaar geleden werd onteigend, of waarvan de 
 onteigening in het vooruitzicht wordt gesteld door een goedgekeurd onteigeningsplan. 
3.10 Vijf punten voor de kandidaat die voor herhuisvesting in aanmerking komt. 

 
4 Verplichtingen 
Verplichtingen voortvloeiend uit de toewijzing : 

4.1 Een toewijzing wordt definitief indien er binnen 10 dagen na toewijzing een bedrag van 
€ 250,- wordt gestort in de gemeentekas ter dekking van de kosten voor administratie en 
opmeting. Bij te late betaling vervalt de toewijzing. Het bedrag blijft definitief verworven door 
de gemeente Riemst, ook indien de kandidaat koper na definitieve toewijzing zou afzien van 



de koop. 
 4.2 Het verlijden van de koopakte en het betalen van de koopsom  dient te geschieden 
binnen 4 maanden na definitieve toewijzing. De verkoop vervalt definitief indien de koper 
deze voorwaarde niet tijdig nakomt. 
4.3 Alle kosten die voortvloeien uit de verkoop zijn ten laste van de koper. 

Verplichtingen voortvloeiend uit de verkoop : 
4.4 De kopers zijn gebonden aan een bouwverplichting. De bouwwerken dienen te zijn 
voltooid en de gebouwen dienen te zijn bewoond binnen 5 jaar na het verlijden van de 
koopakte. 
De volgende boetes gelden indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarde :   
- een som gelijk aan 5% van de verkoopprijs indien de gebouwen niet zijn bewoond binnen 
de gestelde termijn 
- bovendien een som gelijk aan 10% van de verkoopprijs voor elk jaar vertraging. 
4.5 Een niet bebouwd kavel mag niet aan derden worden verkocht. In bijzondere gevallen 
kan de gemeente Riemst overgaan tot wederaankoop van het perceel tegen maximaal de 
initiële verkoopwaarde mits goedkeuring van de gemeenteraad. 
4.6 Een bebouwd kavel mag binnen een termijn van 15 jaar niet worden verhuurd of 
 worden verkocht, tenzij : 
- toestemming van de gemeenteraad 
- sprake is van gedwongen verkoop 
- overdracht van het aandeel van één partner aan de andere partner bij beëindiging van 
huwelijk of samenlevingscontract 
- bij overlijden. 

 
5 Bijlage 
Een model inschrijvingsformulier is als bijlage bij dit toewijzingsreglement toegevoegd. 
 
artikel 3: 
De gemeenteraad keurt het aangepaste toewijzingsreglement voor de verkoop van 
gemeentelijke bouwgronden goed. 
artikel 4: 
Dit besluit is van toepassing op gemeentelijke bouwgronden in verkavelingen die de gemeente 
wenst te verkopen. 
artikel 5: 
Dit besluit blijft van toepassing totdat het wordt vervangen. 
 
 
ROW - Dienst Stedenbouw 
8. PROJECTVERLENGING  2015/2016/2017 STEBO 
 
Jan Peumans: 
Wie voert onderzoek naar woningkwaliteit uit? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door personeel ROW en door preventieadviseur. 
 
Ivo Thys: 
Gelieve het vochtprobleem van hoeve Martens te laten onderzoeken. 
burgemeester Mark Vos: 
Wij hebben de wooninspectie langsgestuurd, volgens hen is er geen probleem. 
 
Jan Peumans: 
1. Er is daar wel degelijk een probleem en dit is vrij eenvoudig op te lossen. 
burgemeester Mark Vos: 
Er werden een aantal afspraken gemaakt tussen de eigenaar en de wooninspectie, maar deze 
werden door de eigenaar niet opgevolgd. 
2. Gelieve mij het verslag van de wooninspectie te bezorgen. 
burgemeester Mark Vos: 
Indien er een verslag is laat ik u dat bezorgen 
 
Ivo Thys: 



Gelieve mij ook een kopie van dit verslag te bezorgen.   
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen 
Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur, en latere 
wijzigingen 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen en latere wijzigingen 
 
Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur en in het bijzonder het gelijkheids- en het 
transparantiebeginsel 
Overwegende dat het gemeentebestuur van Riemst op 13 maart 2006 goedkeuring gaf aan de 
samenwerkingsovereenkomst tussen vzw Stebo en het gemeentebestuur met het oog op de 
uitvoering van het project Infocentrum Wonen Haspengouw. 
Overwegende dat de experimentele projectperiode startte op 1 januari 2006 en liep tot en met 
31 december 2008. 
Overwegende dat een decretaal kader houdende de subsidiëring van projecten ter 
ondersteuning van het lokaal woonbeleid (BVR d.d. 21/09/2007) in voege is getreden en de 
werking van het Infocentrum Wonen Haspengouw middels dit besluit werd verder gezet. 
Overwegende dat de gemeente Riemst op  13 oktober 2008 besliste om toe te treden tot de op 
te richten Interlokale vereniging ter ondersteuning van projecten lokaal woonbeleid-Haspengouw 
(effectief opgericht op 31 oktober 2008) een samenwerkingsverband tussen de gemeenten 
Bilzen, Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem, Riemst, Voeren en Wellen en de 
projectuitvoerder vzw Stebo uit Genk. 
Overwegende dat de projectwerking werd verlengd voor de periodes 1 januari 2009 tot en met 
31 december 2011 en vervolgens 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 (cfr beslissing 
gemeenteraad d.d. 6 juni 2011). 
Overwegende dat na elk werkjaar een inhoudelijk en financieel jaarverslag werd aangeleverd 
aan het gemeentebestuur waaruit blijkt dat de objectieven ruimschoots werden gehaald. 
Overwegende dat het gemeentebestuur de activiteiten inzake lokaal woonbeleid en het 
dienstverleningsaanbod naar particulieren die werden ontplooid door de Interlokale vereniging 
ter ondersteuning van projecten lokaal woonbeleid-Haspengouw op het grondgebied van de 
gemeente en het volledige werkingsgebied als een meerwaarde ervaart naar haar inwoners en 
het gemeentelijk woonbeleid. 
Overwegende dat het BVR dd 21/09/2007, werd gewijzigd op 16/12/2010, op 23/12/2011, 
21/12/2012 en 25/10/2013. 
Overwegende dat voor de volgende projectperiode (periode 2015-2017) de Vlaamse 
tussenkomst in de loonkosten halveert en de provinciale cofinanciering degressief is en de vzw 
Stebo,  
projectuitvoerder, de nodige inspanningen heeft geleverd om de kost voor de gemeente zo 
beperkt mogelijk te houden (o.a. door terugschroeven van de werkingsmiddelen, de inbreng van 
een cofinancieringsbedrag van 36.000 euro door vzw Stebo, zijnde 8% van de totale 
financiering, de mogelijkheid tot gedeeltelijke financiering in natura). 
Overwegende dat de concrete voorstellen van projectinhouden voor de komende 3 jaar (periode 
2015-2017), inspelen op de gemeentelijke behoeften en opdrachten en streekgebonden thema’s 
waaraan via intergemeentelijke samenwerking kan worden gewerkt. 
Overwegende dat het inhoudelijk projectplan en het financieringsplan voor de volgende 
projectperiode ter goedkeuring dient voorgelegd aan de gemeenteraden van de 
samenwerkende gemeenten en de projectuitvoerder. 
Overwegende dat, de opsplitsing van de gemeentelijke cofinanciering in een liquid en natura luik 
werd mogelijk gemaakt en dat de initiële statutair vastgelegde samenwerkingsafspraken 
wijzigen. 
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artikel 1: 
De gemeenteraad van Riemst geeft haar goedkeuring aan de voorgestelde wijzigingen van 



statuten van de interlokale vereniging. 
artikel 2: 
De gemeenteraad van Riemst beslist de projectwerking verder te zetten van 1/01/2015 tot en 
met 31/12/2017. 
artikel 3: 
De gemeenteraad neemt kennis van de activiteiten die in het kader van deze projectaanvraag 
2015-2017 worden geformuleerd en geeft hieraan haar goedkeuring. 
 
artikel 4: 
De gemeenteraad stemt in met de voorgestelde projectbegroting en de financiële bijdrage van 
de gemeente Riemst hierin: 

 
 
artikel 5: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de BBC onder aktie 1419/005/001/001/001 en 
registratiesleutel 64901000-0600 ((bijdrage in de werkingskosten project wonen Haspengouw 
STEBO).  
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
ROW - Dienst Mobiliteit 
9. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT: INVOEREN VAN SNELHEIDSBEPERKING 

TOT 30 KM/U OP GEDEELTE VAN DE BOLDERSTRAAT 
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet ;  
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, 
inzonderheid op artikel 6, § 1, X; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, met latere wijzigingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de bekendmaking en 
inwerkingtreding van reglementen en verordeningen, het artikel 250 betreffende de uitoefening 
van het toezicht van de Vlaamse Overheid op de uitvaardiging van aanvullende reglementen 
over het wegverkeer, met latere wijzigingen;  
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16 maart 1968; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, KB 1 december 1975, zoals 
tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing 
van de verkeerstekens; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering gewijzigd bij besluit van de Vlaamse 
Regering van 24 juli 2009 en 4 december 2009, 6 juli 2010 en 7 juli 2010, 24 september 2010 en 
19 november 2010; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, MB 11 oktober 1976; 
Gelet op het dienstorder MOB/MIN/2010/01 van 11 januari 2010; 
Overwegende een gunstige proefopstelling gedurende 2 maanden; 
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artikel 1:  
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot afbakening van zonale 
snelheidsregeling 30 km/uur op de Bolderstraat. Deze zone zal ingaan 100 meter voor en na het 
kruispunt Bolderstraat x Nieuweg x De Meanstraat. 
artikel 2:  
De afbakening van de zonale snelheidsregeling van 30 km/uur zal worden aangegeven door 
middel van de verkeersborden C43 met zonale geldigheid, zoals bepaald in het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van 
het gebruik van de openbare weg. 
artikel 3:  
Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet 
artikel 4: 
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente. 
artikel 5: 
Deze verordening wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van Limburg voor 
vermelding in het bestuursmemoriaal. 
artikel 6: 
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveilighed van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 
 
ROW - Dienst Mobiliteit 
10. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT: INVOEREN VAN SNELHEIDSBEPERKING 

TOT 50 KM/U OP GEDEELTE VAN DE ELSTERWEG 
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet ;  
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, 
inzonderheid op artikel 6, § 1, X; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, met latere wijzigingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de bekendmaking en 
inwerkingtreding van reglementen en verordeningen, het artikel 250 betreffende de uitoefening 
van het toezicht van de Vlaamse Overheid op de uitvaardiging van aanvullende reglementen 
over het wegverkeer, met latere wijzigingen;  
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16 maart 1968; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, KB 1 december 1975, zoals 
tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing 
van de verkeerstekens; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering gewijzigd bij besluit van de Vlaamse 
Regering van 24 juli 2009 en 4 december 2009, 6 juli 2010 en 7 juli 2010, 24 september 2010 en 
19 november 2010; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, MB 11 oktober 1976; 
Gelet op het dienstorder MOB/MIN/2010/01 van 11 januari 2010; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, 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 beslist goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot afbakening van zonale 
snelheidsregeling 50 km/uur op de Elsterweg. Deze zone zal ingaan vanaf het kruispunt met de 
Rukkelingenweg tot aan het begin van de bebouwde kom te Elst en vanaf het kruispunt met de 
Sluizerweg tot aan de bebouwde kom. 
artikel 2:  
De afbakening van de zonale snelheidsregeling van 50 km/uur zal worden aangegeven door 
middel van de verkeersborden C43 met zonale geldigheid, zoals bepaald in het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van 
het gebruik van de openbare weg. 
artikel 3:  
Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet 
artikel 4: 
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente. 
artikel 5: 
Deze verordening wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van Limburg voor 
vermelding in het bestuursmemoriaal. 
artikel 6: 
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveilighed van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 
 
ROW - Dienst Mobiliteit 
11. GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DOORTOCHT RIEMST FASE 

2 EN 3 
 
Ivo Thys: 
Worden passeerhavens opgenomen in het streefbeeld? 
schepen Guy Kersten: 
Ja, ze worden opgenomen. 
 
Gelet op de bepalingen van het nieuwe 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 23 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en latere 
aanvullingen; 
Gelet op de omzendbrief VR 2004/26 dd.2004-06-04 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken en 
latere aanvullingen; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van concessies voor openbare werken en 
latere aanvullingen; 
Gelet op het decreet van 15 juli 2002 houdende de wijziging van het decreet van 28 april 1993 
houdende de regeling voor het Vlaamse gewest van het administratieve toezicht op de 
gemeenten, gelet op omzendbrief BA-2002/12 betreffende het administratieve toezicht op de 
gemeenten en de politiezones; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10.09.1996 tot ondertekening van het 
mobiliteitsconvenant tussen de gemeente Riemst, het Vlaams Gewest en de Vlaamse 
Vervoersmaatschappij, volgens de voorwaarden in het moederconvenant; 
Gezien Infrax nu een van de partners in de samenwerking moet zijn en gelijktijdig werk moet 
uitvoeren; 
Overwegende dat een samenwerkingsovereenkomst met alle betrokken partners werd 



opgesteld; 
Overwegende de financiële kost van het project; 
Overwegende de noodzaak om de afspraken tussen de verschillende partners te officialiseren; 
Overwegende de noodzaak tot herinrichting van het projectgebied; 
 
 
 
 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, 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 samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest voor het project doortocht Riemst 
fase 2 en 3 en met Infrax CVBA voor de projecten R/001492 en R/001493 wordt goedgekeurd 
en ondertekend. 
artikel 2: 
De samenwerkingsovereenkomst maakt integraal deel uit van dit besluit. 
artikel 3: 
Een ondertekend exemplaar van deze samenwerkingsovereenkomst zal overgemaakt worden 
aan de overige partners en de financiële dienst van de gemeente. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
12. RUILING GRONDEN PLEIN VAL-MEER, GEDEELTE OPENBAAR DOMEIN TEGEN 

EEN GEDEELTE VAN PERCEEL 966M. DEFINITIEF BESLUIT 
 
Gezien de herinrichting van het plein te Val-Meer is het wenselijk een ruiling door te voeren 
tussen de gronden eigendom van het gemeentebestuur, deel van het openbaar domein, 57ca, 
lot 2 volgens bijgevoegd meetplan en een deel van het perceel sectie D, 966M, lot 1 groot 48ca.  
Gezien door de verplaatsing van de elektriciteitscabine naar de feestzaal op het plein het 
wenselijk is om ook het perceel 966K in te lijven bij het openbaar domein.  
Gezien de ruiling gebeurt om reden van openbaar nut namelijk de realisatie van het openbaar 
domein van het plein te Val-Meer.  
Gezien de eigenaar van de gronden 966M hun eigendom gaan opsplitsen en verkopen via 
notaris Jean-Marie Thijs te Tongeren, is het wenselijk om in de basis akte van opsplitsing mee 
te participeren om de noodzakelijk ruiling door te voeren.  
Gezien de kosten voor de ruiling gedeeltelijk ten laste zijn van ons bestuur en worden geraamd 
op € 1.151,19.  
Gezien de betaling kan gebeuren met kredieten die zijn voorzien in het budget 2014, onder 
registratiesleutel 1419/005/001/001/001 art.nr. 61420400 BC 0600. 
Gelet op het schattingverslag van de ontvanger van de registratie te Bilzen van 19 mei 2014 
waaruit blijk dat de ruiling kan doorgaan zonder opleg; 
Gelet op het bodemattest; 
Gelet op de ontwerpakte, opgesteld door notaris Jean-Marie Thijs, die als bijlage integraal deel 
uitmaakt van dit besluit; 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid 
van bestuur in de provincies en de gemeenten; 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, 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 gemeente zal navermelde goederen, gelegen te Riemst 7e afdeling Val-Meer sectie D, deel 
van het openbaar domein, groot volgens meetplan opgesteld door landmeter-expert Nico Nivelle 
op 30 augustus 2008, lot 2, 57ca, ruilen tegen het perceel grond, lot 1 groot 48ca, deel van 
perceel 966M gelegen te Riemst 7e afdeling Val-Meer sectie D, volgens de voorwaarden 
opgesomd in de ontwerpakte van ruiling en beperkte basisakte opgesteld door notaris Jean-
Marie Thijs te Tongeren. 
artikel 2: 
Het lot 2, groot 57ca zoals afgebeeld op het meetplan opgesteld door landmeter-expert Nico 
Nivelle op 30 augustus 2008 deel van het openbaar domein wordt onttrokken aan het openbaar 
domein, en het perceel gelegen te Riemst 7e afdeling sectie D nummer 966K, vroeger 
elektriciteitscabine wordt ingelijfd bij het openbaar domein.  
artikel 3: 
De ruiling gebeurt zonder opleg, doch de kosten van de ruilingsakte zijn gedeeltelijk ten laste 
van de gemeente Riemst voor een bedrag van € 1.151,19 en kunnen gefinancierd worden met 
de kredieten die zijn voorzien in het budget 2014, onder registratiesleutel 1419/005/001/001/001 
art.nr. 61420400 BC 0600.   
artikel 4: 
De gemeente zal de in artikel 1 vermelde goederen ruilen om reden van openbaar nut, namelijk 
de realisatie van het openbaar domein van het plein te Val-Meer. 
artikel 5: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen ook van 
ambtshalve inschrijving. 
artikel 6: 
Een afschrift van deze beslissing samen met de nodige bewijsstukken over te maken aan de 
rekendienst voor de betaling van de aankoop. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
13. DE MOULT, VERWERVING GRONDEN OPENBAAR DOMEIN: GOEDKEURING AKTE 

KOSTELOZE OVERDRACHT EN INLIJVING GRONDEN BIJ OPENBAAR DOMEIN 
 
Gezien de infrastructuurwerken voor de uitrusting van de verkaveling "De Moult", fase II, 
voltooid zijn is het nodig om de gronden waarop de wegen en de groene zones zijn ingericht in 
eigendom te verwerven en in te lijven bij het openbaar domein;  
Gezien de gronden gedeeltelijk eigendom zijn  van de sociale bouwmaatschappij Woonzo en 
van het gemeentebestuur;  
Gezien de afstand van de gronden door Woonzo aan de gemeente voor wat betreft de gronden 
die worden ingelijfd bij het openbaar domein kosteloos gebeurt; 
Gezien volgende omschrijving van de goederen: 

• Vijfenzestig aren drieëntachtig centiaren (65 a 83 ca) te nemen uit de percelen voor 
zone voor wegen, te nemen uit de percelen bij het kadaster gekend of gekend geweest 
als sectie A nummers 417/Z/2 (966 m²), 416/E (62 m²), 417/A/3 (39 m²), 438/A (1.012 
m²), 436/G (843 m²), 719/E (283 m²), 431/A/2 (65 m²); 

 
• Negentien aren negenentwintig centiaren (19 a 29 ca) grond met opstand, te nemen uit 

de percelen voor groenstructuur, bij het kadaster gekend of gekend geweest als sectie 
A nummers 436/G (860 m²), 438/A (239 m²), 417/Z/2 (131 m²), 416/E (27 m²), 416/A (28 
m²), 417/A/3 (306 m²); 

• Eenenzestig aren veertig centiaren (61 a 40 ca) grond met opstand, te nemen uit de 
percelen voor zone openbaar groen, bij het kadaster gekend of gekend geweest als 
sectie A nummers 438/A (1556 m²), 431/A/2 (183 m²), 719/E (1.842 m²); 

• Tweeëntachtig aren zestig centiaren (82 a 60 ca) grond met opstand, zijnde het gehele 
perceel bij het kadaster gekend of gekend geweest als sectie A nummer 431/Z, het 
openbaar domein van de verkaveling "De Moult" fase I, onder aftrek van het 
bouwperceel van 511 m² dat op het opmetingsplan wordt vermeld als lot 35 en dat het 
voorwerp zal uitmaken van een akte ruiling tussen de gemeente Riemst en de CVBA 



Woonzo 
 
 
Gezien de gronden eigendom van het gemeentebestuur die worden ingelijfd bij het openbaar 
domein:  

• 3.313 m² uit het perceel, sectie A nummer 437/A, reeds eigendom van de gemeente 
Riemst, als wegenis; 

 
• 338 m² uit het perceel, sectie A nummer 437/A, reeds eigendom van de gemeente 

Riemst, als zone voor groenstructuur; 
• 2.559 m² uit het perceel, sectie A nummer 437/A, reeds eigendom van de gemeente 

Riemst, als zone voor openbaar groen bij het openbaar domein 
 
Gezien bedoelde gronden en oppervlakten zijn afgebeeld op het plan "opmetingsplan 
overdracht wegenis" opgesteld door landmeter-expert Francis Decelle van het studiebureau 
Technum op 24/10/2013; 
Gezien de overdacht geschiedt om reden van openbaar nut namelijk de realisatie van het 
openbaar domein: de zone voor wegen, de zone voor groenstructuur en de zone voor openbaar 
groen.  
Gelet op de bodemattesten; 
Gelet op de ontwerpakte, opgesteld door commissaris Jacques Geerdens, bij het 
Aankoopcomité te Hasselt, die als bijlage integraal deel uitmaakt van dit besluit; 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid 
van 
bestuur in de provincies en de gemeenten; 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Jan Peumans, Gerard Stratermans, 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 
1 onthouding: Ivo Thys 
Motivatie onthouding Ivo Thys: druist in tegen principes ruimtelijke ordening en bevordert 
verkrotting van dorpskernen 
 
artikel 1: 
De gemeente zal navermelde goederen, gelegen te Riemst 6e afdeling Zichen Zussen Bolder, 
sectie A gratis aanvaarden van de sociale bouwmaatschapij Woonzo en inlijven bij het openbaar 
domein: 

• Vijfenzestig aren drieëntachtig centiaren (65 a 83 ca) te nemen uit de percelen voor 
zone voor wegen, te nemen uit de percelen bij het kadaster gekend of gekend geweest 
als sectie A nummers 417/Z/2 (966 m²), 416/E (62 m²), 417/A/3 (39 m²), 438/A (1.012 
m²), 436/G (843 m²), 719/E (283 m²), 431/A/2 (65 m²); 

• Negentien aren negenentwintig centiaren (19 a 29 ca) grond met opstand, te nemen uit 
de percelen voor groenstructuur, bij het kadaster gekend of gekend geweest als sectie 
A nummers 436/G (860 m²), 438/A (239 m²), 417/Z/2 (131 m²), 416/E (27 m²), 416/A (28 
m²), 417/A/3 (306 m²); 

• Eenenzestig aren veertig centiaren (61 a 40 ca) grond met opstand, te nemen uit de 
percelen voor zone openbaar groen, bij het kadaster gekend of gekend geweest als 
sectie A nummers 438/A (1556 m²), 431/A/2 (183 m²), 719/E (1.842 m²); 

• Tweeëntachtig aren zestig centiaren (82 a 60 ca) grond met opstand, zijnde het gehele 
perceel bij het kadaster gekend of gekend geweest als sectie A nummer 431/Z, het 
openbaar domein van de verkaveling "De Moult" fase I, onder aftrek van het 



bouwperceel van 511 m² dat op het opmetingsplan wordt vermeld als lot 35 en dat het 
voorwerp zal uitmaken van een akte ruiling tussen de gemeente Riemst en de CVBA 
Woonzo 

volgens de ontwerpakte, opgesteld door commissaris Jacques Geerdens, bij het Aankoopcomité 
te Hasselt en zoals bedoelde gronden en oppervlakten zijn afgebeeld op het plan 
"opmetingsplan overdracht wegenis" opgesteld door landmeter-expert Francis Decelle van het 
studiebureau Technum op 24/10/2013. 
 
artikel 2: 
De gemeente zal navermelde goederen, gelegen te Riemst 6e afdeling Zichen Zussen Bolder, 
sectie A reeds in eigendom bij ons bestuur inlijven bij het openbaar domein: 

• 3.313 m² uit het perceel, sectie A nummer 437/A, reeds eigendom van de gemeente 
Riemst, als wegenis; 

• 338 m² uit het perceel, sectie A nummer 437/A, reeds eigendom van de gemeente 
Riemst, als zone voor groenstructuur; 

• 2.559 m² uit het perceel, sectie A nummer 437/A, reeds eigendom van de gemeente 
Riemst, als zone voor openbaar groen bij het openbaar domein 

volgens de ontwerpakte, opgesteld door commissaris Jacques Geerdens, bij het Aankoopcomité 
te Hasselt en zoals bedoelde gronden en oppervlakten zijn afgebeeld op het plan 
"opmetingsplan overdracht wegenis" opgesteld door landmeter-expert Francis Decelle van het 
studiebureau Technum op 24/10/2013. 
artikel 3: 
de overdracht van de gronden door de sociale bouwmaatschappij Woonzo is gratis. 
artikel 4: 
De gemeente zal de in artikel 1 vermelde goederen gratis aanvaarden van openbaar nut, 
namelijk de 
realisatie van het openbaar domein: de zone voor wegen, de zone voor groenstructuur en de 
zone voor openbaar groen. 
artikel 5: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen ook van 
ambtshalve inschrijving. 
artikel 6: 
Een afschrift van deze beslissing samen met de nodige bewijsstukken over te maken aan het 
Aankoopcomité te Hasselt om te worden gehecht aan de akte kosteloze overdracht. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
14. DE MOULT: RUILING GRONDEN, DEFINITIEF BESLUIT TOT RUILING TUSSEN DE 

SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ WOONZO EN GEMEENTE RIEMST 
 
Gezien de infrastructuurwerken voor de uitrusting van de verkaveling "De Moult", fase II, 
voltooid zijn ,is het noodzakelijk dat Woonzo eigenaar is van de projectzones die dienst doen 
voor sociale woningbouw, de loten 36 - 37 - 38 en 39 op het meetplan, rosé ingekleurd, en 
anderzijds moet het gemeentebestuur eigenaar zijn van de sociale bouwkavels die door hen 
worden verkocht, de loten 1 tot en met 35, geel ingekleurd op het meetplans; 
Gezien de gronden gelegen zijn te Riemst 6e afdeling Zichen-Zussen-Bolder sectie A; 
Gezien de gronden gedeeltelijk eigendom zijn van de sociale bouwmaatschappij Woonzo en 
gedeeltelijk van het gemeentebestuur; 
Gezien door de commissaris van het Aankoopcomité een ontwerpakte van ruiling is opgesteld 
om de eigendomstructuur in overeenstemming te brengen met de doelstellingen; 
Gezien de omschrijving van de goederen door Woonzo af te staan aan het gemeentebestuur: 

• LOT 1: Een perceel bouwgrond, geschikt voor open bebouwing, gekadastreerd sectie A 
deel van nummer 436/G, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van 
vier aren achtentwintig centiaren (04a28ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot 
nummer 1 op gezegd plan. 

• LOT 2: Een are zevenenzeventig centiaren (01 A 77 CA) uit een perceel bouwgrond, 
geschikt voor open bebouwing, gekadastreerd sectie A deel van nummer 436/G en deel 
van nummer 437/A, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van vier 
aren zevenentwintig centiaren (04a27ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot nummer 2 
op gezegd plan. 

• LOT 6: Een perceel bouwgrond, geschikt voor bouwen op perceelsgrens, gekadastreerd 



sectie A deel van nummer 417/Z2, met een oppervlakte volgens voormeld 
verkavelingsplan van vijf aren negentien centiaren (5a19ca), te nemen zoals afgebeeld 
onder lot nummer 6 op gezegd plan. 

• LOT 7: Een perceel bouwgrond, geschikt voor bouwen op perceelsgrens, gekadastreerd 
sectie A deel van nummer 417/Z/2, met een oppervlakte volgens voormeld 
verkavelingsplan van vijf aren zeven centiaren (5a07ca), te nemen zoals afgebeeld 
onder lot nummer 7 op gezegd plan. 

 
• LOT 8: Een perceel bouwgrond, geschikt voor bouwen op perceelsgrens, gekadastreerd 

sectie A deel van nummer 417/Z/2, met een oppervlakte volgens voormeld 
verkavelingsplan van vijf aren zes centiaren (5a06ca), te nemen zoals afgebeeld onder 
lot nummer 8 op gezegd plan. 

• LOT 9: Een perceel bouwgrond, geschikt voor open bebouwing, gekadastreerd sectie A 
deel van nummer 417/Z/2, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van 
vijf aren zevenenzeventig centiaren (5a77ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot 
nummer 9 op gezegd plan. 

• LOT 10: Een perceel bouwgrond, geschikt voor open bebouwing, gekadastreerd sectie 
A deel van nummer 417/Z/2, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan 
van drie aren vierenzeventig centiaren (3a74ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot 
nummer 10 op gezegd plan. 

• LOT 11: Een perceel bouwgrond, geschikt voor open bebouwing, gekadastreerd sectie 
A deel van nummer 417/Z/2, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan 
van drie aren vierenzeventig centiaren (3a74ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot 
nummer 11 op gezegd plan. 

• LOT 12: Een perceel bouwgrond, geschikt voor open bebouwing, gekadastreerd sectie 
A deel van nummer 417/Z/2 en deel van nummer 416/E, met een oppervlakte volgens 
voormeld verkavelingsplan van drie aren vierenzeventig centiaren (3a74ca), te nemen 
zoals afgebeeld onder lot nummer 12 op gezegd plan. 

• LOT 13: Een perceel bouwgrond, geschikt voor open bebouwing, gekadastreerd sectie 
A deel van nummer 416/E en deel van nummer 416/A, met een oppervlakte volgens 
voormeld verkavelingsplan van vijf aren vierenzeventig centiaren (5a99ca), te nemen 
zoals afgebeeld onder lot nummer 13 op gezegd plan. 

• LOT 14: Een perceel bouwgrond, geschikt voor bouwen op perceelsgrens, 
gekadastreerd sectie A deel van nummer 417/Z/2, deel van nummer 416/E en deel van 
nummer 416/A, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van vier aren 
vijfendertig centiaren (4a35ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot nummer 14 op 
gezegd plan. 

• LOT 15: Een perceel bouwgrond, geschikt voor bouwen op perceelsgrens, 
gekadastreerd sectie A deel van nummer 417/Z/2, deel van nummer 416/E en deel  van 
nummer 416/A, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van vier aren 
zesendertig centiaren (4a36ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot nummer 15 op 
gezegd plan. 

• LOT 16: Een perceel bouwgrond, geschikt voor bouwen op perceelsgrens, 
gekadastreerd sectie A deel van nummer 417/Z/2, deel van nummer 416/E en deel van 
nummer 416/A, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van vijf aren 
drieëntwintig centiaren (5a23ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot nummer 16 op 
gezegd plan. 

 
• LOT 28: Achtennegentig centiaren (98 CA) uit een perceel bouwgrond, geschikt voor 

open bebouwing, gekadastreerd sectie A deel van nummer 437/A en deel van nummer 
438/A, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van vier aren 
éénenzestig centiaren (4a61ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot nummer 28 op 
gezegd plan. 

• LOT 29: Vier aren negentien centiaren (04 A 19 CA) uit een perceel bouwgrond, 
geschikt voor open bebouwing, gekadastreerd sectie A deel van nummer 437/A en deel 
van nummer 438/A, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van vier 
aren éénenzestig centiaren (4a61ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot nummer 29 
op gezegd plan. 

• LOT 30: Een perceel bouwgrond, geschikt voor open bebouwing, gekadastreerd sectie 
A deel van nummer 438/A, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van 



vijf aren vier centiaren (5a04ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot nummer 30 op 
gezegd plan. 

• LOT 31: Een perceel bouwgrond, geschikt voor open bebouwing, gekadastreerd sectie 
A deel van nummer 438/A, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van 
vier aren tweeënzestig centiaren (4a62ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot nummer 
31 op gezegd plan. 

 
 

• LOT 32: Een perceel bouwgrond, geschikt voor open bebouwing, gekadastreerd sectie 
A deel van nummer 438/A, deel van nummer 431/A/2 en deel van nummer 719/E, met 
een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van vier aren éénenzestig centiaren 
(4a61ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot nummer 32 op gezegd plan. 

• LOT 33: Een perceel bouwgrond, geschikt voor half-open bebouwing, gekadastreerd 
sectie A deel van nummer 719/E, met een oppervlakte volgens voormeld 
verkavelingsplan van drie aren zesenvijftig centiaren (3a56ca), te nemen zoals 
afgebeeld onder lot nummer 33 op gezegd plan. 

• LOT 34: Een perceel bouwgrond, geschikt voor half-open bebouwing, gekadastreerd 
sectie A deel van nummer 719/E, met een oppervlakte volgens voormeld 
verkavelingsplan van drie aren negenentwintig centiaren (3a29ca), te nemen zoals 
afgebeeld onder lot nummer 34 op gezegd plan. 

• LOT 35: Een perceel bouwgrond, geschikt voor bouwen op perceelsgrens, 
gekadastreerd sectie A deel van nummer 431/Z, met een oppervlakte volgens voormeld 
verkavelingsplan van vijf aren elf centiaren (5a11ca), te nemen zoals afgebeeld onder 
lot nummer 35 op gezegd plan. 

Gezien het een totale oppervlakte betreft van 89a69ca 
Gezien de omschrijving van de goederen door het gemeentebestuur af te staan aan Woonzo: 

• LOT 36: Negen aren drieënzestig centiaren (09 A 63 CA) uit een perceel bouwgrond, 
gekadastreerd sectie A deel van nummer 437/A, deel van nummer 431/A/2 en deel van 
nummer 438/A, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van negentien 
aren drieëntachtig centiaren (19a83ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot nummer 36 
op gezegd plan, bestemd voor sociale woningbouw. 

• LOT 37: Tien aren vierenzeventig centiaren (10 A 74 CA) uit een perceel bouwgrond, 
gekadastreerd sectie A deel van nummer 437/A, deel van nummer 438/A en deel van 
nummer 436/G, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van 
zesentwintig aren achtentachtig centiaren (26a88ca), te nemen zoals afgebeeld onder 
lot nummer 37 op gezegd plan, bestemd voor sociale woningbouw.  

• LOT 38: Zevenenveertig aren negenenzeventig centiaren (47 A 79 CA) uit een perceel 
bouwgrond, gekadastreerd sectie A deel van nummer 437/A en deel van nummer 
436/G, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van zevenenvijftig aren 
nul drie centiaren (57a03ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot nummer 38 op gezegd 
plan, bestemd voor sociale woningbouw.  

Gezien het een totale oppervlakte betreft van 68a16ca; 
Gezien de ruiling zal gebeuren tegen schatting, opgesteld door het Aankoopcomité, € 35/m², 
met een opleg te betalen door het gemeentebestuur van € 75.355; 
Gezien de kredieten zijn voorzien in het budget 2014 onder registratiesleutel 
1419/005/001/001/001/22000000/0620 en de financiering gebeurt met de inkomsten uit de 
verkoop van de sociale kavels; 
Gezien bedoelde gronden en oppervlakten zijn afgebeeld op het plan "opmetingsplan percelen" 
opgesteld door landmeter-expert Francis Decelle van het studiebureau Technum op 24/10/2013; 
Gezien de overdacht geschiedt om reden van openbaar nut nut namelijk de realisatie van de 
sociale woonwijk "De Moult II", enerzijds de sociale bouwprojecten uitvoerbaar door de sociale 
bouwmaatschappij Woonzo, en anderzijds de sociale bouwgronden ontwikkelt door het 
gemeentebestuur van Riemst; 
Gelet op de bodemattesten; 
Gelet op de ontwerpakte, opgesteld door commissaris Jacques Geerdens, bij het 
Aankoopcomité te Hasselt, die als bijlage integraal deel uitmaakt van dit besluit; 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het 



administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid 
van 
bestuur in de provincies en de gemeenten; 
Gelet op artikel 61, paragraaf één van de Programmawet van zes juli negentienhonderd 
negenentachtig 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Jan Peumans, Gerard Stratermans, 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 
1 onthouding: Ivo Thys 
Motivatie onthouding Ivo Thys: druist in tegen principes ruimtelijke ordening en bevordert 
verkrotting van dorpskernen 
 
artikel 1: 
De sociale bouwmaatschappij Woonzo zal navermelde goederen, gelegen te Riemst 6e afdeling 
Zichen Zussen Bolder, sectie A overdragen aan de het gemeentebestuur van Riemst tegen 
schattingprijs, € 35/m²: 

• LOT 1: Een perceel bouwgrond, geschikt voor open bebouwing, gekadastreerd sectie A 
deel van nummer 436/G, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van 
vier aren achtentwintig centiaren (04a28ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot 
nummer 1 op gezegd plan. 

• LOT 2: Een are zevenenzeventig centiaren (01 A 77 CA) uit een perceel bouwgrond, 
geschikt voor open bebouwing, gekadastreerd sectie A deel van nummer 436/G en deel 
van nummer 437/A, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van vier 
aren zevenentwintig centiaren (04a27ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot nummer 2 
op gezegd plan. 

• LOT 6: Een perceel bouwgrond, geschikt voor bouwen op perceelsgrens, gekadastreerd 
sectie A deel van nummer 417/Z2, met een oppervlakte volgens voormeld 
verkavelingsplan van vijf aren negentien centiaren (5a19ca), te nemen zoals afgebeeld 
onder lot nummer 6 op gezegd plan. 

• LOT 7: Een perceel bouwgrond, geschikt voor bouwen op perceelsgrens, gekadastreerd 
sectie A deel van nummer 417/Z/2, met een oppervlakte volgens voormeld 
verkavelingsplan van vijf aren zeven centiaren (5a07ca), te nemen zoals afgebeeld 
onder lot nummer 7 op gezegd plan. 

• LOT 8: Een perceel bouwgrond, geschikt voor bouwen op perceelsgrens, gekadastreerd 
sectie A deel van nummer 417/Z/2, met een oppervlakte volgens voormeld 
verkavelingsplan van vijf aren zes centiaren (5a06ca), te nemen zoals afgebeeld onder 
lot nummer 8 op gezegd plan. 

• LOT 9: Een perceel bouwgrond, geschikt voor open bebouwing, gekadastreerd sectie A 
deel van nummer 417/Z/2, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van 
vijf aren zevenenzeventig centiaren (5a77ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot 
nummer 9 op gezegd plan. 

• LOT 10: Een perceel bouwgrond, geschikt voor open bebouwing, gekadastreerd sectie 
A deel van nummer 417/Z/2, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan 
van drie aren vierenzeventig centiaren (3a74ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot 
nummer 10 op gezegd plan. 

• LOT 11: Een perceel bouwgrond, geschikt voor open bebouwing, gekadastreerd sectie 
A deel van nummer 417/Z/2, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan 
van drie aren vierenzeventig centiaren (3a74ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot 
nummer 11 op gezegd plan. 

• LOT 12: Een perceel bouwgrond, geschikt voor open bebouwing, gekadastreerd sectie 
A deel van nummer 417/Z/2 en deel van nummer 416/E, met een oppervlakte volgens 
voormeld verkavelingsplan van drie aren vierenzeventig centiaren (3a74ca), te nemen 
zoals afgebeeld onder lot nummer 12 op gezegd plan. 

• LOT 13: Een perceel bouwgrond, geschikt voor open bebouwing, gekadastreerd sectie 



A deel van nummer 416/E en deel van nummer 416/A, met een oppervlakte volgens 
voormeld verkavelingsplan van vijf aren vierenzeventig centiaren (5a99ca), te nemen 
zoals afgebeeld onder lot nummer 13 op gezegd plan. 

• LOT 14: Een perceel bouwgrond, geschikt voor bouwen op perceelsgrens, 
gekadastreerd sectie A deel van nummer 417/Z/2, deel van nummer 416/E en deel van 
nummer 416/A, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van vier aren 
vijfendertig centiaren (4a35ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot nummer 14 op 
gezegd plan. 

• LOT 15: Een perceel bouwgrond, geschikt voor bouwen op perceelsgrens, 
gekadastreerd sectie A deel van nummer 417/Z/2, deel van nummer 416/E en deel  van 
nummer 416/A, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van vier aren 
zesendertig centiaren (4a36ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot nummer 15 op 
gezegd plan. 

• LOT 16: Een perceel bouwgrond, geschikt voor bouwen op perceelsgrens, 
gekadastreerd sectie A deel van nummer 417/Z/2, deel van nummer 416/E en deel van 
nummer 416/A, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van vijf aren 
drieëntwintig centiaren (5a23ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot nummer 16 op 
gezegd plan. 

• LOT 28: Achtennegentig centiaren (98 CA) uit een perceel bouwgrond, geschikt voor 
open bebouwing, gekadastreerd sectie A deel van nummer 437/A en deel van nummer 
438/A, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van vier aren 
éénenzestig centiaren (4a61ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot nummer 28 op 
gezegd plan. 

• LOT 29: Vier aren negentien centiaren (04 A 19 CA) uit een perceel bouwgrond, 
geschikt voor open bebouwing, gekadastreerd sectie A deel van nummer 437/A en deel 
van nummer 438/A, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van vier 
aren éénenzestig centiaren (4a61ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot nummer 29 
op gezegd plan. 

• LOT 30: Een perceel bouwgrond, geschikt voor open bebouwing, gekadastreerd sectie 
A deel van nummer 438/A, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van 
vijf aren vier centiaren (5a04ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot nummer 30 op 
gezegd plan. 

• LOT 31: Een perceel bouwgrond, geschikt voor open bebouwing, gekadastreerd sectie 
A deel van nummer 438/A, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van 
vier aren tweeënzestig centiaren (4a62ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot nummer 
31 op gezegd plan. 

• LOT 32: Een perceel bouwgrond, geschikt voor open bebouwing, gekadastreerd sectie 
A deel van nummer 438/A, deel van nummer 431/A/2 en deel van nummer 719/E, met 
een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van vier aren éénenzestig centiaren 
(4a61ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot nummer 32 op gezegd plan. 

• LOT 33: Een perceel bouwgrond, geschikt voor half-open bebouwing, gekadastreerd 
sectie A deel van nummer 719/E, met een oppervlakte volgens voormeld 
verkavelingsplan van drie aren zesenvijftig centiaren (3a56ca), te nemen zoals 
afgebeeld onder lot nummer 33 op gezegd plan. 

• LOT 34: Een perceel bouwgrond, geschikt voor half-open bebouwing, gekadastreerd 
sectie A deel van nummer 719/E, met een oppervlakte volgens voormeld 
verkavelingsplan van drie aren negenentwintig centiaren (3a29ca), te nemen zoals 
afgebeeld onder lot nummer 34 op gezegd plan. 

 
 

• LOT 35: Een perceel bouwgrond, geschikt voor bouwen op perceelsgrens, 
gekadastreerd sectie A deel van nummer 431/Z, met een oppervlakte volgens voormeld 
verkavelingsplan van vijf aren elf centiaren (5a11ca), te nemen zoals afgebeeld onder 
lot nummer 35 op gezegd plan. 

 
volgens de ontwerpakte, opgesteld door commissaris Jacques Geerdens, bij het Aankoopcomité 
te Hasselt en zoals bedoelde gronden en oppervlakten zijn afgebeeld op het plan 
"opmetingsplan percelen" opgesteld door landmeter-expert Francis Decelle van het 
studiebureau Technum op 24/10/2013. 
artikel 2: 



De gemeente Riemst zal navermelde goederen, gelegen te Riemst 6e afdeling Zichen Zussen 
Bolder, sectie A overdragen aan de sociale bouwmaatschappij Woonzo tegen schattingprijs, € 
35/m²: 

• LOT 36: Negen aren drieënzestig centiaren (09 A 63 CA) uit een perceel bouwgrond, 
gekadastreerd sectie A deel van nummer 437/A, deel van nummer 431/A/2 en deel van 
nummer 438/A, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van negentien 
aren drieëntachtig centiaren (19a83ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot nummer 36 
op gezegd plan, bestemd voor sociale woningbouw. 

• LOT 37: Tien aren vierenzeventig centiaren (10 A 74 CA) uit een perceel bouwgrond, 
gekadastreerd sectie A deel van nummer 437/A, deel van nummer 438/A en deel van 
nummer 436/G, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van 
zesentwintig aren achtentachtig centiaren (26a88ca), te nemen zoals afgebeeld onder 
lot nummer 37 op gezegd plan, bestemd voor sociale woningbouw.  

• LOT 38: Zevenenveertig aren negenenzeventig centiaren (47 A 79 CA) uit een perceel 
bouwgrond, gekadastreerd sectie A deel van nummer 437/A en deel van nummer 
436/G, met een oppervlakte volgens voormeld verkavelingsplan van zevenenvijftig aren 
nul drie centiaren (57a03ca), te nemen zoals afgebeeld onder lot nummer 38 op gezegd 
plan, bestemd voor sociale woningbouw.  

volgens de ontwerpakte, opgesteld door commissaris Jacques Geerdens, bij het Aankoopcomité 
te Hasselt en zoals bedoelde gronden en oppervlakten zijn afgebeeld op het plan 
"opmetingsplan percelen" opgesteld door landmeter-expert Francis Decelle van het 
studiebureau Technum op 24/10/2013. 
artikel 3: 
De overdracht gebeurt door de betaling van een opleg van € 75.355,00 te betalen door het 
gemeentebestuur van Riemst aan Woonzo gezien het verschil in oppervlakten van 89a69ca - 
68a16ca = 21a53ca, en volgens de ontwerpakte opgesteld door commissaris Jacques 
Geerdens, bij het Aankoopcomité te Hasselt, die als bijlage integraal deel uitmaakt van dit 
besluit. 
artikel 4: 
De commissaris van het Aankoopcomité van Hasselt wordt krachtens artikel 61, paragraaf één 
van de Programmawet van zes juli negentienhonderd negenentachtig gemachtigd de akte te 
ondertekenen.  
artikel 5: 
De betaling gebeurt met de kredieten die zijn voorzien in het budget 2014 onder 
registratiesleutel  1419/005/001/001/001/22000000/0620 en de financiering gebeurt met de 
inkomsten uit de verkoop van de sociale kavels; 
artikel 6: 
De ruiling van de in artikel 1 en 2 vermelde gronden gebeurt om reden van openbaar nut, 
namelijk de realisatie van de sociale woonwijk "De Moult II", enerzijds de sociale bouwprojecten 
uitvoerbaar door de sociale bouwmaatschappij Woonzo, en anderzijds de sociale bouwgronden 
ontwikkelt door het gemeentebestuur van Riemst. 
artikel 7: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen ook van 
ambtshalve inschrijving. 
artikel 8: 
Een afschrift van deze beslissing samen met de nodige bewijsstukken over te maken aan het 
Aankoopcomité te Hasselt om te worden gehecht aan de akte van ruiling onroerende gronden. 
 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
15. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MONTENAEKENWEG: NETUITBREIDING 

RIOLERING 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid  
artikel 24; 
Gelet op 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; 



Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12 november 2007 houdende de inbreng van het 
rioleringsnet bij Infrax; 
Gezien de noodzakelijkheid om een samenwerkingsovereenkomst met Infrax te sluiten zodat 
Infrax de verantwoordelijkheid en de kosten voor het gedeelte wegherstel en realisatie 
aansluitingen kan dragen; 
Gezien de noodzakelijkheid om de aansluiting van de twee boerderijen gelegen langs de 
Montenaekenweg 30 en 45 op het openbare rioleringsstelsel te realiseren; 
Gezien de aanleg van de riolering niet is opgenomen in het investeringsprogramma van de 
VMM en ons bestuur 75% van de kosten voor de aanleg van de riolering ten laste neemt; 
Gelet op de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst; 
Gezien om reden van algemeen belang de werken van beide partijen best worden 
samengevoegd; 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, 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 samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Riemst en Infrax, voor de uitvoering van 
rioleringswerken in de Montenaekenweg, voor de aansluiting op de riolering van de boerderijen 
met huisnummers 30 en 45 (R 003651) wordt goedgekeurd. 
De samenwerkingsovereenkomst als bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit. 
artikel 2: 
75% van de kosten voor het leveren en plaatsen van twee pompputten met bijhorende 
sturingskast en aansluiting, en 75% van de kosten voor het leveren en plaatsen van een 
persleiding zijn ten laste van het gemeentebestuur, gezien de aanleg van de riolering niet is 
opgenomen in het investeringsprogramma van de VMM. De overige 25% van bovengenoemde 
kosten en de kosten voor het wegherstel en het realiseren van de aansluitingen zijn ten laste 
van Infrax. 
artikel 3: 
De raming ten bedrage van:€ 66.000 wordt goedgekeurd 

• voor het leveren en plaatsen van een 2 pompputten met bijhorende sturingskast en 
aansluiting, € 30.000,00 excl. btw; 

• de kosten voor het leveren en plaatsen van een persleiding,  € 36.000 excl. btw; 
De tussenkomst voor de gemeente Riemst (75%) € 49.500 excl. btw voor de aanleg van de 
riolering wordt goedgekeurd, 
artikel 4: 
De kosten worden gefinancierd met trekkingsrechten. Het saldo tot en met 2016 bedraagt dan 
nog 114.827,84 euro. 
artikel 5: 
Een exemplaar van deze gemeenteraadsbeslissing zal overgemaakt worden aan de cvba Infrax 
te Hasselt samen met de ondertekende samenwerkingsovereenkomst. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Jeugd 
16. AANPASSING TOELAGEREGLEMENT CULTURELE UITSTAPPEN VOOR 

JEUGDWERKINITIATIEVEN 
 
Veerle Wouters: 
Het meerjarenplan werd te laat voorgelegd aan de jeugdraad, zodat er niet voldoende tijd was 
om de plannen te bekijken. 
 
Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van ideologische en filosofische 
strekkingen; 
gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact en meer bepaald art. 3, 



paragraaf 1 en artiels 6 en 10; 
gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van gemeentelijke toelage; 
gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet; 
gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 september 2005 en 
22 mei 2014; 
gelet op het advies van de jeugdraad van 16 september 2005 en 4 december 2013; 
gelet op het feit dat jongerencultuur een Vlaamse jeugdbeleidsprioriteit is; 
gelet op het strategisch meerjarenplan 2014-2019. 
 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, 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 subsidies zijn bedoeld om jeugdwerkinitiatieven in Riemst aan te sporen aan cultuur te doen. 
De jeugdwerkinitiatieven die de subsidie aanvragen, moeten voldoen aan de volgende 
erkenningsvoorwaarden (idem als voorwaarden reglement betoelaging jeugdwerkinitiatieven , 
dd. 11/05/2004): 
§1. een regelmatige werking (voor gewone jeugdverenigingen: minstens 20 activiteiten per jaar; 
voor gespecialiseerde jeugdverenigingen: minstens 8 activiteiten per jaar) uitbouwen door het 
organiseren van activiteiten zoals omschreven in artikel 4, Begrippen; 
§2. voldoen aan de voorwaarden genoemd onder het begrip Jeugdvereniging, in artikel 4, 
Begrippen van dit reglement; 
§3. zich richten naar kinderen en jongeren van Riemst, minimum 2/3 van de leden woont in 
Riemst; 
§4. de zetel en het secretariaat van de jeugdvereniging zijn gevestigd in Riemst; 
§5. ten minste één verantwoordelijke is ouder van 18 jaar en ten minste de helft van de leiding is 
jonger dan 25 jaar, een leider is maximum 30 jaar; 
§6. activiteiten mogen niet in strijd zijn met de principes van de Rechten van het Kind; 
§7. de jeugdvereniging mag geen andere werkingssubsidies ontvangen vanwege een overheid; 
§8. voertaal is Nederlands, volgens de algemeen van kracht zijnde taalwetten; 
§9. een gewone jeugdvereniging heeft ten minste 15 leden tussen 6 en 30 jaar; een 
gespecialiseerde jeugdvereniging heeft minstens 8 leden tussen 6 en 30 jaar oud; 
§10. een gewone jeugdvereniging heeft ten minste 1 begeleider per 15 leden; een 
gespecialiseerde jeugdvereniging heeft minstens 1 begeleider per 8 leden. 
Komen ook in aanmerking als jeugdwerkinitiatief: jeugdverening: jeugdbeweging, 
jongerenbeweging, gespecialiseerde jeugdorganisaties (met bijvoorbeeld werking voor 
lichamelijke of mentaal gehandicapte kinderen jongeren of werking voor kansarme jongeren; zie 
verder in art.4). 
De volgende verenigingen kunnen niet erkend worden als jeugdwerkinitiatief; sportverenigingen 
en hun jeugdafdelingen, muziekverenigingen en hun jeugdafdelingen, toneelverenigingen en 
hun jeugdafdelingen, kinderopvanginitiatieven, onderwijsinstellingen, mutualiteiten, syndicale 
instellingen, jeugdverenigingen die als landelijk of regionaal jeugdwerk erkend of gesubsidieerd 
worden, jeugdwerk in Riemst dat reeds een overeenkomst met het gemeentebestuur van 
Riemst afgesloten heeft. 
artikel 2: 
Enkel culturele activiteiten komen in aanmerking voor betoelaging. Met culturele activiteiten 
bedoelen we:  
theater, opera, concerten, stand-up-comedy, tentoonstellingen en bedrijfsbezoeken. 
Filmvoorstellingen  
komen enkel in aanmerking voor betoelaging op voorwaarde dat: 
- ofwel de film gebaseerd is op waargebeurde feiten (bijv. een biografie) 
- ofwel de film Nederlandstalig is 
- ofwel de film gaat over een actueel thema. 
artikel 3: 
De terugbetaling gebeurt op basis van het totaal aantal inkomtickets of de kassabon die de 



aankoop van het totaal aantal tickets voor de culturele activiteit bewijst. 
artikel 4: 
De toelage wordt uitbetaald aan het jeugdwerkinitiatief, voor culturele activiteiten bijgewoond 
door het jeugdwerkinitiatief in groep (minimum 5 en maximum 20 leden/leiders). 
artikel 5: 
Manier van aanvragen: 

- schriftelijke aanvraag indienen bij de dienst Jeugd; 
- kopie betaalbewijs (inkomticket of kassabon) bijvoegen; 
- bewijs bijvoegen dat deelnemers cultuuruitstap effectief lid zijn van de jeugdvereniging. 

artikel 6: 
Het bedrag dat terugbetaald wordt bedraagt maximum 75% van de totaalsom uitgegeven aan 
een culturele activiteit, met een maximum van 10 euro per persoon. 
artikel 7: 
Elk jeugdwerkinitiatief kan op basis van dit reglement maximum 1 aanvraag per groep, per 
werkjaar indienen. 
artikel 8: 
De nodige kredieten zijn voorzien onder registratiesleutel 1419/002/007/001/005 
64902500/0750. 
artikel 9: 
Aanvragen die op basis van dit reglement ter discussie staan, zullen voorgelegd worden aan het 
college van burgemeester en schepenen. 
artikel 10: 
Dit reglement vervangt het reglement "Toelage culturele uitstappen voor jeugdwerkinitiatieven" 
van oktober 2005 en treedt in werking vanaf 1 september 2014. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Algemeen 
17. BETOELAGING GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

- GROS 
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 
aanwending van sommige toelagen door lokale besturen; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd 12/11/2007 betreffende de samenstelling, de werkwijze 
en procedure bij de oprichting van adviesraden; 
Gelet op alle wettelijke en decretale bepalingen terzake; 
Gelet op het feit dat de nodige kredieten jaarlijks in de begroting worden voorzien; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13/09/2010; 
Gelet op het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, 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 gemeentebestuur voorziet een jaarlijkse toelage aan de  Gemeentelijke raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking  
 
artikel 2: 
De toelage wordt uitbetaald in de vorm van een forfaitair bedrag van 11.900 €, in uitzondering 
op de toelageregeling van de overige adviesraden. 
artikel 3: 
De toelage mag enkel aangewend worden voor financiering van projecten die kaderen binnen 
de gemeentelijke Noord-Zuid-visie en voor de financiering van haar eigen werkingskosten 
artikel 4: 
De Gros legt ieder jaar een financieel verslag voor waaruit de aanwending van de toelage van 
het jaar N blijkt, voorafgaandelijk aan de toelage van N + 1. 
artikel 5: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering. 
artikel 7: 



De nodige kredieten worden jaarlijks in de begroting voorzien op de registratiesleutel 
1419/005/001/001/001/64902500/0160. 
artikel 8: 
Dit reglement gaat in vanaf 1/01/2014 
artikel 9: 
Voor 2013 wordt de toelage toegezegd na voorlegging van het financieel verslag 2012-2013. 
 
 
Welzijn & vrije tijd - Onderwijs 
18. TOELAGE INTERNET VOOR VRIJ ONDERWIJS VIA INFRAX 
 
Ludwig Stevens: 
Ik ga ermee akkoord dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen het gemeentelijk en 
het vrij onderwijs, maar krijgt het vrij onderwijs hiervoor geen toelage vanuit zijn eigen koepel? 
schepen Bert Cilissen: 
De vraag voor toelage kwam vanuit het vrij onderwijs, wij hebben geen zicht op de toelagen die 
zij vanuit hun koepel ontvangen. 
 
Steven Coenegrachts: 
Ontvangt de gemeente hiervoor een compensatie van de koepel van het vrij onderwijs? 
burgemeester Mark Vos: 
Neen. 
 
Gelet op het Decreet lokaal flankerend onderwijsbeleid van 30/11/2007. 
Gelet op de memorie van Toelichting bij het voorontwerp van decreet betreffende het flankerend 
onderwijsbeleid op lokaal niveau. 
Gelet op beleidsspoor 1 “ondersteunen van leerlingen” van het lokaal flankerend 
onderwijsbeleid. 
Gelet op de beleidsvisie dat alle leerlingen en alle scholen op het grondgebied Riemst recht 
hebben op gelijke exploitatie kansen inzake data en telefonie. 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 05/06/2014.  
Overwegende dat er voor de scholengroepen van het gemeentelijk onderwijs ook internet via 
Infrax ter beschikking is gesteld door het gemeentebestuur. 
Overwegende dat het gemeentebestuur de scholengroepen van het vrij onderwijs ook wil 
ondersteunen, en dat dit mogelijk is door het flankerend onderwijsbeleid. 
Gelet op de afwezigheid van het visum van de financieel beheerder. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, 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 gemeentebestuur betoelaagt de scholen van het vrij onderwijs voor hun kosten van 
telefonie- en dataverkeer. 
artikel 2: 
Deze toelage gebeurt onder de vorm van de tenlasteneming van de facturen voor Infra-x-net.  
artikel 3: 
De jaarlijkse kost wordt geraamd op €6.752 .  Voor 2014 wordt dit bedrag verhoogd met € 2.243  
aansluitingskosten, eveneens ten laste van de gemeente. 
artikel 4: 
De nodige kredieten worden voorzien in het budget en meerjarenplan in de eerstvolgende 
begrotingswijziging onder de registratiesleutel 64902500/080003 
artikel 5: 
Deze beslissing wordt integraal overgenomen in het flankerend onderwijsbeleidsplan dat eind 
2014 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 
artikel 6: 
Afschrift van dit besluit over te maken aan de financiële dienst en de schoolhoofden van het vrij 
en het gemeentelijk onderwijs. 



 
 
Onderwijs - Algemeen 
19. VAKANTIES EN VRIJE DAGEN VOOR DE GEMEENTESCHOLEN TIJDENS HET 

SCHOOLJAAR 2014-2015 
 
Gelet op de jaarlijkse verplichting om de vakantiedagen en facultatieve verlofdagen vast te 
leggen en bekend te maken. 
Gelet op het gunstig advies van de schoolraad dd. 22/04/2014. 
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen dd. 12/06/2014. 
Gelet op het gemeentedecreet.  
 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, 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: 
Voor het schooljaar 2014-2015 gelden volgende vakantieperiodes: 

• Herfstvakantie: van maandag 27/10/2014 tot en met vrijdag 31/10/2014 
• Kerstvakantie: van maandag 22/12/2014 tot en met vrijdag 2/01/2015 
• Krokusvakantie: van maandag 16/02/2015 tot en met vrijdag 20/02/2015 
• Paasvakantie: van maandag 06/04/2015 tot en met vrijdag 17/04/2015 
• Zomervakantie: van woensdag 01/07/2015 tot en met maandag 31/08/2015 

 
artikel 2: 
Voor het schooljaar 2014-2015 gelden volgende facultatieve verlofdagen gemeentelijk 
basisonderwijs 

• Maandag 15 september 2014 : kermismaandag school  Riemst. 
• Maandag 6 oktober 2014: kermismaandag school Millen – Genoels 
• Maandag 10 november 2014: brugdag school Riemst en kermismaandag Herderen 

onderbouw 
• Vrijdag 28 november 2014 : facultatieve verlofdag Herderen bovenbouw 
• Maandag 15 juni 2015: kermismaandag school Millen en Genoels 
• Maandag 22 juni 2015: kermismaandag school Herderen. 

artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de betrokken schooldirecties en aan de betrokken instanties.  
 
Onderwijs - Algemeen 
20. CAPACITEITSBEPALING EN INSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTELIJK ONDERWIJS 
 
Gerard Stratermans: 
Geeft een capaciteitsbepaling geen gevaar tot het ontstaan van een tentenkamp de dag voor de 
inschrijving? 
schepen Bert Cilissen: 
De vertrekkers zijn reeds zo goed als gekend,  40% van de leerlingen van de school te Riemst 
zijn niet van Riemst zelf.  We trachten hiermee ook de leefbaarheid van de dorpen te 
bevorderen. 
 
Jan Noelmans: 
1. Hoe strookt deze maatregel met de vrijheid van schoolkeuze?  Werd er advies ingewonnen bij 
de schoolraad? De kleuterklassen te Riemst zijn nu reeds veel groter dan de toegestane norm, 
wat als er woningen bijkomen?  Gaat dit niet zorgen voor kampeerders voor de schoolpoort? 
schepen Bert Cilissen: 
Het advies van de schoolraad was negatief.  De vrije schoolkeuze wordt niet beperkt want 
overal in Riemst zijn er naast gemeentescholen ook vrije scholen.  Aan de hand van cijfers van 
Stebo werd een berekening gemaakt van de mogelijke grootte van de klassen in de toekomst en 
hier wordt rekening mee gehouden.   



 
Ludwig Stevens: 
Kan de capacitiet in de toekomst verhoogd worden mocht dit nodig zijn? 
schepen Bert Cilissen: 
Indien nodig kunnen we de capaciteit opnieuw verhogen en het aantal klaslokalen verhogen 
door bv. bestaande ruimtes anders in te richten of containers bij te plaatsen. 
 
 
 
Anita Beusen: 
Is er plaats genoeg voor de leerlingen als het nieuwe schooljaar start in september.  schepen 
Bert Cilissen: 
Er worden extra klasruimtes voorzien. 
 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;  
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 117;  
Gelet op het decreet van 30 mei 2012 houdende technische en praktische aanpassingen aan 
het decreet van 25 november 2011 betreffende het inschrijvingsrecht  
Gelet op het decreet van 25 november 2011 betreffende het inschrijvingsrecht  
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 de artikelen 3,15,18, 
21,22,25,26,27,28,29,32,37,hoofdstuk I V afdeling 3. Recht op inschrijving de artikelen 37bis-37 
duodevicies en afdeling 4.aanmeldingsprocedures art.37undevicies-art.37vicies septies  
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse 
Onderwijsraad, artikel 21;  
Gelet op het overleg in de schoolraad dd. 22 april 2014 
Gelet op het advies van de schoolraad dd. 03 juli 2014 
Gelet op de beslissing van het schepencollege dd. 03 juli 2014  
Gelet op de bevoegdheid van het schoolbestuur om de eigen capaciteit voor haar scholen te 
bepalen. 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en schepenen dd. 03/07/2014 
Overwegende dat elk schoolbestuur de capaciteit voor elke school, onderwijsniveau en 
vestigingsplaats moet bepalen;  
Overwegende dat elk schoolbestuur de capaciteit voor elk geboortejaar op niveau van de 
kleuters en voor elk leerjaar op niveau van het lager onderwijs kan bepalen; 
Overwegende dat de capaciteit van de school, het niveau, de vestigingsplaats, het geboortejaar 
of het leerjaar maximaal wordt vastgelegd voor zover de veiligheid van de kinderen niet in het 
gedrang komt. 
Overwegende dat het aantal en de grootte van de klassen (exclusief de huidige 
containerklassen), de grootte van de speelplaats, het aanwezige sanitair en de mobiliteit in de 
schoolomgeving, bepalend zijn voor de garantie op een veilige, hygienisch verantwoorde en 
comfortabele organisatie van het onderwijs.  
Overwegende dat het schoolbestuur ondanks het bereiken van de capaciteit toch bepaalde 
leerlingen kan inschrijven (conform het decreet basisonderwijs van 25/02/1997 art.37novies §5).  
 
BESLUIT: 20 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Jan Peumans, Gerard Stratermans, 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 
1 onthouding: Ivo Thys 
 
artikel 1: 
De capaciteit wordt vanaf 1 september 2015 , beperkt tot volgende maximum-aantallen 
De capaciteit van  school  GBS De Driesprong, Kattestraat 7, 3770 Riemst: 390 

 De capaciteit van de vestigingsplaats Kattestraat 7: 234 waarvan 78 op niveau 
kleuteronderwijs, waarvan 26 per geboortejaar en 156 op  niveau lager onderwijs, 
waarvan 26 per leerjaar. 

 De capaciteit van de vestigingsplaats St.-Maartenstraat 52: 52 waarvan 26 op niveau 
kleuteronderwijs, waarvan 26 per geboortejaar en 26 op niveau lager onderwijs, 
waarvan 26 per leerjaar.  



 De capaciteit voor de vestigingsplaats De Tol Herderen (Bovenbouw) 104 op niveau 
lager onderwijs, waarvan 26 per leerjaar. 

 
De capaciteit van  school  GBS De Klinker, Klein-Lafeltstraat 2, 3770 Riemst: 390 

 De capaciteit van de vestigingsplaatsen Klein-Lafeltstraat 2 : 260 waarvan 104 op 
niveau kleuteronderwijs, waarvan 26 per geboortejaar en 156 op niveau lager onderwijs, 
waarvan 26 per leerjaar. 

 
 De capaciteit van vestigingsplaats De Tol Herderen (Onderbouw): 130 waarvan 78 op 

niveau kleuteronderwijs, waarvan 26 per geboortejaar en 52 op niveau lager onderwijs, 
waarvan 26 per leerjaar. 

 
De capaciteitsbepaling wordt bekend gemaakt aan alle belanghebbenden via  gemeentelijke 
informatiekanalen (infoplus, website) website van de scholen, het schoolreglement en per brief 
aan de scholen van het vrije net.  
 
artikel 2: 
Voor de vestigingsplaats Klein-Lafeltstraat 2 start de inschrijvingsperiode voor kinderen van 
dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel de eerste schooldag van september van het 
voorgaande schooljaar en dit gedurende een periode van twee weken tijdens de normale 
openingsuren van de school. De inschrijvingsperiode van alle andere kinderen start op de eerste 
schooldag van maart van het voorgaande schooljaar. 
Voor alle andere vestigingsplaatsen van GBS De Driesprong op Kattestraat 7, Sint-
Maartenstraat 52 en De Tol Herderen (onderbouw en bovenbouw) start de inschrijvingsperiode 
op de eerste schooldag van september van het voorgaande schooljaar.  
De inschrijvingsperiodes worden bekend gemaakt via de gemeentelijke website, de website van 
de scholen en de onthaalbrochures.    
artikel 3: 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken instanties. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
21. KENNISNAME REKENING 2013 SOCIAAL HUIS 
 
Steven Coenegrachts: 
De inwoners doen weinig beroep op de mantelzorgtoelage omdat de voorwaarden te streng zijn.  
Dat is jammer.  Het zou beter zijn mantelzorg te stimuleren zodat meer mensen in hun eigen 
woning kunnen blijven. 
 
Ivo Thys: 
De gemeente doet veel te weinig om mensen in hun eigen woning of eigen gemeente te 
houden. 
burgemeester Mark Vos: 
Wij doen voortdurend inspanningen zoals bv. het uitbreiden van het bejaardentehuis en het 
laten  bouwen van sociale woningen. 
 
Jan Peumans: 
In uw beleidsnota stond duidelijk dat u de thuiszorg en de mantelzorg zou uitbreiden en  
ondersteunen. 
schepen Marina Pauly: 
De subsidie voor de mantelzorger is eerder symbolisch, het is veel belangrijker dat deze 
mensen inhoudelijke ondersteuning krijgen en weten bij welke instanties ze inhoudelijke 
ondersteuning kunnen krijgen. 
 
Steven Coenegrachts: 
Symboolbeleid is gelijk aan geen beleid, dit wordt beter uit jullie beleidsnota gehaald.  Ik stel 
voor het subsidiereglement te schrappen en het geld te geven aan de mantelzorgers. 
 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, en meer bepaald art 89. 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, onder meer art 42 en 43. 



Gelet op de jaarrekening 2013 van het Sociaal Huis. 
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad houdende goedkeuring van de rekening en het 
jaarverslag 2013. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, 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 neemt kennis van de rekening 2013 van het OCMW met volgende resultaten: 
- Resultaat boekjaar: - 840.029,10 EUR 
- Overgedragen resultaat vorig jaar:  - 563.909,81 EUR 
- Onttrekking aan de gemeentelijke bijdragen: 788.513,62 EUR 
- Gecumuleerd resultaat: - 615.425,29 EUR 
artikel 2:  
De gemeenteraad heeft geen opmerkingen. 
artikel 3:  
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de gemeenteontvanger en de 
provinciegouverneur. 
 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
22. GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING 2, DIENSTJAAR 2014 
 
De budgetwijziging 2, dienstjaar 2014 wordt ter goedkeuring voorgelegd. 
- De ontvangsten binnen het exploitatiebudget vermeerderen met 125,00 euro. 
- De uitgaven binnen het exploitatiebudget verminderen met 3.309,00 euro. 
- De investeringsuitgaven stijgen met 5.970,00 euro. 
 
- Het resultaat op kasbasis 2014 bedraagt 5.044.464,00 euro. 
  De autofinancieringsmarge bedraagt in 2019 816.052,00 euro. 
 
Wijzigingen ter zitting goedgekeurd door de gemeenteraad: 
 
De omschrijving van actie 001/001/004/006 "Aanleg parking voetbal Vlijtingen voor juli 2014" 
wordt gewijzigd "Aanleg parking sportzone Vlijtingen voor juli 2014". 
 

Exploitatie 

Uitgaven 

Registratiesleutel Omschrijving 
registratiesleutel 

Voor 
wijziging 

Wijzigin
g 

Na 
wijziging 

Budget- 
beheerder 

1419/005/001/001/0
01/ 
61620400/011903 

Huur en 
onderhoudscontracte
n hard- en software 

165.508,8
7 

-
2.000,00 

163.508,8
7 

Bastiaens Erwin 

1419/005/001/001/0
01/ 
61300000/0190 

Onderhoud en 
herstelling machines 
en uitrusting - 
ladycare boxen 

662,62 -500,00 162,62 Boosten Sonja - 
Technische dienst 

1419/005/001/001/0
01/ 
61620000/0703 

Huur materiaal 
sanitact bibliotheek 

0,00 200,00 200,00 Boosten Sonja - 
Technische dienst 

1419/005/001/001/0
01/ 
61620000/074001 

Huur materiaal 
sanitact sporthal 
Herderen 

0,00 100,00 100,00 Boosten Sonja - 
Technische dienst 

1419/005/001/001/0
01/ 
61620000/074002 

Huur materiaal  
sanitact sporthal 
Riemst 

0,00 150,00 150,00 Boosten Sonja - 
Technische dienst 

1419/005/001/001/0 Huur materiaal 0,00 50,00 50,00 Boosten Sonja - 



01/ 
61620000/074003 

sanitact sportdienst Technische dienst 

1419/005/001/001/0
01/ 
61000300/011905 

Huur en huurlasten 
voor andere 
gebouwen 

1.637,00 -
1.500,00 

137,00 Noelmans Jos - 
Technische dienst  

1419/005/001/001/0
01/ 
61020000/0680 

Overige 
vergoedingen voor 
het gebruik van 
onroerende 
goederen (gebruik 
gronden 
Albertkanaal) 

0,00 1.500,00 1.500,00 Nivelle Nico - 
Planning 
 
 
 
 
 
 

1419/005/001/001/0
01/ 
61020000/0680 

Overige 
vergoedingen voor 
het gebruik van 
onroerende 
goederen (gebruik 
gronden 
Albertkanaal) 

0,00 200,00 200,00 Nivelle Nico - 
Planning 

1419/005/001/001/0
01/ 
61100100/0190 

Verbruik van 
elektriciteit in de 
gebouwen 
gemeentehuis 

11.334,98 -
10.000,0
0 

1.334,98 Hensen Stefan - 
Technische dienst 

1419/005/001/001/0
01/ 
61100100/0600 

Verbruik van 
elektriciteit in de 
gebouwen 
politiekantoor 

0,00 10.000,0
0 

10.000,00 Hensen Stefan - 
Technische dienst 

1419/005/001/001/0
01/ 
61100100/0190 

Verbruik van 
elektriciteit in de 
gebouwen 
gemeentehuis 

11.334,98 -100,00 11.234,98 Hensen Stefan - 
Technische dienst 

1419/005/001/001/0
01/ 
61100100/0050 

Verbruik van 
elektriciteit oud 
gemeentehuis 
Herderen 

0,00 100,00 100,00 Hensen Stefan - 
Technische dienst 

1419/005/001/001/0
01/ 
61130100/0190 

Verbruik van water in 
de gebouwen 

1.609,99 -120,00 1.489,99 Hensen Stefan - 
Technische dienst 

1419/005/001/001/0
01/ 
61130100/0904 

Verbruik van water in 
gebouw PWA 

0,00 120,00 120,00 Hensen Stefan - 
Technische dienst 

1419/005/001/001/0
01/ 
61110100/0520 

Verbruik gas 4.819,35 -
4.819,35 

0,00 Vos Sonja - VVV 

1419/005/001/001/0
01/ 
61110100/0739 

Verbruik gas villa 0,00 4.819,35 4.819,35 Hensen Stefan - 
Technische dienst 

1419/005/001/001/0
01/ 
62020000/0111 

Bezoldiging en 
rechtstreekse 
voordelen 
contractueel 
personeel 
(jobstudent 
financiële dienst) 

0,00 2.100,00 2.100,00 Swennen Carine - 
Personeels- 
dienst 

1419/005/001/001/0
01/ 
62120000/0111 

Werkgeversbijdrage
n RSZ contractueel 
personeel 

0,00 120,00 120,00 Swennen Carine - 
Personeels- 
dienst 

1419/005/001/001/0
01/ 

Bezoldiging en 
rechtstreekse 

49.917,98 -
2.100,00 

47.817,98 Swennen Carine - 
Personeels- 



62030000/0520 voordelen gesco 
personeel 

dienst 

1419/005/001/001/0
01/ 
62130000/0520 

Werkgeversbijdrage
n RSZ gesco 
personeel 

2.667,85 -120,00 2.547,85 Swennen Carine - 
Personeels- 
dienst 

1419/005/001/001/0
01/ 
61420400/0600 

Uitgaven voor 
consultants, studies 

61.243,11 -
2.320,00 

58.923,11 Schoufs Rob - 
ROW 
 

1419/005/001/001/0
01/ 
61420400/0340 

Stabiliteitsstudie 
Avergat 

0,00 2.320,00 2.320,00 Schoufs Rob - 
ROW 

1419/002/002/002/0
04/ 
61600300/0750 

Prestaties van 
derden voor de 
dienstverlening 
(schoolvoorstel- 
lingen) 

1.702,95 -237,56 1.465,39 Van Lierop 
Kristien - Dienst 
jeugd 

1419/002/002/002/0
04/ 
61000300/080003 

Huur zaal 
schoolvoorstellingen 

0,00 177,56 177,56 Van Lierop 
Kristien - Dienst 
jeugd 

1419/002/002/002/0
04/ 
61600010/080003 

Onthaal, recepties 
en interne 
vergaderingen 
(maaltijden 
schoolvoorstel- 
lingen) 

0,00 60,00 60,00 Van Lierop 
Kristien - Dienst 
jeugd 

Totaal wijzigingen uitgaven-exploitatie 312.439,6
8 

-
1.800,00 

310.639,6
8 

 

Totaal wijzigingen exploitatie 312.439,6
8 

-
1.800,00 

310.639,6
8 

 

 
  

Investeringen 

Uitgaven      

Registratiesleutel Omschrijving 
registratiesleutel 

Voor 
wijziging 

Wijzigin
g 

Na 
wijziging 

Budget- 
beheerder 

1419/005/001/001/0
01/ 
22000000/0620 

Terreinen - 
gemeenschapsgo
ederen, 
aanschaffingswaar
de (gronden De 
Moult) 

0,00 80.000,0
0 

80.000,00 Nivelle Nico - 
Planning 

1419/005/001/001/0
01/ 
22400007/0200 

Wegenwerken, in 
aanbouw De Moult 
fase 2 en 3 

622.430,0
0 

-
80.000,0
0 

542.430,0
0 

Nivelle Nico - 
Planning 

 
Zie bijlage voor het volledige dossier. 
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
11 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1 
Budgetwijziging 2 van dienstjaar 2014 wordt goedgekeurd.  
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
23. ADVISEREN REKENING 2013 KERKBESTUUR KANNE 
 



Jan Peumans: 
1.   Het is schandalig dat de kerkfabrieken zo veel overschot hebben, onze fractie wenst zich 
daarom te onthouden voor alle agendapunten betreffende de kerkfabrieken. 
burgemeester Mark Vos: 
Ze krijgen in de toekomst geen tussenkomst meer als ze overschot hebben. 
2. Graag een stand van zaken i.v.m. de terugvordering van 75.000 euro door kerkfabriek 
Vlijtingen. 
Jean Nicolaes: 
De architect is in gebreke gesteld, we hebben nog geen antwoord ontvangen. 
 
Steven Coenegrachts: 
Graag een stand van zaken i.v.m. het kerkenplan.  Zonder kerkenplan hebben we geen zicht op 
het kerkelijk patrimonium en wenst onze fractie zich te onthouden voor alle agendapunten 
betreffende de kerkfabrieken. 
burgemeester Mark Vos: 
Er werd afgesproken met de centrale kerkraden om dit zo snel mogelijk voor te leggen. 
 
Ivo Thys: 
Zonder kerkenplan wenst mijn fractie zich te onthouden voor alle agendapunten betreffende de 
kerkfabrieken. 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2013 van het kerkbestuur Kanne; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
11 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal 
van de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 12.068,59   EUR. 
Het overschot  investeringen: 91.901,27  EUR. Het kerkbestuur moet aan de gemeente nog een 
bedrag van 75.000 EUR terug storten.  Een  totaalbedrag van 21.434,41 EUR is van exploitatie 
naar investeringen overgeboekt om de schade, verfwerken,  in de kerk te financieren alsook de 
herstelling van de platte daken boven de sacristie en het berglokaal. 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
24. ADVISEREN REKENING  2013 KERKBESTUUR GENOELSELDEREN 

 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2013 van het kerkbestuur Genoelselderen; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 



Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
11 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal 
van de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 1.778,05  EUR. 
Het overschot  investeringen: 58.393,19  EUR. Het grootste deel is belast met een stichting. Met 
het resterend krediet wordt in 2014 het dak van de pastorie hersteld. 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
25. ADVISEREN REKENING 2013 KERKBESTUUR HERDEREN 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2013 van het kerkbestuur Herderen; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
11 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal 
van de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt: 17.277,04  EUR. 
Het overschot  investeringen: 1.880,52  EUR. 
De onkostenvergoeding voor de penningmeester mag  niet hoger  zijn dan 500 EUR.  De 
informatica kost als vergoeding voor de penningmeester is hoog, namelijk 350 EUR.  Bij 
kantoorbenodigdheden wordt nog eens een bedrag uitgegeven van 235 EUR, de meest 
uitgaven hiervoor zijn nog eens voor informatica, namelijk de aankoop van inktpatronen.  Het 
kerkbestuur wordt via een schrijven op de hoogte gebracht van deze onverantwoorde hoge  
uitgaven 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
26. ADVISEREN REKENING   2013 KERKBESTUUR VAL-MEER 



 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2013 van het kerkbestuur Val-Meer; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
11 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal 
van de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 14.292,58  EUR. 
Het overschot  investeringen bedraagt 0 EUR. 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
27. ADVISEREN REKENING 2013 KERKBESTUUR  VROENHOVEN 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2013 van het kerkbestuur Vroenhoven; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
11 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal 
van de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 1.492,38  EUR. 
Het overschot  investeringen: 8.500,36  EUR. 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
28. ADVISEREN REKENING 2013 KERKBESTUUR VLIJTINGEN 



 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2013 van het kerkbestuur Vlijtingen; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
11 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal 
van de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt een negatief saldo van 1.840,18  EUR. 
 
Het kerkbestuur moet in het vervolg de leningslasten, kapitaal en interesten, boeken op de 
daarvoor bestemde rekeningnummers en niet enkel het restant van de gemeentelijke toelage. 
Het overschot  investeringen: 20.271,03 EUR. 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
29. ADVISEREN REKENING 2013 KERKBESTUUR ZICHEN-BOLDER 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2013 van het kerkbestuur Zichen-Bolder; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
11 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal 
van de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 32.248,25 EUR.  Het overschot is vrij hoog, er zijn 
verschillende geplande uitgaven niet uitgevoerd. 
Het overschot  investeringen bedraagt 11.086,18 EUR. 
artikel 3: 



Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB. 
 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
30. ADVISEREN REKENING 2013  KERKBESTUUR  ZUSSEN 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2013 van het kerkbestuur Zussen; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
11 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal 
van de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 5.668,89  EUR. 
Het overschot  investeringen: 28.970,79  EUR. De glazen kast voor de tentoonstelling van Mgr. 
Trudo Jans is hiermee gefinancierd en het dossier fase II kan na goedkeuring  gestart worden 
met het  restant. 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
31. ADVISEREN REKENING 2013 KERKBESTUUR  MILLEN 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2013 van het kerkbestuur Millen; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
11 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal 
van de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 



De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 9.955,90   EUR. 
Het overschot  investeringen: 21.940,02  EUR, nog gedeeltelijk een overschot van de verkoop 
van de pastorie ter financiering voor het sanitair in de kerk. 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
32. VERLENEN VAN EEN BUITENGEWONE TOELAGE AAN HET KERKBESTUUR 

MEMBRUGGEN VOOR DE VERDERE FINANCIERING VAN DE RESTAURATIE VAN 
HET ORGEL 

 
Gelet op de beslissing van het kerkbestuur Sint-Hubertus te Membruggen tot goedkeuring van 
het ontwerp restauratiewerken aan het beschermde orgel; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 13 februari 1998 tot bescherming van de Sint-Hubertuskerk te 
Membruggen; 
Gelet op het ontwerp opgesteld door Spectrum bvba; 
Overwegende dat na goedkeuring door de hogere overheid de werken gegund werden volgens 
een beperkte aanbesteding aan de firma Pels & en Van Leeuwen voor de som van 195.340 
EUR, inclusief BTW. 
De hoogst mogelijke toelage werd aangevraagd; 
Overwegende dat het kerkbestuur mocht beschikken over een restant van de préfinanciering 
namelijk 30.000 EUR; 
Overwegende dat het kerkbestuur geen doorgeeflening is aangegaan, is er nu een tekort van 
30.000 EUR om alles te financieren; 
Overwegende dat dit tekort rechtgezet wordt door het verlenen van een buitengewone toelage 
van 30.000 EUR, dit bedrag wordt voorzien in de  budgetwijziging nr 2, registratiesleutel 
419/005/001/001/66400140/0790; 
Overwegende dat het kerkbestuur deze 30.000 EUR voorlopig zal aanwenden om de 
openstaande facturen van de restauratie van het orgel te betalen tot het laatste deel van de 
toelagen is gestort;  achteraf wordt deze toelage terug gestort ter financiering van de de nog te 
betalen préfinanciering 
Gelet op  het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald art. 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; 
Op voorstel van het college  van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, 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: 
Aan het kerkbestuur Sint-Hubertus Membruggen wordt een buitengewone toelage verleend van 
30.000 EUR.  Deze toelage wordt voorzien in de budgetwijziging nr 2, dienstjaar 2014, 
registratiesleutel 1419/005/001/001/001/66400140/0790 
artikel 2: 
Het kerkbestuur wendt deze toelage aan om de openstaande facturen van zowel  architect als 
orgelbouwer te financieren.  Zodra het laatste deel van de toelage van het Vlaams Gewest 
betaald is, kan en zal het kerkbestuur de verschuldigde préfinanciering van 30.000 EUR aan de 
gemeente terugstorten. 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan de gemeenteontvanger, de financiële dienst en het kerkbestuur 
Sint-Martinus Membruggen 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
33. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 02.06.2014. 



 
Het verslag lag ter inzage. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, 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 
 
 
GEHEIME ZITTING 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 23:00 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
Guido Vrijens 
gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 


