
Vergadering gemeenteraad van 8/12/2014. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja 
Onclin, 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 
 

 
Vanaf punt 21 verlaat Peter Neven, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 26 verlaat Gerard Stratermans, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 29 verlaat Ronnie Oosterbosch, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 31 verlaat Jan Peumans, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 31 vervoegt Ronnie Oosterbosch, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 45 vervoegt Jan Peumans, raadslid de zitting. 
 

 
Er waren geen vragen vanuit het publiek. 
 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering 
samengeroepen ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter 
dd. 27-09-2007. 
De mondelinge vragen worden aangevat door mevrouw Mieke Loyens de stemmingen 
worden volgens loting aangevat door de heer Mathieu Eycken 
 
Op verzoek van raadslid Dirk Jacobs werd volgend agendapunt aan de dagorde van 
de gemeenteraadszitting dd. 08/12/2014  toegevoegd: 
"Uitbouwen van onze toeristische dienst met QR-Codes vanaf mei 2015" 
De raad gaat unaniem akkoord. 
 
Gaat over tot de dagorde 
 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. VRAGEN RAADSLEDEN 
 

Interne zaken - Dienst Secretariaat 
2. KENNISNAME ONTSLAG OCMW RAADSLID E. SNELLINX EN 

AANSTELLING VAN ZIJN OPVOLGER 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 02.01.2013 betreffende de 
verkiezing van de OCMW-raadsleden; 
Gelet op het schrijven van de heer Erwin Snellinx, wonende te 3770 Riemst – 
Jodenstraat 39, waarbij hij zijn ontslag als OCMW-raadslid indient  met ingang 
van 01 januari 2015; 
Overeenkomstig de bepalingen van het OCMW-decreet, is de OCMW-raad 
samengesteld uit 11 leden en moet een opvolger aangesteld worden; 



Gelet op het feit dat de heer Patrick Pauly , wonende te 3770 Riemst, Heukelom-
Dorp 72, werd aangesteld als1ste opvolger van de heer Erwin Snellinx; 
Gelet op het feit dat de heer Patrick Pauly voldoet aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden; 
Gelet op het Gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 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 raad neemt kennis van het ontslag van de heer Erwin Snellinx  als OCMW-
raadslid per 01 januari 2015. 
artikel 2: 
De raad neemt akte van de aanstelling van de heer Patrick Pauly, wonende te 
3770 Riemst - Heukelom-Dorp 72 als opvolger van de heer Erwin Snellinx en dit 
voor de duur van de lopende legislatuur. 
artikel 3: 
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van het OCMW en aan de 
Vlaamse Regering. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
3. KENNISNAME ONTSLAG OCMW RAADSLID W. BRONE EN 

AANSTELLING VAN ZIJN OPVOLGER 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 02.01.2013 betreffende de 
verkiezing van de OCMW-raadsleden; 
Gelet op het schrijven van de heer Willy Brone, wonende te 3770 Riemst – 
Tolstraat 12, waarbij hij zijn ontslag als OCMW-raadslid indient  met ingang van 
01 januari 2015; 
Overeenkomstig de bepalingen van het OCMW-decreet, is de OCMW-raad 
samengesteld uit 11 leden en moet een opvolger aangesteld worden; 
Gelet op het feit dat de heer Marc Konings , wonende te 3770 Riemst, 
Visésteenweg 42, werd aangesteld als1ste opvolger van de heer Willy Brone; 
Gelet op het feit dat de heer Marc Konings voldoet aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden; 
Gelet op het Gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 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 raad neemt kennis van het ontslag van de heer Willy Brone  als OCMW-
raadslid per 01 januari 2015. 
artikel 2: 
De raad neemt akte van de aanstelling van de heer Marc Konings, wonende te 
3770 Riemst - Visésteenweg 42 als opvolger van de heer Willy Brone en dit voor 
de duur van de lopende legislatuur. 
artikel 3: 
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van het OCMW en aan de 
Vlaamse Regering. 
 
 



 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
4. KENNISNAME ONTSLAG OCMW RAADSLID E. GIELEN EN 

AANSTELLING VAN ZIJN OPVOLGER 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 02.01.2013 betreffende de 
verkiezing van de OCMW-raadsleden; 
Gelet op het schrijven van de heer Etienne Gielen, wonende te 3770 Riemst – 
Gielenstraat 43, waarbij hij zijn ontslag als OCMW-raadslid indient  met ingang 
van 01 januari 2015; 
Overeenkomstig de bepalingen van het OCMW-decreet, is de OCMW-raad 
samengesteld uit 11 leden en moet een opvolger aangesteld worden; 
Gelet op het feit dat mevrouw Jeanine Cuipers , wonende te 3770 Riemst, 
Misweg 45, werd aangesteld als1ste opvolger van de heer Etienne Gielen; 
Gelet op het feit dat mevrouw Jeanine Cuipers voldoet aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden; 
Gelet op het Gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 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 raad neemt kennis van het ontslag van de heer Etienne Gielen  als OCMW-
raadslid per 01 januari 2015. 
artikel 2: 
De raad neemt akte van de aanstelling van mevrouw Jeanine Cuipers, wonende 
te 3770 Riemst - Misweg 45 als opvolger van de heer Etienne Gielen en dit voor 
de duur van de lopende legislatuur. 
artikel 3: 
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van het OCMW en aan de 
Vlaamse Regering. 
 
Interne zaken - Dienst Personeel 
5. VERLOFNOTA 2015 
 
Gelet op artikel 261§2 van de rechtspositieregeling goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 15/12/2008 waarbij wordt bepaald dat de raad de feestdagen 
die samenvallen met een zaterdag of zondag dient te vervangen door een andere 
dag; 
Gelet op de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen dd. 
06/11/2014 van de verlofnota 2015 en de daarbijhorende vastlegging van de 
dagen ter vervanging van de feestdagen die op een zaterdag of zondag vallen; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt de 
volgende feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag op 
volgende dagen vast te leggen: 
 
Feestdagen die in het weekend vallen:   
 

Te vervangende feestdagen Vervangende (nieuwe) feestdagen 

Zaterdag 11/07 Feest Vlaamse 
Gemeenschap 

Maandag 20/07 Brugdag 21/07 

Zaterdag 15/08 O.L.V. Hemelvaart Maandag 28/12 Sluiting Kerst-
Nieuwjaar 
 



 

Zondag 01/11 Allerheiligen Dinsdag 29/12 Sluiting Kerst-
Nieuwjaar 

Zaterdag 26/12 tweede Kerstdag Woensdag 30/12 Sluiting Kerst-
Nieuwjaar 

 
Gelet op de bevraging van het BOC/HOC via mail dd. 03/11/2014 en hun 
antwoorden via mail; 
Gelet op het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 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: 
Volgende feestdagen die op een zaterdag of zondag vallen in het jaar 2015 op 
volgende dagen vast te leggen: 
 
Feestdagen die in het weekend vallen:  
 

Te vervangende feestdagen Vervangende (nieuwe) 
feestdagen 

Zaterdag 11/07 Feest Vlaamse 
Gemeenschap 

Maandag 20/07 Brugdag 21/07 

Zaterdag 15/08 O.L.V. 
Hemelvaart 

Maandag 28/12 Sluiting Kerst-
Nieuwjaar 

Zondag 01/11 Allerheiligen Dinsdag 29/12 Sluiting Kerst-
Nieuwjaar 

Zaterdag 26/12 tweede Kerstdag Woensdag 30/12 Sluiting Kerst-
Nieuwjaar 

 
artikel 2: 
In afwijking van artikel 1 worden de feestdagen die op een zaterdag vallen niet 
vervangen voor bibliotheekpersoneel met zaterdagprestaties en wordt voor de 
bibliotheek de volgende regeling vastgelegd: 
 
Bibliotheekpersoneel met zaterdagprestaties: 
 
Feestdagen die op inactiviteitsdag vallen:  
 

Te vervangende feestdagen Vervangende (nieuwe) 
feestdagen 

Zondag 01/11 Allerheiligen Maandag 20/07 Brugdag 21/07 

 
 
Bibliotheekpersoneel zonder zaterdagprestaties: 
 

Te vervangende feestdagen Vervangende (nieuwe) 
feestdagen 

Zaterdag 11/07 Feest Vlaamse 
Gemeenschap 

Vrijdag 15/05 Brugdag O.L.H. 
Hemelvaart 

Zaterdag 15/08 O.L.V. 
Hemelvaart 

Maandag 20/07 Brugdag 21/07 

Zondag 01/11 Allerheiligen Maandag 28/12 Sluiting Kerst-
Nieuwjaar 

Zaterdag 26/12 tweede Kerstdag Woensdag 30/12 Sluiting Kerst-
Nieuwjaar 



 
artikel 3: 
In afwijking van artikel 1 wordt voor de dienst bevolking de volgende regeling 
vastgelegd: 
 

Te vervangende feestdagen Vervangende (nieuwe) 
feestdagen 

Zaterdag 11/07 Feest Vlaamse 
Gemeenschap 

Vrijdag 15/05 Brugdag O.L.H. 
Hemelvaart 

Zaterdag 15/08 O.L.V. 
Hemelvaart 

Maandag 20/07 Brugdag 21/07 

Zondag 01/11 Allerheiligen Maandag 28/12 1/2 Sluiting Kerst-
Nieuwjaar 

 Woensdag 30/12 1/2 Sluiting Kerst-
Nieuwjaar  

Zaterdag 26/12 tweede Kerstdag Dinsdag 29/12 Sluiting Kerst-
Nieuwjaar 

 
artikel 4: 
In afwijking van artikel 1 worden de feestdagen die op een zaterdag vallen niet 
vervangen en wordt voor het containerpark de volgende regeling vastgelegd tot 
aan de officiële overdracht Limburg.Net: 
 

Te vervangende feestdagen Vervangende (nieuwe) 
feestdagen 

Maandag 06/04 Paasmaandag Vrij op te nemen (bij betaald verlof 
gevoegd) 

Maandag 25/05 Pinkstermaandag Vrij op te nemen (bij betaald verlof 
gevoegd) 

Zondag 01/11 Allerheiligen Vrij op te nemen (bij betaald verlof 
gevoegd) 

Maandag 02/11 Vrij op te nemen (bij betaald verlof 
gevoegd) 

 
artikel 5: 
In afwijking van artikel 1 wordt voor de buitenschoolse kinderopvang de volgende 
regeling vastgelegd: 
 

Te vervangende feestdagen Vervangende (nieuwe) 
feestdagen 

Zaterdag 11/07 Feest Vlaamse 
Gemeenschap 

Maandag 20/07 Brugdag 21/07 

Zaterdag 15/08 O.L.V. 
Hemelvaart 

Maandag 28/12 Sluiting Kerst-
Nieuwjaar 

Zondag 01/11 Allerheiligen Dinsdag 29/12 Sluiting Kerst-
Nieuwjaar 

Zaterdag 26/12 Tweede Kerstdag Woensdag 30/12 Sluiting Kerst-
Nieuwjaar 

 
 
artikel 6: 
In afwijking van artikel 1 wordt voor het schoonmaakpersoneel scholen de 
volgende regeling vastgelegd: 
 

Te vervangende feestdagen Vervangende (nieuwe) 
feestdagen 

Zaterdag 15/08 O.L.V. 
Hemelvaart 

Maandag 28/12 Sluiting Kerst-
Nieuwjaar 
 



Zondag 01/11 Allerheiligen Dinsdag 29/12 Sluiting Kerst-
Nieuwjaar 

Zaterdag 26/12 tweede Kerstdag Woensdag 30/12 Sluiting Kerst-
Nieuwjaar 

 
artikel 7: 
In afwijking van artikel 1 wordt voor het personeel van de toeristische balie onder 
de brug in Vroenhoeven de volgende regeling vastgelegd: 
 
 

Te vervangende feestdagen Vervangende (nieuwe) 
feestdagen 

Maandag 6/04 Paasmaandag Woensdag 13/05 Brugdag O.L.H. 
Hemelvaart 

Maandag 25/05 Pinkstermaandag Woensdag 30/12 Brugdag 
Oudejaarsavond 

Dinsdag 21/07 Nationale 
Feestdag 

Vrij op te nemen met verlof 

Maandag 02/11 Allerzielen Vrij op te nemen met verlof 

 
artikel 8: 
De verlofnota 2015 zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en 
schepenen dd. 06/11/2014 goed te keuren; 
artikel 9: 
Afschrift van dit besluit over te maken aan alle betrokkenen. 
 
AH Interne zaken 
6. VOORLOPIGE VASTLEGGING NIEUWE STRAATNAMEN 

VERKAVELING ZICHEN (MENNESTRAAT) 
 
Steven Coenegrachts: 
Ik stel als nieuwe straatnaam de Koningin Fabiolastraat voor. 
burgemeester Mark Vos: 
Wij gaan niet in op uw voorstel. 
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de 
openbare wegen en pleinen (B.S. 07/04/1977), gewijzigd bij decreet 01/07/1987 
(B.S. 01/09/1987), decreet 04/02/1997 (B.S. 25/02/1997) en decreet 29/11/2002 
(B.S. 17/12/2002). 
Gelet op het gemeentedecreet van 22 december 2006. 
Gelet op de verkaveling gelegen aan de Mennestraat te Zichen waarvoor twee 
nieuwe straatnamen moeten toegekend worden.  
Gelet op het voorstel van de adviesraad van Gogri dd.06/10/2014. 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 
23/10/2014. 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 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: 
Principebeslissing om de nieuwe straten gelegen op de verkaveling aan de 
Mennestraat in Zichen als volgt te noemen: 
Paniszouw (straat in roze) 
Op het Lindje (straat in blauw) 
 
 



 
artikel 2: 
De decretale voorziene procedure voor toekenning van een nieuwe straatnaam 
wordt hiermee opgestart. 
 
 
Interne zaken - Dienst bevolking 
7. VOORLOPIGE VASTLEGGING NIEUWE STRAATNAAM VERKAVELING 

VROENHOVEN 
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de 
openbare wegen en pleinen (B.S. 07/04/1977), gewijzigd bij decreet 01/07/1987 
(B.S. 01/09/1987), decreet 04/02/1997 (B.S. 25/02/1997) en decreet 29/11/2002 
(B.S. 17/12/2002). 
Gelet op het gemeentedecreet van 22 december 2006. 
Gelet op de verkaveling gelegen aan de Kanaalstraat en de Bloesemstraat te 
Vroenhoven waarvoor een nieuwe straatnaam moet toegekend worden.  
Gelet op het voorstel van de adviesraad van Gogri dd.06/10/2014. 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 
06/11/2014. 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 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: 
Principebeslissing om de nieuwe straat gelegen op de verkaveling aan de 
Kanaalstraat en de Bloesemstraat in Vroenhoven als volgt te noemen: 
De Kommik 
artikel 2: 
De decretale voorziene procedure voor toekenning van een nieuwe straatnaam 
wordt hiermee opgestart. 
 
Facilitaire diensten - Technische Dienst 
8. BETALING BIJDRAGE OPERATIONELE PREZONE LIMBURG-OOST 
 
Jan Peumans: 
1. Ik vrees dat dit steeds duurder zal worden.  Komt er nog personeel bij tot 
2019?   
burgemeester Mark Vos: 
In de planning is nog bijkomend personeel voorzien.  Tot 2019 is het bedrag van 
de bijdrage via een afspraak binnen de zoneraad vastgelegd, maar de federale 
dotatie zal stijgen naarmate de professionalisering stijgt.  Ik zal u een planning 
i.v.m. personeel bezorgen. 
De gemeente heeft onderhandelt om de voorpost in Riemst te behouden, 
eventueel wordt het gebouw van de voorpost verhuurd.   
 
Jo Ruyters: 
Gelieve voor de stijging van de kostprijs een bedrag in de begroting te voorzien. 
burgemeester Mark Vos: 
Binnen de zoneraad werd afgesproken dat de bijdrage tot 2019 gehandhaafd 
blijft, de ter beschikking gestelde middelen moeten voldoen. 
Steven Coenegrachts: 
1. Wordt de schaalvergroting globaal toegepast? 
 
 



 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt mee opgenomen in de planning;  In 2015 kunnen er nog betere 
schaalvoordelen uitgewerkt worden. 
2. Volgens een studie van 2006 hebben wij in de gemeente zones die moeilijk 
bereikbaar zijn, gelieve daarom het behoud van de voorpost in Riemst na te 
streven. 
 
burgemeester Mark Vos: 
Omdat wij enkele gebieden hebben met een aanrijtijd die hoger ligt dan 15 
minuten bepleiten wij inderdaad het behoud van de voorpost. 
 
Gelet op artikel 221 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid; 
Gelet op de goedkeuring van het beleidsakkoord van de brandweerzone Limburg-
Oost door de gemeenteraad van 10 oktober 2011; 
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraad van 10 oktober 2011 om de stad 
Genk als vertegenwoordiger van de operationele prezone aan te stellen; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 17 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, 
Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
8 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, 
Ronnie Oosterbosch, Anita Beusen, Dirk Jacobs en Jo Ruyters (de Nva wenst 
zich te onthouden omdat de bijdrage van de gemeente Riemst stijgt, maar de 
dienstverlening blijft gelijk) 
 
artikel 1: 
De raad gaat akkoord met de betaling van het bedrag van 8.072,50 euro (0,50 
euro/inwoner) voor het betalen van het burgerpersoneel voor het projectbureau 
van de operationale prezone Limburg-Oost. 
Verder zal ook de kost van het extern begeleidingsbureau met deze middelen 
betaald worden. Dit projectbureau wordt belast met de uitvoering van het 
beleidsakkoord. Het extern begeleidingsbureau dient te zorgen voor een strikte 
timing, sturing en opvolging van de zonevorming. 
artikel 2: 
Voor 2014 wordt de uitgebreide werking van de prezone Limburg-Oost 
betoelaagd a rato van 0,50 euro/inwoner. 
Vanaf 2015 is deze bijdrage van 0,50/inwoner inbegrepen in de gemeentelijke 
dotatie. 
artikel 3: 
De betaling zal gebeuren op het rekeningnummer BE32 0910 1884 4402 van de 
prezone Limburg-Oost. 
 
Facilitaire diensten - Technische Dienst 
9. GOEDKEURING VAN DE GEMEENTELIJKE DOTATIE VOOR DE 

OPERATIONALE ZONE LIMBURG-OOST IN 2015 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de 
territoriale afbakening van de hulpverleningszones waarbij de gemeente Riemst 
behoort tot de hulpverleningszone Oost-Limburg; 
Gelet op het besluit 58 van de zoneraad van 12 september 2014 over de 
overdracht van personeel, patrimonium en goederen; 
Gelet op de goedkeuring van het beleidsakkoord van de brandweerzone Limburg-
Oost door de gemeenteraad van 10 oktober 2011; 
Gelet op het besluit de gemeenteraad van 8 december 2014 houdende de 
bijdrage aan de operationale zone Limburg-Oost; 
Overwegende het akkoord van de zoneraad over de zonale verdeelsleutel via e-
mail op 23 november 2014; 



 
Overwegende dat men voor de stemming over het opstellen van de begroting, de 
begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen een gewogen stem beschikt in 
verhouding tot de dotatie van zijn gemeente. 
 
BESLUIT: 17 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, 
Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
8 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, 
Ronnie Oosterbosch, Anita Beusen, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De raad neemt kennis van de totale gemeentelijke bijdrage van 11,9 mio € die is 
voorzien in de begroting van de brandweerzone voor 2015. 
De gemeente Riemst heeft binnen de brandweerzone een verdeelsleutel van 4,39 
%.  
Er is een groeipad afgesproken voor de zonale verdeelsleutel. Dit betekent dat de 
verdeelsleutel in 2015 4,02 % zal zijn. Dit komt neer op een dotatie in 2015 van 
478.120 €. Van 2016 tem 2019 bedraagt de verdeelsleutel 4,39 % of 522.638 €. 
 
artikel 2: 
De raad gaat akkoord met de verrekening van het patrimonium en het rollend 
materiaal zoals is bepaald in besluit 58 van de zoneraad. 
Voor de gemeente Riemst betekent dit van 2015 tot en met 2019 een extra 
dotatie van 467 € per jaar.  
 
artikel 3: 
De jaarlijkse kost van de gemeente Riemst aan brandweer Maastricht van 7.300 € 
zal vanaf 2015 betaald worden door de brandweerzone. 
 
artikel 4: 
De raad gaat akkoord met de betaling van de dotatie van 478.587 € in 2015. 
Gespreid over 3 schijven wordt dit bedrag betaald voor de 10e dag van de eerste 
maand van het kwartaal. De eerste maal zal dit gebeuren voor 10 januari 2015. 
 
artikel 5: 
De zoneraad bepaalt jaarlijks een compensatie op de financiële bijdrage voor 
iedere gemeente waarvan de opkomsttijd in de situatie DAG en de situatie ANW 
(avond-nacht-weekend) lager is dan de norm die de zoneraad vooropstelt. 
Deze compensatie wordt toegekend zonder dat dit een verhoging van de dotaties 
van andere gemeenten betekent. 
De compensatie gaat in vanaf 1 januari 2015. De raming voor 2015 bedraagt € 
6.500. 
 
artikel 6: 
Op de zoneraad van 12/12/2014 wordt er een nota ter goedkeuring voorgelegd 
waarbij de zone een onderzoek (door eigen mensen) start naar de haalbaarheid 
van een “uitrukpost” ter plaatse Riemst en Opglabbeek. 
Dit onderzoek dient om na te gaan wat de effecten zijn op de opkomsttijden, wat 
de haalbaarheid is binnen het financiële kader van de zone en of er voldoende 
capaciteit is om vrijwilligers in het gebied te vinden. Het kan niet de bedoeling zijn 
deze “uitrukposten” met beroepsbrandweer worden uitgerust. 
Het is aan de zoneraad om op basis van dit onderzoek met kennis van zaken te 
oordelen over de haalbaarheid/wenselijkheid van een dergelijke “uitrukpost” om 
zo ook mogelijk tegemoet te komen aan het lage % bij de opkomsttijden van 
Riemst en Opglabbeek (zowel overdag als Avond-Nacht-Weekend). 
De algemene regel rond een korting/incentive op de bijdrage blijft integraal 
behouden en zal jaarlijks worden geëvalueerd in functie van mogelijke 
verbeteringen. De zone voorziet binnen de haar goedgekeurde budgetten (zonder 



bijkomend te wegen op de andere gemeenten) een jaarlijkse korting/incentive 
waarbij de verdeling volgens een af te spreken formule wordt bepaald. De 
zoneraad beslist over deze regeling. 
 
Voor Riemst zal in dit onderzoek uit gegaan worden van loods van de Civiele 
Bescherming die eigendom is van de Riemst. 
Voor Opglabbeek zal ook het locatieonderzoek deel uit maken van de studie. 
 
artikel 7: 
Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de voorzitter van de 
zoneraad van de hulpverleningszone Oost-Limburg, de minister van 
Binnenlandse Zaken en de gouverneur worden toegezonden. 
 
 
Facilitaire diensten - Technische Dienst 
10. GOEDKEURING VAN DE ZONALE VERDEELSLEUTEL VOOR DE 

OPERATIONALE ZONE LIMBURG-OOST 
 
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid; 
Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de 
territoriale afbakening van de hulpverleningszones waarbij de gemeente Riemst 
behoort tot de hulpverleningszone Oost-Limburg; 
Gelet op het besluit 58 van de zoneraad van 12 september 2014 over de 
overdracht van personeel, patrimonium en goederen; 
Gelet op de goedkeuring van het beleidsakkoord van de brandweerzone Limburg-
Oost door de gemeenteraad van 10 oktober 2011; 
Gelet op het besluit de gemeenteraad van 8 december 2014 houdende de 
bijdrage aan de operationale zone Limburg-Oost; 
Overwegende het akkoord van de zoneraad over de zonale verdeelsleutel via e-
mail op 23 november 2014; 
Overwegende dat men voor de stemming over het opstellen van de begroting, de 
begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen een gewogen stem beschikt in 
verhouding tot de dotatie van zijn gemeente. 
 
BESLUIT: 17 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, 
Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
8 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, 
Ronnie Oosterbosch, Anita Beusen, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De raad gaat akkoord met de zonale verdeelsleutel voor de gemeenten die is 
bepaald op 50% belastbaar KI en 50% aantal inwoners. 
De verdeelsleutel wordt jaarlijks bepaald op basis van de actuele gegevens (terug 
te vinden op www.lokalestatistieken.be ). 
 
artikel 2: 
Voor de gemeente Riemst betekent dit een sleutel van 4,39 % in de 
gemeentelijke bijdrage aan de hulpverleningszone Oost-Limburg. 
In bijlage 1 vindt men per gemeente het overzicht van de zonale verdeelsleutel. 
 
artikel 3: 
Er zal een groeipad naar de zonale verdeelsleutel van 1 jaar zijn. 
In 2015 is bepaald dat de verdeelsleutel voor de gemeente Riemst 4,02 % zal 
zijn. 
In 2016 is de dotatie volgens de verdeelsleutel bepaald in artikel 2. 
 
 
 



 
artikel 4: 
Op de zoneraad van 12/12/2014 wordt er een nota ter goedkeuring voorgelegd 
waarbij de zone een onderzoek (door eigen mensen) start naar de haalbaarheid 
van een “uitrukpost” ter plaatse Riemst en Opglabbeek. 
 
Dit onderzoek dient om na te gaan wat de effecten zijn op de opkomsttijden, wat 
de haalbaarheid is binnen het financiële kader van de zone en of er voldoende 
capaciteit is om vrijwilligers in het gebied te vinden. Het kan niet de bedoeling zijn 
deze “uitrukposten” met beroepsbrandweer worden uitgerust. 
Het is aan de zoneraad om op basis van dit onderzoek met kennis van zaken te 
oordelen over de haalbaarheid/wenselijkheid van een dergelijke “uitrukpost” om 
zo ook mogelijk tegemoet te komen aan het lage % bij de opkomsttijden van 
Riemst en Opglabbeek (zowel overdag als Avond-Nacht-Weekend). 
 
De algemene regel rond een korting/incentive op de bijdrage blijft integraal 
behouden en zal jaarlijks worden geëvalueerd in functie van mogelijke 
verbeteringen. De zone voorziet binnen de haar goedgekeurde budgetten (zonder 
bijkomend te wegen op de andere gemeenten) een jaarlijkse korting/incentive 
waarbij de verdeling volgens een af te spreken formule wordt bepaald.  
De zoneraad beslist over deze regeling. 
Voor Riemst zal in dit onderzoek uit gegaan worden van loods van de Civiele 
Bescherming die eigendom is van de Riemst. 
Voor Opglabbeek zal ook het locatieonderzoek deel uit maken van de studie. 
 
artikel 5: 
De raad neemt kennis van de start van de brandweerzone op 1 januari 2015. 
 
artikel 6: 
Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de voorzitter van de 
zoneraad van de hulpverleningszone Oost-Limburg, de minister van 
Binnenlandse Zaken en de gouverneur worden toegezonden. 
 
Facilitaire diensten - Technische Dienst 
11. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN 

GUNNINGSWIJZE HUREN VAN MACHINES MET BESTUURDER VOOR 
GRONDWERKEN INZAKE WATERBEHEERSING EN 
EROSIEBESTRIJDING - DIENSTJAAR 2015 T.E.M. 2017 

 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht 
van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. 
btw niet overschreden); 
Gelet op 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 “Huren van machines met 
bestuurder voor grondwerken inzake waterbeheersing en erosiebestrijding - 
dienstjaar 2015 t.e.m. 2017” een bestek met nr.SD/836/2014 werd opgesteld door 
de Technische Dienst; 
Overwegende dat de uitgave op jaarbasis voor deze opdracht wordt geraamd op 
€ 20.661,16 excl. btw of € 25.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 
61.983,48 excl. btw of € 75.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien wordt in het 
investeringsbudget van 2015 (onder voorbehoud van goedkeuring van het budget 
2015) en in het budget van de volgende jaren, op budgetcode 22800000/0310, 
actie 1419/005/001/001/001; 
Overwegende dat de financiering met eigen middelen gebeurt; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 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 diensten gegund worden, met name voor het 
huren van machines met bestuurder voor grondwerken inzake waterbeheersing 
en erosiebestrijding - dienstjaar 2015 t.e.m. 2017 bij toepassing van artikel 26, § 
1, 1° a van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 omwille van het 
niet onverschrijden van de limiet van € 85.000,00 excl. btw. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr.SD/836/2014 en de raming 
voor de opdracht “Huren van machines met bestuurder voor grondwerken inzake 
waterbeheersing en erosiebestrijding - dienstjaar 2015 t.e.m. 2017”, opgesteld 
door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten.  
artikel 3: 
De raming op jaarbasis bedraagt € 20.661,16 excl. btw of € 25.000,00 incl. 21% 
btw. 
De totale raming bedraagt € 61.983,48 excl. btw of € 75.000,00 incl. 21% btw. 
artikel 4: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
artikel 5: 
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het investeringsbudget van 2015 
(onder voorbehoud van goedkeuring van het budget 2015) en in het budget van 
de volgende jaren, op budgetcode 22800000/0310, actie 1419/005/001/001/001. 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Facilitaire diensten - Technische Dienst 
12. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN 

GUNNINGSWIJZE VOOR HET LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN 
KLIMATISATIE VOOR HET NIEUWE SERVERLOKAAL 

 
Steven Coenegrachts: 
1. Wat is de uiteindelijke visie i.v.m. ICT? 
schepen Mathieu Eycken 
Monitoring van de servers is voorzien, het updaten van de servers verloopt 
volgens de standaardnormen, de servers worden aangekocht omdat het huren 
van externe servers nog niet volledig op punt staat. 
 
 
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 “Leveren en plaatsen van een 
klimatisatie voor het nieuwe serverlokaal” een bestek met nr.SD/839/2014 werd 
opgesteld door de Technische Dienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 13.223,14 
excl. btw of € 16.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien wordt in het 
investeringsbudget van 2015 (onder voorbehoud van goedkeuring van het budget 
2015), op budgetcode 23000000/11903, actie 1419/005/001/001/001; 
Overwegende dat de financiering met eigen middelen gebeurt; 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo 
Thys, 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 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
 
 



 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor leveringen gegund worden, met name voor het 
leveren en plaatsen van een klimatisatie voor het nieuwe serverlokaal bij 
toepassing van artikel 26, § 1, 1° a van de wet op de overheidsopdrachten van 15 
juni 2006 omwille van het niet overschrijden van de limiet van € 85.000,00 excl. 
btw. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr.SD/839/2014 en de raming 
voor de opdracht “Leveren en plaatsen van een klimatisatie voor het nieuwe 
serverlokaal”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 13.223,14 
excl. btw of € 16.000,00 incl. 21% btw. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het investeringsbudget van 2015 
(onder voorbehoud van goedkeuring van het budget 2015), op budgetcode 
23000000/11903, actie 1419/005/001/001/001. 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
13. UITBREIDING WATERLEIDING: DE MOULT TE ZUSSEN 
 
Overwegende dat het nodig was om de nieuwe verkaveling, De Moult II, te 
Zussen, aan te sluiten op het waterleidingsnet;  
Gezien de aanleg van nieuwe leidingen noodzakelijk was; 
Gezien de volledige kostprijs na uitvoering € 93.935,16 bedraagt en de kostprijs 
voor ons bestuur, 40%, € 37.574,06 bedraagt; 
Gezien de financiering is als volgt gebeurd: 

• € 32.723,08 met het restant van de autonome investeringskredieten op 
het moment van de aanvang van de werken. 

• Het restant, € 4.911,88 wordt als volgt gefinancierd: 
◦ 75%, € 3.683,91 via het Limburgs solidariteitsfonds; 
◦ 25%, € 1.212,74 door cash betaling na uitvoering van de werken. 

Gelet op de de factuur voor een bedrag van € 1.212,74 op datum van 09/10/2014; 
Gezien in het budget voor 2014 kredieten zijn voorzien onder registratiesleutel 
1419/005/001/001/001/AR 22500007/BC0690.  
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Watergroep en dat de 
hierboven vermelde opdracht kadert binnen de doelstellingen van deze 
Burgerlijke vennootschap en de gemeente door hen op haar grondgebied die 
doelstellingen laat verwezenlijken. 
Gelet op artikel 57§3 van het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 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: 
Project 4TD00-103284-13 uitbreiding van de waterleiding in de "De Moult" te 
Zussen Riemst goed te keuren. 
artikel 2:  
De kostprijs van de opdracht, ten laste van ons bestuur € 37.574,06 BTW 
inbegrepen goed te keuren. 



 
artikel 3: 
De financiering als volgt uit te voeren: 

• € 32.723,08 met het restant van de autonome investeringskredieten op 
het moment van de aanvang van de werken. 

• Het restant, € 4.911,88 wordt als volgt gefinancierd: 
◦ 75%, € 3.683,91 via het Limburgs solidariteitsfonds; 
◦ 25%, € 1.212,74 door cash betaling na uitvoering van de werken; 

met de kredieten die zijn voorzien in het budget voor 2014 onder registratiesleutel 
1419/005/001/001/001/AR 22500007/BC0690. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
14. RECHT VAN OPSTAL CONTAINERPARK: DEFINITIEF BESLUIT 
INTREKKING BESLUIT VAN 8 SEPTEMBER 2014 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 8 september 2014 met gelijkaardige 
titel die door dit besluit wordt ingetrokken; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
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 het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer 
van materiaalkringlopen en afvalstoffen; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling 
van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), in het bijzonder bijlage 5.1.4.; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 2008 tot vaststelling 
van het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke 
Afvalstoffen en van 28 januari 2000 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan 
Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking; 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging 
Limburg.net; 
Gelet op de statuten van Limburg.net, en in het bijzonder artikel 3 waaruit blijkt 
dat Riemst als deelnemende gemeente van Limburg.net, afstand heeft gedaan 
aan Limburg.net van haar beheers en reglementeringrechten inzake het 
afvalbeheer, de afvalverwijdering en – verwerking en dit binnen het 
maatschappelijk doel van Limburg.net; 
Gelet op artikel 4, punten e en f, van de statuten van Limburg.net dat stelt dat de 
organisatie van de selectieve inzameling, de afzet en de verwerking van de 
recycleerbare deelstromen van het huishoudelijk afval, en de inrichting, 
uitbreiding, aanpassing en uitbating van terreinen voor inzameling en opslag van 
afvalstoffen, binnen het maatschappelijk doel van Limburg.net, valt; 
Gezien dat Limburg.net reeds jarenlange ervaring en know-how heeft opgebouwd 
betreffende het bouwen, automatiseren en exploiteren van recyclageparken; 
Gezien dat de gemeente wenst over te gaan tot de bouw van een nieuw 
recyclagepark en dat zij hiertoe op de nodige grond, gelegen  te Riemst 1 afdeling 
sectie A nummers 84F (6a06ca), 85F/deel (11a30ca), 74E/deel (44a06ca) en 83E 
(14a50ca) Lot 1 op bijgevoegd plan, met een totale oppervlakte van 75a92ca, een 
recht van opstal verleent aan Limburg.net, volgens de ontwerpakte opgesteld 
door notaris .Dirk Seresia, notaris te Overpelt; 
Gezien  op lot 2, 85F/deel (1a88ca) en 87L/deel (2a35ca) totaal, 4a23ca, 
kosteloos een recht van doorgang en gebruik wordt gevestigd voor de duur van 
het recht van opstal ten voordele van Limburg.net; 
 



 
 
Gezien dat het huidig gemeentepersoneel, dat instaat voor de uitbating van het 
recyclagepark kan 
deelnemen aan de examens bij Limburg.net; 
Gezien dat alle afspraken betreffende de overdracht van het recyclagepark wordt 
vastgelegd in volgende documenten: 

• Visienota recyclageparken; 
• akte recht van opstal. 

Gelet op het ontwerpdossier betreffende de bouw van het containerpark. 
Gezien het tarievenreglement zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van 
Limburg.net op 25/09/2013 na overleg in een latere fase bekrachtigd wordt; 
Gezien alle documenten, met name de visienota, de akte recht van opstal en het 
ontwerp dossier, als 
bijlage bij huidig besluit gevoegd integraal deel uit maken van huidige 
besluitvorming. 
Gelet op de korte samenvatting van de belangrijkste punten in de visienota 
recyclageparken en de akte recht van opstal die hierbij volledigheidshalve wordt 
weergegeven: 
 
Visienota: 

• Limburg.net zal met eigen personeel en materieel de uitbating van het 
recyclagepark verzorgen;  

• Op het ogenblik van de aanvaarding van het afval neemt Limburg.net het 
eigendomsrecht hiervan over; 

• Het afval moet worden aangeboden op het recyclagepark volgens de 
wijze en voorwaarden bepaald door Limburg.net en vastgelegd in een 
huishoudelijk reglement; 

• Het recyclagepark is toegankelijk voor de inwoners, zelfstandigen en 
kmo’s van de gemeente Riemst. 

• Limburg.net maakt een tarievenreglement op voor de recyclageparken; 
• De openingsuren worden vastgelegd door Limburg.net, waarbij in principe 

identieke openingsuren worden vastgelegd voor alle Limburg.net parken. 
Tijdens de openingsuren staat het recyclagepark onder permanent 
toezicht van minstens één personeelslid van Limburg.net; 

• Limburg.net staat in voor de financiële verwerking van alle transacties die 
een gevolg zijn van de exploitatie van het intergemeentelijk 
recyclagepark. De kosten ingevolge de exploitatie worden verrekend aan 
het gemeentebestuur zoals omschreven in de visienota, voor het jaar 
2013 is deze vergoeding vastgelegd op € 4 per inwoners (± € 66.000). 
Eventuele wijzigingen aan de voorgestelde wijze van afrekenen kunnen 
maar doorgevoerd worden na beslissing van de raad van bestuur, met 
inachtneming van de statutaire bepalingen van Limburg.net. 

Akte recht van opstal: 
• Het terrein, wordt in opstal gegeven in de staat en de ligging waarin het 

zich thans bevindt en door Limburg.net aangewend om er een 
recyclagepark in te richten en uit te baten, die er de nodige infrastructuur 
zal oprichten en aanpassen die eigen is aan de uitrusting van een 
recyclagepark, conform de wettelijke bepalingen en de normen opgelegd 
door de OVAM; 
 

• Het recht van opstal wordt toegestaan en aangenomen mits betaling van 
een vergoeding van één euro (1,00 EUR). 

• Het recht van opstal wordt toegestaan voor een termijn van DERTIG (30) 
jaar, en is vernieuwbaar mits wederzijdse toestemming en met 
inachtneming van de wettelijk toegelaten maximum termijn van VIJFTIG 
(50) jaar. 

 
 
 



 
 

• Het bij deze overeenkomst toegekende recht van opstal zal eindigen: 
◦ bij het verstrijken van de hiervoor vermelde termijn; 
◦ wanneer de opstalhouder zijn activiteiten in de sector van de 

recyclageparken zou staken; 
◦ indien de opstalgever uit de opdrachthoudende vereniging 

“Limburg.net” treedt. 
• Bij het beëindigen van het recht van opstal, om welke reden ook, zal de 

opstalgever, of een door haar aangestelde opvolger, de opgerichte 
infrastructuur en gebouwen overnemen van de opstalhouder aan een op 
dat ogenblik door partijen vast te stellen prijs, rekening houdend met de 
gerealiseerde boekhoudkundige afschrijvingen. 

Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 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 stem tegen: Ivo Thys 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad beslist de bouw, automatisering en uitbating van het 
recyclagepark over te dragen aan Limburg.net. 
Het recyclagepark zal gebouwd worden op de percelen gelegen te Riemst 1 
afdeling sectie A nummers 84F (6a06ca), 85F/deel (11a30ca), 74E/deel 
(44a06ca) en 83E (14a50ca) Lot 1 op bijgevoegd plan, met een totale oppervlakte 
van 75a92ca, dat eigendom blijft van de gemeente en waarop een recht van 
opstal wordt verleend aan Limburg.net, volgens de ontwerpakte opgesteld door 
notaris Dirk Seresia, notaris te Overpelt. 
Tevens wordt er op lot 2, 85F/deel (1a88ca) en 87L/deel (2a35ca) totaal, 4a23ca, 
kosteloos een recht van doorgang en gebruik gevestigd voor de duur van het 
recht van opstal. 
De daadwerkelijke exploitatie door Limburg.net neemt een aanvang op de 
officiële openingsdatum van het nieuwe recyclagepark. Deze datum wordt in 
onderling overleg vastgelegd met Limburg.net, in functie van de vorderingen der 
werkzaamheden. 
Limburg.net rekent vanaf het moment van de exploitatie jaarlijks een 
werkingsbijdrage aan, voor het jaar 2013 is deze vergoeding vastgelegd op € 4 
per inwoners (± € 66.000). De wijze van aanrekening is vastgelegd in de 
‘visienota recyclageparken’. Eventuele wijzigingen aan de voorgestelde wijze van 
afrekening kunnen maar doorgevoerd worden na beslissing van de raad van 
bestuur, met inachtneming van de statutaire bepalingen van Limburg.net. 
artikel 2: 
De ontwerpakte opgesteld door notaris Dirk Seresia, notaris te Overpelt wordt 
goedgekeurd. en maakt integraal deel uit van dit besluit 
artikel 3: 
Het vestigen van het recht van opstal gebeurt om reden van openbaar nut, 
namelijk de realisatie van organisatie van de selectieve inzameling, de afzet en 
de verwerking van de recycleerbare deelstromen van het huishoudelijk afval, en 
de inrichting, uitbreiding, aanpassing en uitbating van terreinen voor inzameling 
en opslag van afvalstoffen. 
artikel 4: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke 
redenen ook van ambtshalve inschrijving. 
 
 



 
artikel 5: 
In uitvoering van artikel 1, keurt de gemeenteraad bijgevoegde documenten goed: 

• het ontwerp dossier van de bouw van het recyclagepark, het 
parkwachtersgebouw en het diftarsysteem 

• de ‘visienota recyclageparken’; 
• de akte ‘ recht van opstal’. 

artikel 6: 
De gemeenteraadsbeslissing van 8 september 2014 met gelijkaardige titel wordt 
door dit besluit ingetrokken 
artikel 7: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de 
opdrachthoudende vereniging Limburg.net. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
15. AANSLUITING RIOLERING AMBACHTELIJKE ZONE FASE 2 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 12/11/2007 houdende de 
inbreng van het rioleringsnet bij Inter-Aqua; 
Gezien de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met Inter aqua 
omtrent de aanleg van het verbindingsriool tussen de ambachtelijke zone fase 2 
en de Maastrichtersteenweg op 10 september 2012, inzonderheid artikel 14; 
Gezien binnen deze overeenkomst werd bepaald dat 75% van de kosten van de 
riolering ten laste zijn van ons bestuur gezien er door de VMM geen subsidies zijn 
voorzien voor deze werken; 
Gezien het overzicht van de investeringsuitgaven; 
Gezien de totale kost van de werken na afrekening € 30.899,54 bedraagt; 
Gezien het gedeelte ten laste van ons bestuur € 23.174,65 (75%) bedraagt;  
Gezien de kosten kunnen betaald worden met de kredieten die zijn voorzien in 
het budget 2014 onder registratiesleutel 1419/005/001/001/001/22500007/0690; 
Gehoord het verslag; 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 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 kosten ten voordele van Inter-Aqua 75% van de eindstaat bij de voorlopige 
oplevering, en volgens de samenwerkingsovereenkomst van 26 juni 2012,  en ten 
laste van de gemeente Riemst, voor een bedrag van € 23.174,65, wordt 
aanvaard. 
artikel 2:  
De nodige kredieten zijn worden voorzien in het budget 2014 onder 
registratiesleutel 1419/005/001/001/001/22500007/0690. 
artikel 3: 
Een exemplaar van deze beslissing, samen met de debetnota van Inter-Aqua 
(FA/sp/rio/R002105) zullen overgemaakt worden aan de financiële dienst van de 
gemeente Riemst als bewijsstuk bij de betaling van de debetnota.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROW - Dienst Vergunningen 
16. GOEDKEURING WEGTRACÉ AANVRAAG STEDENBOUWKUNDIGE 

VERGUNNING OP NAAM VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR 
SOCIAAL WONEN VOOR DE WEGENIS-, RIOLERINGS- EN 
OMGEVINGSWERKEN "RUP WILDER" TE VROENHOVEN, 
BLOESEMSTRAAT - KANAALSTRAAT 

 
Overwegende dat op 8 september 2014 door de Vlaamse Maatschappij voor 
Sociaal Wonen (VMSW), Kristof Van Camp, een aanvraag stedenbouwkundige 
vergunning werd ingediend voor de wegenis-, riolerings- en omgevingswerken 
"RUP Wilder" te Riemst, 4'de afdeling Vroenhoven, Bloesemstraat - Kanaalstraat, 
sectie A, nrs.322B3, 322D3, delen van 322A2, 322D2, 322E2, 322Z2, 349G en 
352H; 
Overwegende dat deze aanvraag stedenbouwkundige vergunning werd 
onderworpen aan een openbaar onderzoek van 9 oktober 2014 tot en met 7 
november 2014; 
Overwegende dat er twee bezwaarschriften werden ingediend door : 

• Pieter Stroeken, wonende Pastoor Counestraat 2A te 3770 Vroenhoven-
Riemst, 

• Vrancken Robert en Brandt Anna-Maria, wonende Kanaalstraat 22 te 
3770 Vroenhoven-Riemst; 

Overwegende dat er ook één bezwaarschrift als petitielijst met 17 handtekeningen 
werd ingediend door Vrancken Robert en Brandt Anna-Maria, wonende 
Kanaalstraat 22 te 3770 Vroenhoven-Riemst; 
Overwegende het voorwaardelijk gunstige advies van de nv De Scheepvaart te 
Hasselt dd.2014-10-22; 
Overwegende het gunstige advies van Onroerend Erfgoed Limburg te Hasselt 
dd.2014-10-22; 
Overwegende het voorwaardelijk gunstige advies van de gemeentelijke dienst 
Milieu Riemst dd.2014-10-22; 
Overwegende het voorwaardelijk gunstige advies van de Brandweer Bilzen te 
Bilzen dd.2014-10-15; 
Overwegende het gunstige advies van de gemeentelijke dienst Mobiliteit Riemst 
dd.2014-10-20; 
Overwegende dat de gemeenteraad dringend het tracé van de wegenis moet 
goedkeuren zodat alsnog tijdig een stedenbouwkundige vergunning kan 
afgeleverd worden voor de wegenis- riolerings- en omgevingswerken; 
Gehoord het verslag; 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 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 wordt kennis genomen van de aanvraag stedenbouwkundige vergunning op 
naam van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), Kristof Van 
Camp, voor de wegenis-, riolerings- en omgevingswerken "RUP Wilder" te 
Riemst, 4'de afdeling Vroenhoven, Bloesemstraat - Kanaalstraat, sectie A, 
nrs.322B3, 322D3, delen van 322A2, 322D2, 322E2, 322Z2, 349G en 352H; 
artikel 2: 
Er word eveneens kennis genomen van de resultaten van het openbaar 
onderzoek en van alle reeds ingediende interne en externe adviezen. 
 
 



 
artikel 3: 
het nieuwe stratentracé binnen de aanvraag stedenbouwkundige vergunning 
wordt aanvaard en goedgekeurd. 
artikel 4: 
Deze beslissing wordt gehecht aan de nog af te leveren stedenbouwkundige 
vergunning. 
 
LDP - Dienst Milieu 
17. ALGMENE VERGADERING LIMBURG.NET - 17-12-2014 - AGENDA EN 

IN TE NEMEN STANDPUNTEN 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15-07-2005 en latere wijzigingen. 
Gelet op de uitnodigingsbrief van 13 oktober 2014 (referte FA_AM_141013_547) 
tot de Algemene Vergadering van Limburg.net van woensdag 17 december 2014 
om 19.00 u., in hotel Stiemerheide, Wiemesmeerstraat 105, 3600 Genk, met 
vermelding van de volledige agenda: 
1) Welkom door de voorzitter; 
2) Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering; 
3) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten); 
4) Begroting 2015, te ontwikkelen activiteiten en strategie; 
5) Ontslag en benoeming bestuurder(s); 
6) Aanduiding commissaris-revisor voor de boekjaren 2014-2015-2016; 
7) Varia. 
Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband 
met rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging 
zoals bedoeld in artikel 12, §2 ,3° van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, verder het Decreet genoemd. 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net. 
Gelet op de statuten van Limburg.net. 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de 
voorgelegde agendapunten te weigeren.  
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter 
Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
1 stem tegen: Ivo Thys 
10 onthoudingen: Jan Peumans, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, 
Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De agendapunten van de Algemene Vergadering van woensdag 17 december 
2014 van de Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.  
artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de 
opdrachthoudende vereniging middels het bezorgen van een afschrift in tweevoud 
aan Limburg.net. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
18. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING INTER MEDIA 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter Media; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke 
samenwerking, gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013; 
 



 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger kan lopen over de volledige legislatuur 2013-2018; 
Overwegende dat decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt 
dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger 
op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse 
regering bij de intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van 
burgemeester en schepenen met betrekking tot de toepassing van artikel 44 van 
het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter Media; 
Gezien de statutenwijziging van Inter Media, op 3 december 2013; 
Gelet op de oproepingsbrief van 5 november 2014 met de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijke 
samenwerkingverband Inter Media van 17 december 2014 die volgende 
agendapunten bevat: 

1) Begroting 
Gezien de gemeentelijke afgevaardigden volgens het decreet van 18 januari 2013 
houdende de wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, de aanstellingsprocedure van de gemeentelijke 
vertegenwoordiger(s) kan gebeuren voor de periode van de volledige legislatuur 
(2013-2018), dit onder voorbehoud van goedkeuring van de statutenwijziging van 
Inter Media; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 9 december 2014 om de 
gemeente Riemst te laten vertegenwoordigen door Davy Renkens Bovenstraat 74 
te 3770 Riemst en mevrouw Jessica Nijs, wonende Sieberg 14 te 3770 Riemst en 
hen af te vaardigen op de buitengewone algemene vergaderingen en algemene 
vergaderingen tijdens de legislatuur 2013-2018 met elk 50 procent stemrecht; 
Gelet op de beslissing om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de 
ander de heer Joël L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst, aan te 
duiden; 
Gelet op de bespreking door de gemeentelijke commissie voor intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden (CIS) van 24/11/2014; 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo 
Thys, 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 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de algemene 
vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter Media van 17 
december 2014 (of op elke andere gewone algemene vergadering met dezelfde 
agenda ingeval de eerste niet geldig zou kunnen beraadslagen) te handelen en te 
beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over 
de agendapunten van de vergadering van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Inter Media van 17 december 2014 en verder al het 
nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
artikel 2: 
Om akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten van de algemene 
vergadering. 

1) Begroting 
artikel 3: 
De afgevaardigden van de gemeente op de algemene vergadering van Inter 
Media op 17 december 2014, worden gemandateerd om in overeenstemming met 
onderhavige beraadslaging ter stemmen. 
 



 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te 
bezorgen aan Inter Media, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Algemeen 
19. AANSTELLING VAN EEN GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDE EN ZIJN 

PLAATSVERVANGER IN DE ALGEMENE VERGADERING, 
BUITENGEWONE VERGADERING VAN IGL VAN 12 DECEMBER 2014 

 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen; 
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking en de latere wijzigingen; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de Intercommunale 
vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg; 
Gelet op artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale 
vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg; 
Gelet op de oproepingsbrief van 27 oktober 2014 voor de buitengewone 
vergadering van de Algemene Vergadering van de Intercommunale vereniging 
voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op 12 december  2014 om 18.00 uur die 
de volgende agendapunten bevat: 
1. De definitieve verkiezing van bestuurders A (deelnemers-gemeenten) 
2. Financieel rapport over het eerste semester 2014, balans, resultaat en saldo 
per 30 juni 2014: kennisneming 
3. Begroting 2015: goedkeuring 
Gelet op de verantwoordingsstukken en de toelichtingsnota's betreffende de 
punten vermeld op de agenda van de buitengewone vergadering d.d. 12 
december 2014 van de Algemene Vergadering; 
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de 
agenda te weigeren; 
Overwegende dat de gemeente overeenkomst de statutaire bepalingen één 
vertegenwoordiger mag aanduiden. 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo 
Thys, 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 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota's worden de 
agendapunten van de buitengewone vergadering d.d. 12 december 2014 van de 
Algemene Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg goedgekeurd, met uitzondering van de in artikel 2 
vermelde agendapunten. 
artikel 2: 
Na stemming wordt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de Algemene 
Vergadering vermeld in artikel 1 aangewezen: 
Mevrouw Jessica Nijs, wonende Sieberg 14 te 3770 Riemst, raadslid met als 
plaatsvervanger mevrouw Mieke Loyens, gemeenteraadslid. 
artikel 3: 
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger 
wordt gemandateerd om de in artikel 1 vermelde vergadering (of op iedere andere 
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te 
beslissen zoals vermeld in de artikelen 1 en 2 en verder al het nodige te doen 
voor afwerking van de volledige agenda. 
 
 



 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze 
beslissing aan de Intercommunale vereniging voor hulp aan gehandicapten in 
Limburg. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Cultuur 
20. OMGEVINGSANALYSE EN BELEIDSPLAN ZOLAD+ 
 
Dirk Jacobs: 
Waarom is de gemeente Lanaken uit Zolad+ gestapt? 
schepen Mathieu Eycken: 
Zij hebben een gemeentelijke archeologische dienst en zien af van de diensten 
van Zolad. 
 
Een omgevingsanalyse vormt de basis, het fundament van een strategisch of 
beleidsplan. Anders gezegd: de omgevingsanalyse dient als uitgangspunt om de 
beleidsprioriteiten te bepalen en aan visievorming te doen in relatie tot de 
verschillende krachten en spelers uit de omgeving. De omgevingsanalyse van 
Zolad+ omvat een analyse van de eigen organisatie (Deel I), een analyse van de 
specifieke regio met daarin het gemeenschappelijk erfgoedpakket (Deel II), een 
analyse van de medespelers en actoren (Deel III), een analyse van het 
wetgevende kader waarbinnen het beleid zich afspeelt (Deel IV), een sterkte-
zwakte analyse van de diverse thema’s (Deel V) en de uiteindelijke conclusies  
Het beleidsplan volgt logischerwijs voort uit de omgevingsanalyse: het te voeren 
beleid beklemtoont de sterke punten, remedieert de zwakke, zet lijnen uit voor de 
toekomst in functie van de diverse actoren, enz. Het beleid houdt ook rekening 
met hoe de vereniging naar het werkgebied kijkt, hoe het werk wordt uitgevoerd 
en de visie die het hierbij propageert. Het beleidsplan omvat een missie en een 
visie, het beleid dat hieruit voortkomt en de eraan gekoppelde strategische en 
operationele doelstellingen. 
Gelet op het besluit dd. 11 mei 2004 van de gemeenteraad deel uit te maken van 
een intergemeentelijk archeologisch samenwerkingsverband (ZOLAD); 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere aanvullingen; 
Gelet op de statuten van Zolad+ , gemeenteraad van 8 februari 2010; 
Gelet op de door Zolad+ uitgewerkte omgevingsanalyse en het beleidsplan; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 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 
 
artikel1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de door Zolad+ opgestelde 
omgevingsanalyse en het beleidsplan.  
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Cultuur 
21. AANVRAAG ERKENNING VAN VAN RIEMST ALS ONROEREND 

ERFGOEDGEMEENTE 
 
Ivo Thys: 
1. De gemeente kan op deze manier een eigen erfgoedbeleid voeren en ik heb 
mijn twijfels of de gemeente dit op het terrein kan waarmaken gezien er in het 
verleden reeds verschillende mergelpanden en beschermde gebouwen 
afgebroken of slecht verbouwd werden. 
schepen mathieu Eycken: 
Wij handelen naar eer en geweten en Zolad+ geeft deskundig advies. 



 
2. Dit gaat vooral over wat er in de toekomst nog moet gebeuren.  Het niet 
beschermd erfgoed moet ook beschermd worden.  Het schepencollege lijkt mij op 
dit vlak niet betrouwbaar. 
 
schepen Mathieu Eycken: 
Dit is ook onze bedoeling, maar hiervoor hebben we veel vrijwilligers en goede 
actoren nodig.  Hopelijk zijn de subsidies zodanig hoog dat we kunnen investeren 
in eigen personeel. 
 
Jan Peumans: 
Onze gemeente telt vele beschermde gebouwen en landschapsgezichten en er 
zijn in onze gemeente reeds een aantal positieve dingen gerealiseerd .; Ik geef 
het schepencollege het voordeel van de twijfel. 
 
In het kader van het nieuwe onroerend erfgoeddecreet dat ingaat op 1/1/2015 
geeft de Vlaamse regering de gemeenten de kans zich op bepaalde vlakken 
deels te ontvoogden en op basis daarvan een eigen beleid te laten uitstippelen. 
De gemeente houdt dus de vinger aan de pols van haar eigen onroerend erfgoed 
en kan hierover autonoom beslissen zonder hierbij Vlaanderen te moeten 
raadplegen.  
Op vraag van de raad van bestuur van 19/9/2014 werkte Zolad+ aan een nota 
waarin de meerwaarde van de erkenning als onroerend erfgoedgemeente 
verduidelijkt wordt. Zolad+ screende hiervoor het decreet en het uitvoeringsbesluit 
(zie bijlage 1). Wat de inhoudelijke afhandeling aangaat, zal Zolad+ al deze taken 
invullen en tot op zekere hoogte de administratieve afhandeling voorbereiden. Het 
is nog steeds de gemeente die de formele goedkeuring geeft via een beslissing 
van het college van burgemeester en schepenen. 
Mogelijkheden per gemeente 
• Voorbeelden eigen beleid (ism Zolad+) 

◦ Kanne: hoe omgaan met bv. onderhoud mergel 
◦ Ankerplaats Mergellandschap Zussen en het erfgoedlandschap 
◦ Kostenbesparend werken via archeologienota’s (los van erkenning als 

archeoloog) 
• Eigen dienstverlening (uitgevoerd door Zolad+) 
• Drempelverlagend werken (niet meer naar Brussel), een voordeel bij 

beschermde goederen 
• Meer controle via bv. gemeentelijke OE-verbalisant (indien gewenst) 
• Meer controle op timing en inhoud van het dossier (korter op de bal) 
• Meer draagvlak en communicatiemogelijkheden via OE-adviesraad (in 

GECORO) 
• Bevoorrechte partner Agentschap Onroerend Erfgoed (bv. inzake 

erfgoedlandschappen, bv. wegen   op beschermingen en 
archeologische zones). 

• Kosten archeologisch onderzoek beheersen voor particulieren en dossier 
beter sturen (erkenning als archeoloog) 

De mogelijkheden zijn logischerwijs afhankelijk van de hoeveelheid (bijlage 2), het 
samengaan en de kwaliteit van het onroerend erfgoed op het grondgebied van 
een gemeente. Het komt er vooral op neer dat de gemeente haar erfgoed 
zelfstandig kan beheren. Indien lid van een IOED strijkt ze hiervoor zelfs een 
subsidie op die afhankelijk is van de hoeveelheid erfgoed op haar grondgebied. 
De hiermee gepaard gaande werklast komt neer op 0.4 à 0.5 VTE (indien alle 
gemeenten van Zolad+ OE-gemeente worden). Deze is voor rekening van 
Zolad+. De gemeente Riemst zal via de intergemeentelijke onroerende 
erfgoeddienst Zolad+ aan de Vlaamse regering een erkenning als Onroerend 
erfgoedgemeente (of OE-gemeente) aanvragen. 
 
 
 
 



 
 
Werklast per gemeente 
De werklast is eveneens afhankelijk van het onroerend erfgoed op het 
grondgebied van een gemeente. Precieze cijfers zijn er niet, maar op basis van 
cijfers van de voorgaande jaren kan wel een voorzichtige extrapolatie gemaakt 
worden voor de komende jaren. 
 

Aantal dossiers voor beschermde monumenten en landschappen 

 2012 2013 2014 

Bilzen 16 10 4 

Riemst 13 13 13 

Lanaken 13 14 15 

Voeren 6 3 0 

TOTAAL 48 40 32 

 
Uit deze cijfers blijkt dat de werklast goed meevalt. In 2015 zullen er naar 
schatting 30 à 40 dossiers voor de gemeente (en dus voor Zolad+) bijkomen. Qua 
tijdsbesteding neemt de dossierbehandeling ca. 40 à 50 dagen (0.2 à 0.25 VTE) 
in beslag. 
 

Aantal te verwachten dossiers voor archeologienota’s 

dossiers 

7 meldingen van PIB 

25 archeologienota's 

2 nota's 

4 archeologierapporten 

4 eindverslagen 

TOTAAL: 42 dossiers 

 

activiteiten 

16 vooronderzoeken ZIB 

9 vooronderzoeken PIB 

4 opgravingen 

29 activiteiten 

 
Overwegende dat de gemeente RIemst een rijk archeologische bodemarchief 
bezit; 
Overwegende dat dit archeologische bodemarchief uiterst kwetsbaar is; 
Overwegende dat het archeologische erfgoed van gemeenschappelijke belang is; 
Overwegende dat er in de gemeente gestreefd wordt naar een behoud van 
archeologische erfgoedwaarden in situ of naar een behoud ex situ wanneer de 
planvorming dit niet toelaat; 
Overwegende dat een gemeentelijke bevoegdheid kan overgedragen worden aan 
een intergemeentelijke projectvereniging; 
Gelet op het besluit dd. 11 mei 2004 van de gemeenteraad deel uit te maken van 
een intergemeentelijk archeologisch samenwerkingsverband (ZOLAD); 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere aanvullingen; 
Gelet op de statuten van Zolad+ , gemeenteraad van 8 februari 2010; 
Gelet op het besluit dd. 08 februari 2010 van de gemeenteraad inzake statuten 
ZOLAD+; 
Gelet op het nieuwe onroerend erfgoeddecreet dat ingaat op 1/1/2015 en waarin 
de Vlaamse regering de gemeenten de kans geeft zich op bepaalde vlakken 
deels te ontvoogden en op basis daarvan een eigen beleid uit te stippelen; 
Gelet op de door Zolad+ uitgewerkte nota waarin de meerwaarde van de 
erkenning als onroerend erfgoed gemeente verduidelijkt word; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 
20/11/2014 om Riemst te laten erkennen als onroerend erfgoed gemeente.  
 



BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Gerard 
Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita 
Beusen, Ludwig Stevens, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo 
Ruyters 
1 stem tegen: Ivo Thys 
 
artikel1: 
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanvraag tot erkenning als onroerend 
erfgoed gemeente onder voorbehoud van financiële tegemoetkoming vanuit 
Vlaanderen. 
artikel 2: 
Zolad+ dient bij de bevoegde instantie een aanvraag in tot erkenning als 
onroerend erfgoed gemeente. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Toerisme 
22. OVEREENKOMST GEBRUIK BRUG VROENHOVEN 
 
gelet op de aanvraag ingediend door de gemeente Riemst tot het afsluiten van 
een overeenkomst voor uitbating en permanentie van het museum WO II en 
Binnenvaart experience; 
gelet op het feit dat NV De Scheepvaart een deel van de Brug van Vroenhoven in 
gebruik neemt als bezoekerscentrum; 
gelet op het feit dat de tentoonstellingsruimte WO II zo is opgevat dat hier ook 
andere manifestaties a priori deel uitmaken van de horeca-uitbating van de brug 
van Vroenhoven; 
gelet op het feit dat NV De Scheepvaart de begunstigde is voor de horeca-
uitbating; 
gelet op het feit dat de gemeente 1 euro per bezoeker ontvangt, met een 
minimum van 42.000 euro per jaar; 
overwegende dat er interne kandidaten zijn voor de invulling van 2 deeltijdse 
equivalenten (19/38 u); 
gelet op het feit dat de nodige registratiesleutels worden voorzien aan 
inkomstenzijde in het Budget 2015; 
gelet op het gemeentedecreet; 
 
gelet op de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van 
30/10/2014 en 27/11/2014. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo 
Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, 
Anita Beusen, Ludwig Stevens, 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 inhoud van de overeenkomst met NV De Scheepvaart 
houdende de uitbating van het Bezoekerscentrum De Brug van Vroenhoven goed 
en geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht om de 
overeenkomst tussen de gemeente en NV De Scheepvaart op te stellen en te 
ondertekenen.  
artikel 2: 
De uitbating gebeurt door NV De Scheepvaart. 
De gemeente verzekert de permanentie door de terbeschikkingstelling van 2 
personeelsleden in deeltijdse aanstelling (19/38). Deze personeelsleden staan 
onder het gezag en toezicht van de gemeente die ook de loonlast (verder) ten 
laste neemt verlofperiodes worden opgevangen door jobstudenten onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente. 



artikel 3: 
NV De Scheepvaart komt tussen in deze loonlast a rato van 1euro per verkocht 
ticket en met een minimum van 42.000 euro per jaar. 
Op het eind van elk kalenderjaar legt NV De Scheepvaart een financieel verslag 
voor waaruit oa. blijkt hoeveel tickets er verkocht zijn. 
artikel 4: 
Openingstijden museum: 
voor individuele bezoekers: van woensdag tot en met zondag van 11.00 u tot 
16.00 u.voor groepen met gids: dagelijks van 9.00 u tot 20.00 u na reservatie 
De uitbating en permanentie dient waar te worden genomen tussen 11.00 u en 
16.00 u en dit van woensdag tot en met zondag. 
artikel 5: 
Sluitingsdagen: 
het museum is gesloten op alle officiële Belgische feest- en brugdagen (met 
uitzondering van 11/11) en van 24/12 tot en met 1/01. 
artikel 6: 
Inkomgelden: 
Individuele bezoekers: 9 euro 
groepen vanaf 15 personen en mindervaliden: 6 euro 
kinderen van 6 tot 14 jaar: 3 euro 
kinderen -6 jaar: gratis 
Bezoeken met gids: gebeuren aan de officiële gidstarieven: 
30 euro per uur (met een minimum van 2 uren) 
30 euro voor elk bijkomend uur 
artikel 7: 
Alle boekingen gebeuren via de gemeente, meer bepaald via de dienst Toerisme 
en de balie van de brug. Alle betalingen worden rechtstreeks verwerkt in het 
boekhoudsysteem van NV De Scheepvaart. 
artikel 8: 
Permanentie: 
De gemeente Riemst stelt 2 personeelsleden aan in deeltijds (19/38) 
dienstverband. 
de gemeente heeft recht op 1 euro per verkocht ticket, met een minimum van 
42.000 euro per jaar 
(loonkost 2 personeelsleden). Verlofperiodes worden opgevangen door 
jobstudenten. 
 
artikel 9: 
De gemeente is gehouden alle nodige verzekeringen af te sluiten voor haar 
personeel dat de ontvangstbalie zal bemannen. 
artikel 10: 
Kantoorinrichting/ -benodigdheden 
NV De Scheepvaart rust balie en kantoor uit met meubilair, betaalterminal, 
hardware en alle nodige aansluitingen. 
artikel 11: 
de gemeente staat in voor het onderhoud en de bij wet voorziene herstellingen 
van de ontvangstbalie en kantoor. 
artikel 12: 
Bij het begin van elk kwartaal stort NV De Scheepvaart aan de gemeente de 
commissie van 1 euro per bezoeker, met een minimum van 42.000 euro per jaar. 
artikel 13: 
Zonder voorafgaande toelating van NV De Scheepvaart is het verboden 
bijkomende constructies op te richten of aanpassingen aan de bestaande 
infrastructuur aan te brengen. 
artikel 14: 
Bij beëindiging van de uitbating worden alle installaties en wijzigingen die 
tussentijds werden 
aangebracht aan de eigendom van NV De Scheepvaart, verwijderd, tenzij deze 
laatste hiervan afziet. 
 



 
artikel 15: 
Deze overeenkomst ontslaat de gemeente Riemst niet van andere verplichtingen 
opgelegd door andere wettelijke bepalingen. In voorkomend geval dient de 
gemeente Riemstr een kopie van de nodige vergunningen en machtigingen van 
andere bevoegde overheden aan NV De Scheepvaart toe te sturen. 
artikel 16: 
Elke vaststelling van overtreding van de voorwaarden geeft aanleiding tot het 
beëindigen van de overeenkomst. 
artikel 17: 
Deze overeenkomst ontslaat de gemeente Riemst niet van zijn verplichting zich te 
gedragen naar de bepalingen van de vigerende wetten en reglementen, onder 
andere inzake politie, weg- en scheepvaartverkeer, inzake milieu en ruimtelijke 
ordening. 
artikel 18: 
Als NV De Scheepvaart door al of niet ambtshalve maatregelen zelf instaat voor 
de uitvoering van de voorwaarden en bepalingen, gebeurt dit op kosten en voor 
risico van de gemeente Riemst. 
artikel 19: 
Ten behoeve van het beheer van het openbaar en het privaat domein van het 
Vlaamse Gewest moet aan de toezichthoudende ambtenaren van NV De 
Scheepvaart te allen tijde toegang worden verleend. 
artikel 20: 
De tentoonstellingsruimte kan door NV De Scheepvaart of de door haar 
aangeduide horeca-uitbater gratis gebruikt worden mits voorafgaande 
reservering. 
artikel 21: 
De uitbating mag niet worden afgestaan aan derden. 
artikel 22: 
Gezien de tentoonstellingsruimte voor WO II en het bezoekerscentrum 
Binnenvaart één geheel vormen in twee gescheiden ruimten, waarbij het 
bezoekerscentrum Binnenvaart in de achterliggende lokalen slechts bereikbaar is 
via de tentoonstellingsruimte WO II, wordt hierbij een recht van doorgang 
gevestigd ten gunste van het bezoekerscentrum binnenvaart en alle andere 
ruimtes die via de tentoonstellingsruimte WO II bereikbaar zijn. 
artikel 23: 
De gemeente Riemst kan geen rechten laten gelden op het gebruik van de 
tentoonstellingsruimte WOII ten aanzien van NV De Scheepvaart noch van de 
horeca-uitbater daar deze tentoonstellingsruimte op bepaalde tijdstippen kan 
ingeklapt worden om multifunctioneel gebruikt te worden voor 
manifestaties en feesten door NV De Scheepvaart of de horeca-uitbater. 
artikel 24: 
Deze overeenkomst zal jaarlijks worden geëvalueerd. 
artikel 25: 
De kosten van de registratie van deze overeenkomst zijn ten laste van NV De 
Scheepvaart. 
artikel 26: 
de overeenkomst heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot 31 december 2019. 
artikel 27: 
elke partij kan jaarlijks opzeggen mits een aangetekend schrijven 3 maanden voor 
het eind van elk jaar. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
23. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN 

GUNNINGSWIJZE IVM. DE VERVANGING VAN 6 BLADE SERVERS EN 
HET CHASSIS, 1 SAN SERVER EN 1 UPS, INCL. EEN 
ONDERHOUDSCONTRACT GEDURENDE 5 JAAR 

 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 



gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht 
van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° f (de opdracht kan slechts door 
één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van: technische aard); 
Gelet op 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 dat de huidige 6 blade servers, het blade server chassis en de san server 5 
jaar oud zijn en vervangen moeten worden omdat de garantie op de beschikbare 
wisselstukken vervalt na 5 jaar en de performantie en capaciteit niet meer 
voldoen; 
Gelet dat de san server vervangen wordt door een nieuwe san server; 
Gelet dat de 6 blades en het chassis vervangen worden door 3 rack servers; 
Gelet dat Office 2007 wordt geupgrade naar Office 2013; 
Gelet dat de inschrijver de oude servers moet overnemen; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Vervanging van 6 blade servers, 
het blade server chassis, 1 san server en 1 UPS, incl. een onderhoudscontract 
gedurende 5 jaar” een bestek met nr. CS/834/2014 werd opgesteld door de 
Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 115.702,48 
excl. btw of € 140.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op basis van art. 26§1.1°a  van 
de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 omwille van redenen van 
technische aard en de exclusieve rechten van de firma Remmicom nv, 
Stationsstraat 145 te 2235 Westmeerbeek op onze server-infrastructuur: 
- Remmicom nv moet alle bestaande functionaliteiten, instellingen, data, 
users, databases, enz … overzetten naar de nieuwe servers.   
- De delen van de server infrastructuur die niet vernieuwd worden (aXs-
guard, AS400, backup server en tape streamer) zijn allen in beheer bij 
Remmicom, deze moeten gekoppeld en geïntegreerd worden met de nieuwe 
servers.   
- Het overgrote gedeelte van de software die op de servers draait ligt onder 
onderhoudscontract bij Remmicom.   
- De delen van de server infrastructuur die niet vernieuwd worden moeten 
verhuisd worden naar de nieuwe locatie van het serverlokaal, vermits deze 
servers onder onderhoudscontract bij Remmicom liggen mag enkel Remmicom 
deze verhuis uitvoeren. 
Gelet op het krediet dat voorzien wordt  in de begroting van 2015 (onder 
voorbehoud van goedkeuring van het budget 2015) op budgetcodes: 
- GEM/24100100/011903 (actie 1419/004/003/001/001) voor financiering van de 
eenmalige kosten; geraamd op € 125.000; 
- GEM/61620400/011903 (actie 1419/005/001/001/001) voor financiering van de 
jaarlijkse kosten; geraamd op € 10.000; 
- GEM/61620500/011903 (actie 1419/005/001/001/001) voor financiering van de 
eenmalige kosten van de software, geraamd op € 5.000; 
- GEM/70090000/011903 (actie 1419/005/001/001/001) voor ’t boeken van de 
inkomsten uit de overname van de oude servers, geraamd op € 500. 



Gelet dat de financiering met eigen middelen gebeurt; 
 
BESLUIT: 20 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Gerard 
Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita 
Beusen, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, 
Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
4 onthoudingen: Ivo Thys, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan 
Noelmans 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht gegund worden voor de vervanging van 6 blade 
servers, 1 blade server chassis, 1 san server, 1 UPS en een onderhoudscontract 
gedurende vijf jaar bij toepassing van art. 26, § 1, 1° f van de wet op de 
overheidsopdrachten van 15 juni 2006  (de opdracht kan slechts door één 
bepaalde inschrijver, met name de firma Remmicom nv, Stationsstraat 145 te 
2235 Westmeerbeek worden uitgevoerd om redenen van technische aard en om 
redenen van exclusieve rechten op onze netwerk-infrastructuur: 
- Remmicom nv moet alle bestaande functionaliteiten, instellingen, data, 
users, databases, enz … overzetten naar de nieuwe servers.   
- De delen van de server infrastructuur die niet vernieuwd worden (aXs-
guard, AS400, backup server en tape streamer) zijn allen in beheer bij 
Remmicom, deze moeten gekoppeld en geïntegreerd worden met de nieuwe 
servers.   
- Het overgrote gedeelte van de software die op de servers draait ligt onder 
onderhoudscontract bij Remmicom.   
- De delen van de server infrastructuur die niet vernieuwd worden moeten 
verhuisd worden naar de nieuwe locatie van het serverlokaal, vermits deze 
servers onder onderhoudscontract bij Remmicom liggen mag enkel Remmicom 
deze verhuis uitvoeren. 
 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met kenmerk CS/834/2014 en de 
raming voor de opdracht “Vervanging van 6 blade servers, 1 blade server chassis, 
1 san server en 1 UPS, incl. een onderhoudscontract gedurende 5 jaar”, 
opgesteld door de Aankoopdienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De raming bedraagt € 115.702,48 excl. btw of € 140.000,00 incl. 21% btw. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking omwille van redenen van 
technische aard & exclusieve rechten op onze netwerkinfrastructuur. 
De firma Remmicom nv, Stationsstraat 145 te 2235 Westmeerbeek zal worden 
uitgenodigd een offerte in te dienen. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het investerings- en 
exploitatiebudget van 2015 (onder voorbehoud van goedkeuring van het budget 
2015), op budgetcodes: 
- GEM/24100100/011903 (actie 1419/004/003/001/001) voor financiering van de 
eenmalige kosten; geraamd op € 125.000; 
- GEM/61620400/011903 (actie 1419/005/001/001/001) voor financiering van de 
jaarlijkse kosten; geraamd op € 10.000; 
 
- GEM/61620500/011903 (actie 1419/005/001/001/001) voor financiering van de 
eenmalige kosten van de software, geraamd op € 5.000; 
- GEM/70090000/011903 (actie 1419/005/001/001/001) voor ’t boeken van de 
inkomsten uit de overname van de oude servers, geraamd op € 500. 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 



 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
24. GOEDKEURING VAN DE  LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN 

GUNNINGSWIJZE VOOR DE VERNIEUWING VAN DE NETWERK 
INFRASTRUCTUUR VAN DE GEMEENTELIJKE DIENSTEN 

 
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; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13 
maart 2014 houdende gunning van de opdracht voor het “uitvoeren van een audit 
over de gemeentelijke ICT-netwerk infrastructuur” aan Data Unit nv, Prins 
Bisschopssingel 50 te 3500 Hasselt; 
Gelet dat de conclusie is dat onze netwerk infrastructuur niet meer performant 
genoeg is naar de toekomst toe en dat het risico op defecten te groot is; 
Gelet op het voorstel van de ICT-dienst  om de netwerk infrastructuur in de 
gemeentelijke diensten te vernieuwen, performanter te maken en het hoge risico 
op uitval weg te werken; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Vernieuwing netwerk 
infrastructuur in de gemeentelijke diensten” een bestek met kenmerk  
CS/835/2014 werd opgesteld door de Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 78.512,40 
excl. btw of € 95.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien wordt (onder 
voorbehoud van goedkeuring van het budget 2015) in het investeringsbudget en 
exploitatiebudget van 2015, op budgetcode GEM/24100100/011903 (actie 
1419/005/001/001/001) voor de eenmalige kosten geraamd op € 80.000 en op 
GEM/61620400/011903 (actie 1419/005/001/001/001) voor de jaarlijkse kosten, 
geraamd op € 15.000; 
Gelet dat de financiering met eigen middelen gebeurt; 
 
BESLUIT: 20 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Gerard 
Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita 
Beusen, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, 
Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
4 onthoudingen: Ivo Thys, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan 
Noelmans 
 



artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor diensten gegund worden met name voor de 
vernieuwing van de netwerk infrastructuur van de gemeentelijke diensten, 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 bestek met nr. CS/835/2014 en de raming 
voor de opdracht “Vernieuwing netwerk infrastructuur”, opgesteld door de 
Aankoopdienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De raming bedraagt € 78.512,40 excl. btw of € 95.000,00 incl. 21% btw. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht wordt (onder voorbehoud van goedkeuring van het 
budget 2015) voorzien in het investeringsbudget en exploitatiebudget van 2015, 
op budgetcode GEM/24100100/011903 (actie 1419/005/001/001/001) voor de 
eenmalige kosten, geraamd op € 80.000 en GEM/61620400/011903 (actie 
1419/005/001/001/001) voor de jaarlijkse kosten, geraamd op € 15.000. 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
25. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN 

GUNNINGSWIJZE VOOR DE LEVERING VAN EEN 
STROOMAGGREGAAT 

 
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 bij stroomuitval gezorgd moet worden voor stroomvoorziening 
in het rampen- en serverlokaal van het gemeentehuis en politiekantoor en 
eventueel ook andere gebouwen; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering van een 
stroomaggregaat” een bestek met kenmerk CS/838/2014 werd opgesteld door de 
Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.661,15 
excl. btw of € 25.000,00 incl. 21% btw; 
 



 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het 
investeringsbudget van 2014, op budgetcode GEM/23000000/011905 (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, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo 
Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, 
Anita Beusen, Ludwig Stevens, 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 een 
stroomaggregaat 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: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
artikel 3: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met kenmerk CS/838/2014 en de 
raming voor de opdracht “Levering van een stroomaggregaat”, opgesteld door de 
Aankoopdienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De raming bedraagt € 20.661,15 excl. btw of € 25.000,00 incl. 21% btw. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2014, op 
budgetcode GEM/23000000/011905 (actie 1419/005/001/001/001). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
26. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN 

GUNNINGSWIJZE VOOR HET LEVEREN EN INSTALLEREN VAN 
VASTE CAMERA’S MET NUMMERPLAATHERKENNING VIA DE 
OPDRACHTENCENTRALE “VAST ANPR-NETWERK” 

 
Ivo Thys: 
De plaatsing die voorzien is aan de Tongersestenweg lijkt mij geen goed idee 
want dit zal sluikroutes creeëren via genoelselderen. 
burgemeester Mark Vos: 
Deze lokatie werd principieel toegevoegd maar zal nog verder bekeken worden 
met de politie en AWV.   
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; 
Gelet dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Elfjulistraat 41 te 9000 Gent,  
als aanbestedende overheid en opdrachtencentrale een overheidsopdracht 
aanbesteed heeft voor de “levering, de plaatsing en het onderhoud (inclusief 
software) van vaste ANPR-camera’s”; 
Gelet dat de opdrachtencentrale tot doel heeft de uniformiteit van dergelijke 
apparatuur binnen het Vlaamse Gewest te vergroten; voordeel is dat de camera’s 
compatibel zijn en dat de kostprijs lager zal liggen. 
Overwegende dat politiezones en lokale besturen in Vlaanderen van dit contract 
gebruik kunnen maken door op te treden als ‘bestellende overheid’; 
Gelet op het bestek van de Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, 
Elfjulistraat 41 te 9000 Gent met kenmerk. MDM/12D06, bestaande uit twee 
deelopdrachten: 
- deelopdracht 1 “Leveringen en Werken” 
- deelopdracht 2 “Full Omnium onderhoud na waarborgperiode”; 
Gelet dat deze overheidsopdracht - na een open offerteaanvraag - aan Belgacom 
NV, Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel werd gegund; 
Gelet op de raming door Belgacom NV; 
Overwegende dat de gemeente Riemst als ‘bestellende overheid’ wenst in te 
tekenen op beide deelopdrachten met name voor: 
1) het leveren en plaatsen van vaste camera’s met nummerplaatherkenning: 
- op gewestweg N619 Grenadiersweg (brug Kanne) 
- op gewestweg N79 Maastrichtersteenweg 197 V (brug Vroenhoven); 
- op gewestweg N79 Tongersesteenweg (afrit E313) 
Gelet dat de kostprijs voor de drie sites samen wordt geraamd op € 103.305,78 
excl. btw of € 125.000 incl. 21% btw. 
2) Tijdens de waarborgperiode van de eerste twee jaren is onderhoud volledig 
inbegrepen;  
een full onminum onderhoudscontract van één front-installatie kost €  1.898,18 
excl. of € 2.296,79 incl. 21 % btw per jaar. Voor de drie front-installaties, en over 
een periode van 48 maanden (nà de waarborgperiode) betekent dit een totale 
kostprijs van € 27.561,48 incl. btw; 
Overwegende dat Belgacom optioneel een meetstaat voorziet voor de back-office 
bestaande uit het leveren en plaatsen van een dataserver en een basis 
applicatieserver tbv. € 17.623,99 excl. btw of €v 21.325,02 incl. 21 % btw; 
Gelet dat deze optie niet genomen wordt: de provincie Limburg stelt haar servers 
gratis ter beschikking van de gemeente Riemst; 
Gelet dat deelopdracht 1 gefinancierd zal worden op artikel GEM/23000000/0400 
(actie 1419/005/001/001/001) van de investeringsbudget van het dienstjaar 2014; 
Gelet dat de kredieten voor deelopdracht 2 voorzien moeten worden in het 
exploitatiebudget van 2017 en volgende. 
Gelet dat de financiering met eigen middelen gebeurt; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo 
Thys, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, 
Ludwig Stevens, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
 
 
 



 
artikel 1: 
De gemeente Riemst treedt als bestellende overheid op in de 
overheidsoverdracht  AWV – Opdrachtencentrale vast ANPR netwerk; deze 
opdracht werd gegund aan en gesloten met Belgacom NV, Koning Albert II-laan 
27 te 1030 Brussel. 
Het bestek van de Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, 
Elfjulistraat 41 te 9000 Gent met kenmerk. MDM/12D06, bestaande uit twee 
deelopdrachten; 
- Deelopdracht 1 “Leveringen en Werken” 
- Deelopdracht 2 “Full Omnium onderhoud na waarborgperiode”; 
wordt goedgekeurd. 
artikel 2: 
Het bestelbaar advies en de raming van Belgacom NV dd. 18 november 2014 
worden goedgekeurd. 
 
De gemeente Riemst bestelt: 
1) het leveren en plaatsen van vaste camera’s met nummerplaatherkenning: 
- op gewestweg N619 Grenadiersweg (brug Kanne) 
- op gewestweg N79 Maastrichtersteenweg 197 V (brug Vroenhoven) 
- op gewesteweg N79 Tongersesteenweg (afrit 313) 
De kostprijs voor de drie sites samen wordt geraamd op € 103.305,78 excl. btw of 
€ 125.000 incl. 21% btw 
2) Tijdens de waarborgperiode van de eerste twee jaren is onderhoud volledig 
inbegrepen;  
een full onminum onderhoudscontract van één front-installatie kost €  1.898,18 
excl. of € 2.296,79 incl. 21 % btw per jaar. 
Voor de drie  front-installaties, en over een periode van 48 maanden (nà de 
waarborgperiode) betekent dit een totale kostprijs van € 27.561,48 incl. btw. 
Belgacom voorziet optioneel een meetstaat voor de back-office bestaande uit het 
leveren en plaatsen van een dataserver en een basis applicatieserver tbv. € 
17.623,99 excl. btw of €v 21.325,02 incl. 21 % btw. 
Deze optie wordt niet genomen: de provincie Limburg stelt haar servers gratis ter 
beschikking van de gemeente Riemst. 
artikel 3: 
Deelopdracht 1 zal gefinancierd worden op artikel GEM/23000000/0400 (actie 
1419/005/001/001/001) van de investeringsbudget van het dienstjaar 2014. 
De kredieten voor deelopdracht 2 moeten voorzien worden in het 
exploitatiebudget van 2017 en volgende. 
De financiering gebeurt met eigen middelen 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
27. AANPASSING 2 MEERJARENPLAN  2014-2019 
 
Gelet op budgetwijziging 3 van dienstjaar 2014 zoals het is goedgekeurd door de 
gemeenteraad van oktober 2014 en het ontwerp van budgetwijziging 4 zoals 
voorgelegd aan de gemeenteraad van december 2014; 
Gelet op het feit dat door de voorgestelde wijzigingen in budgetwijziging 4 de 
autofinancieringsmarge 2014 daalt tav het cijfer in het meerjarenplan; 
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening door de gemeenteraad in 
vergadering van 3 november 2014; 
Gelet op de verplichting om het definitieve resultaat van de rekening op te nemen 
in het meerjarenplan; 
Gelet op artikel 27 van het BVR BBC; 
Gelet op artikel 177 van het gemeentedecreet. 
 
 
 
 
 



 
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Jean 
Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
7 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, 
Anita Beusen, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019, meer bepaald de aanpassing 
van het resultaat van boekjaar 2013 en de aanpassing van het cijfer van de 
autofinancieringsmarge voor het jaar 2014 overeenkomstig het cijfer van de 
autofinancieringsmarge zoals die blijkt uit budgetwijziging 4, wordt goedgekeurd. 
artikel 2: 
Dit besluit wordt verstuurd naar het Agentschap voor Binnenland Bestuur. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
28. GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING 4, DIENSTJAAR 2014 
 
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42 e.v. en 154 e.v. 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 25 juni 2010, meer bepaald de 
artikelen 28 en 29; 
Gelet op het tekort aan kredieten op sommige uitgaven- en ontvangstensleutels; 
Gelet op de noodzaak om te voorzien in voldoende kredieten om uitgaven te 
kunnen doen. 
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Jean 
Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
7 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, 
Anita Beusen, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
Budgetwijziging 4 van dienstjaar 2014 wordt goedgekeurd. 
 
- Het budgettair resultaat van vorig jaar vermeerdert met 891.696,00 euro. 
 
- De autofinancieringsmarge van 2014 daalt met 23.414,00 euro. 
 
- De ontvangsten binnen het exploitatiebudget verminderen met 77.677,00 euro. 
- De uitgaven binnen het exploitatiebudget verminderen met 54.264, euro 
 
- De uitgaven binnen het investeringsbudget verminderen met 167.630,00 euro. 
 
- Het resultaat op kasbasis 2014 bedraagt 5.573.426,00 euro. 
- De autofinancieringsmarge bedraagt in 2014 551.826,00 euro. 
- De autofinancieringsmarge bedraagt in 2019 816.052,00 euro. 
 
 
AH Dienst Financiën 
29. GOEDKEURING MEERJARENPLAN 2014-2019 
 
Ivo Thys: 
Wordt er rekening gehouden met het feit dat er kerken dicht zullen gaan? 
burgemeester Mark Vos: 
Het onderhoud van de gebouwen moet toch door de gemeente betaald worden. 
 
 



 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd 25/6/2010; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd 23/11/2012 houdende wijziging 
van diverse bepalingen van het besluit dd 25/6/2010; 
Gelet op het gemeentedecreet van 25/7/2005, meer bepaald titel IV inzake 
planning en financieel beheer; 
Gelet op de noodzaak om het meerjarenplan jaarlijks aan te passen 
overeenkomstig art 147 van het gemeentedecreet; 
Gelet op het ontwerp van meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen dd 20.11.20104; 
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Jean 
Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
6 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Anita Beusen, Dirk 
Jacobs en Jo Ruyters 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
Het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 (budget 2015) wordt goedgekeurd, 
zoals toegevoegd aan het dossier. 
artikel  2: 
Het resultaat op kasbasis bedraagt voor 2015 : 5.533.791 € 
artikel 3: 
De autofinancieringsmarge bedraagt in 2015 141.290 € en 924.752 € in 2019. 
artikel 4: 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel beheerder en de 
provinciegouverneur. 
 
AH Dienst Financiën 
30. GOEDKEURING BUDGET 2015 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd 25/6/2010betreffende de 
beleids-en beheerscyclus van de gemeenten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd 23/11/2012 houdende wijziging 
van diverse bepalingen van het besluit dd 25/6/2010; 
Gelet op het gemeentedecreet van 25/7/2005, meer bepaald titel IV inzake 
planning en financieel beheer; 
Gelet op de wettelijke verplichting om jaarlijks een budget goed te keuren 
overeenkomstig art 148 van eth gemeentedecreet; 
Gelet op het ontwerp van meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen dd 20.11.20104; 
Gelet op het ontwerp van budget 2015 zoals goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen dd 20.11.2014;   
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Jean 
Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
6 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Anita Beusen, Dirk 
Jacobs en Jo Ruyters 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad keurt het budget 2015 goed zoals toegevoegd aan het dossier. 
artikel 2: 
Het reslultaat op kasbasis bedraagt 5.533.791 €. 
artikel 3: 
De autofinancieringsmarge bedraagt 141.290 € 



artikel 4: 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel beheerder en de 
provinciegouverneur. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
31. GOEDKEURING MEERJARENPLAN 2014-2019 OCMW 
 
Ivo Thys: 
Ik zou graag een overzicht in detail ontvangen van de specifieke kosten voor de 
sociale dienst.  Wat is de visie van het OCMW i.v.m. de armoedebestrijding, heeft 
het OCMW hier zicht op en wat wordt eraan gedaan? 
schepen Katja Onclin: 
Ik zal uw vraag doorgeven aan het OCMW. 
 
Gelet op art 148 van het OCMW-decreet mbt de goedkeuring, niet-goedkeuring of 
aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW; 
Gelet op art 150 van het OCMW-decreet mbt de kennisneming of goedkeuring 
van het budget van het OCMW; 
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 21/10/14; 
Gelet op art 42  van het gemeentedecreet mbt de bevoegdheden van de 
gemeenteraad; 
Gelet op de meerjarenplanning zoals ze is goedgekeurd door de gemeenteraad 
van 09/12/13; 
Gelet op de voorlegging van het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van het 
OCMW aan het college op 20/11/2014; 
Gelet op de besprekingen tussen het gemeentebestuur en het OCMW 
dienaangaande; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Veerle Wouters, 
Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Jean 
Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, 
Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
1 onthouding: Ivo Thys 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2014-2019 goed zoals voorgelegd aan 
en goedgekeurd door de OCMW-raad dd 21/10/20104. 
 

 Gebudget. Bijdrage Opname overschotten Definitieve bijdrage 

2015 978.235,14 106.735,88 871.499,26 

2016 955.049,79   79.000,00 876.049,79 

2017 971.227,24   79.000,00 892.227,24 

2018 940.135,62   64.000,00 876.135,62 

2019 958.585,14   64.000,00 894.585,14 

 
artikel 2: 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW, de financieel 
beheerder en  de provinciegouverneur. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
32. GOEDKEURING BUDGET 2015 OCMW 
 
Gelet op art 148 van het OCMW-decreet mbt de goedkeuring, niet-goedkeuring of 
aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW; 
Gelet op art 150 van het OCMW-decreet mbt de kennisneming of goedkeuring 
van het budget van het OCMW; 
Gelet op art 42  van het gemeentedecreet mbt de bevoegdheden van de 
gemeenteraad; 



Gelet op de voorlegging van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW aan 
het college op 20/11/2014 en aan de gemeenteraad van 8/12/2014; 
Gelet op de meerjarenplanning zoals ze is goedgekeurd door de OCMW-raad van 
21/10/14; 
Gelet op de  het budget 2015 van het OCMW; 
Gelet op de besprekingen tussen het gemeentebestuur en het OCMW 
dienaangaande; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Veerle Wouters, 
Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Jean 
Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, 
Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
1 onthouding: Ivo Thys 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad keurt het budget 2015 goed zoals deze is voorgelegd. 
artikel 2: 
De gemeentelijke bijdrage voor 2015 bedraagt 978.235,14 €, die verminderd 
wordt met een overschot van voorgaande jaren, hetgeen  neerkomt op een 
geldelijke bijdrage van 871.499,26 € 
artikel 3: 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW, de financieel 
beheerder en de provinciegouverneur. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
33. VERLENEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE AAN DE 

POLITIEZONE OVEREENKOMSTIG HET BUDGET VAN DE 
POLITIEZONE 

 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde politie 
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en 
artikel 71, eerste lid; 
Aangezien op 1 januari 2002 de geïntegreerde politie bijgevolg een operationeel 
feit werd; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 2 april 2004, gepubliceerd op 28 april 2004 in 
het Belgisch Staatsblad, houdende de nadere regels inzake de berekening en de 
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente 
politiezone; 
Overwegende dat voor de politiezone onder meer met betrekking tot de financiën 
een specifieke regeling werd uitgewerkt; 
Gelet op de goedkeuring van de verdeelsleutel van de gemeentelijke dotatie aan 
de intergemeentelijke politiezone, goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 20 
september 2004; 
Gelet op het goedgekeurde meerjarenplan 2015-2018 en budget 2015 vanwege 
de politiezone. 
Gelet op de erin opgenomen gemeentelijke bijdragen (1.095.012 € - 2015; 
1.116.912 € - 2016; 1.139.250 € - 2017; 1.162.035 € - 2018). 
Overwegende dat dit bedrag werd ingeschreven in de politiebegroting 2015 en 
het meerjarenplan 2015-2018 van de politiezone; 
Gelet op artikel 250bis van de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde 
politie, waarin bepaald wordt dat elke gemeenteraad de dotatie aan de politiezone 
wordt goedgekeurd; 
Gelet op artikel 151 van het gemeentedecreet; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
 
 
 



 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Veerle 
Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De dotatie ingeschreven in de politiebegroting 2015 voor een totaalbedrag van 
1.095.012,00 euro ten laste van de gemeente goed te keuren. 
artikel 2: 
De dotatie is ingeschreven in het gemeentelijk budget, dienstjaar 2015, onder 
registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64900110/0400 voor een bedrag van 
1.095.012,00 euro.  
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan de financieel beheerder en aan de hogere overheid. 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
34. AKTENEMING BUDGET 2015 KERKBESTUUR HERDEREN 
 
In afwachting van het kerkenplan wenst Spa-Groen en Open VLD zich te 
onthouden bij alle agendapunten betreffende de kerkbesturen. 
 
Gelet op het budget, dienstjaar 2015, van het kerkbestuur Herderen ontvangen 
via het centraal kerkbestuur. 
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; gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de kerkbesturen en de daarop 
volgende wijzigingen; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald art.151; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Veerle Wouters, 
Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Jean Nicolaes, Anja Slangen, 
Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
4 onthoudingen: Ivo Thys, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan 
Noelmans 
 
artikel 1: 
Het budget  is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe 
boekhouding. 
artikel 2: 
De gemeentelijke toelage bedraagt  22.700  EUR. 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal 
kerkbestuur, het bisdom en het bevoegde kerkbestuur. 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
35. AKTENEMING BUDGET 2015 KERKBESTUUR ZICHEN-BOLDER 
 
Gelet op het budget, dienstjaar 2015, van het kerkbestuur Zichen-Bolder 
ontvangen via het centraal kerkbestuur. 
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; gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 
 



 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de kerkbesturen en de daarop 
volgende wijzigingen; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald art.151; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Veerle Wouters, 
Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Jean Nicolaes, Anja Slangen, 
Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
4 onthoudingen: Ivo Thys, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan 
Noelmans 
 
artikel 1: 
Het budget  is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe 
boekhouding. 
artikel 2: 
De gemeentelijke toelage bedraagt 6.020  EUR. 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal 
kerkbestuur, het bisdom en het bevoegde kerkbestuur. 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
36. AKTENEMING BUDGET 2015 KERKBESTUUR  MILLEN 
 
Gelet op het budget, dienstjaar 2015, van het kerkbestuur Millen ontvangen via 
het centraal kerkbestuur. 
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; gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de kerkbesturen en de daarop 
volgende wijzigingen; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald art.151; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Veerle Wouters, 
Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Jean Nicolaes, Anja Slangen, 
Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
4 onthoudingen: Ivo Thys, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan 
Noelmans 
 
artikel 1: 
Het budget  is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe 
boekhouding. 
artikel 2: 
De gemeentelijke toelage bedraagt 14.530  EUR. 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal 
kerkbestuur, het bisdom en het bevoegde kerkbestuur. 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
37. AKTENEMING BUDGET 2015 KERKBESTUUR RIEMST 
 
Gelet op het budget, dienstjaar 2015, van het kerkbestuur Riemst ontvangen via 
het centraal kerkbestuur. 
 



 
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; gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de kerkbesturen en de daarop 
volgende wijzigingen; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald art.151; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Veerle Wouters, 
Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Jean Nicolaes, Anja Slangen, 
Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
4 onthoudingen: Ivo Thys, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan 
Noelmans 
 
artikel 1: 
Het budget  is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe 
boekhouding. 
artikel 2: 
De gemeentelijke toelage bedraagt  20.620  EUR. 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal 
kerkbestuur, het bisdom en het bevoegde kerkbestuur. 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
38. AKTENEMING BUDGET 2015 KERKBESTUUR VAL-MEER 
 
Gelet op het budget, dienstjaar 2015, van het kerkbestuur Val-Meer ontvangen 
via het centraal kerkbestuur. 
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; gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de kerkbesturen en de daarop 
volgende wijzigingen; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald art.151; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Veerle Wouters, 
Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Jean Nicolaes, Anja Slangen, 
Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
4 onthoudingen: Ivo Thys, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan 
Noelmans 
 
artikel 1: 
Het budget  is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe 
boekhouding. 
artikel 2: 
De gemeentelijke toelage bedraagt  37.250  EUR. 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal 
kerkbestuur, het bisdom en het bevoegde kerkbestuur. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
39. AKTENEMING BUDGET 2015 KERKBESTUUR VROENHOVEN 
 
Gelet op het budget, dienstjaar 2015, van het kerkbestuur Vroenhoven ontvangen 
via het centraal kerkbestuur. 
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; gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de kerkbesturen en de daarop 
volgende wijzigingen; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald art.151; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Veerle Wouters, 
Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Jean Nicolaes, Anja Slangen, 
Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
4 onthoudingen: Ivo Thys, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan 
Noelmans 
 
artikel 1: 
Het budget  is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe 
boekhouding. 
artikel 2: 
De gemeentelijke toelage bedraagt  37.000  EUR. 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal 
kerkbestuur, het bisdom en het bevoegde kerkbestuur. 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
40. GOEDKEURING BUDGET 2015 KERKBESTUUR GENOELSELDEREN 
 
Gelet op het budget, dienstjaar 2015, van het kerkbestuur Genoelselderen 
ontvangen via het centraal kerkbestuur. 
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; gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de kerkbesturen en de daarop 
volgende wijzigingen; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald art.151; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Veerle Wouters, 
Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Jean Nicolaes, Anja Slangen, 
Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
4 onthoudingen: Ivo Thys, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan 
Noelmans 
 
artikel 1: 
Het budget  is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe 
boekhouding. 
artikel 2: 
De gemeentelijke toelage bedraagt 39.000 EUR. 
 



 
 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal 
kerkbestuur, het bisdom en het bevoegde kerkbestuur. 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
41. GOEDKEURING BUDGET 2015 KERKBESTUUR KANNE 
 
Gelet op het budget, dienstjaar 2015, van het kerkbestuur Kanne ontvangen via 
het centraal kerkbestuur. 
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; gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de kerkbesturen en de daarop 
volgende wijzigingen; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald art.151; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Veerle Wouters, 
Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Jean Nicolaes, Anja Slangen, 
Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
4 onthoudingen: Ivo Thys, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan 
Noelmans 
 
artikel 1: 
Het budget  is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe 
boekhouding. 
artikel 2: 
De gemeentelijke toelage bedraagt  38.940  EUR. 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal 
kerkbestuur, het bisdom en het bevoegde kerkbestuur. 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
42. GOEDKEURING BUDGET 2015 KERKBESTUUR MEMBRUGGEN 
 
Gelet op het budget, dienstjaar 2015, van het kerkbestuur Membruggen 
ontvangen via het centraal kerkbestuur. 
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; gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de kerkbesturen en de daarop 
volgende wijzigingen; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald art.151; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Veerle Wouters, 
Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Jean Nicolaes, Anja Slangen, 
Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
4 onthoudingen: Ivo Thys, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan 
Noelmans 
 
 
 
 



 
artikel 1: 
Het budget  is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe 
boekhouding. 
artikel 2: 
De gemeentelijke toelage bedraagt  45.620  EUR. 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal 
kerkbestuur, het bisdom en het bevoegde kerkbestuur. 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
43. GOEDKEURING BUDGET 2015 KERKBESTUUR VLIJTINGEN 
 
Gelet op het budget, dienstjaar 2015, van het kerkbestuur Vlijtingen ontvangen 
via het centraal kerkbestuur. 
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; gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de kerkbesturen en de daarop 
volgende wijzigingen; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald art.151; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Veerle Wouters, 
Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Jean Nicolaes, Anja Slangen, 
Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
4 onthoudingen: Ivo Thys, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan 
Noelmans 
 
artikel 1: 
Het budget  is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe 
boekhouding. 
artikel 2: 
De gemeentelijke toelage bedraagt 31.290  EUR. 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal 
kerkbestuur, het bisdom en het bevoegde kerkbestuur. 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
44. GOEDKEURING BUDGET 2015 KERKBESTUUR ZUSSEN 
 
Gelet op het budget, dienstjaar 2015, van het kerkbestuur Zussen ontvangen via 
het centraal kerkbestuur. 
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; gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de kerkbesturen en de daarop 
volgende wijzigingen; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald art.151; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert 
Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Veerle Wouters, 
Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Jean Nicolaes, Anja Slangen, 
Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
4 onthoudingen: Ivo Thys, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan 
Noelmans 



 
artikel 1: 
Het budget  is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe 
boekhouding. 
artikel 2: 
De gemeentelijke toelage bedraagt  45.850 EUR. 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal 
kerkbestuur, het bisdom en het bevoegde kerkbestuur. 
 
 
BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET 
GEMEENTEDECREET 
Op verzoek van raadslid Dirk Jacobs werd volgend agendapunt aan de dagorde van 
de gemeenteraadszitting dd. 08/12/2014  toegevoegd. 
 
Uitbouwen van onze toeristische dienst met QR-Codes vanaf mei 2015 
 
Een QR-code is een bepaald type tweedimensionale streepjescode die in 1994 is 
ontwikkeld door Denso Wave, een dochteronderneming van het Japanse 
bedrijf Denso. De letters QR zijn een afkorting van Quick Response ("snel 
antwoord").Dit kan geraadpleegd worden via een smartphone. 
 
De QR-code is medio 2011 ook in de toeristische dienst geïntroduceerd voor 
verschillende doeleinden. Toeristen kunnen door de QR-code te scannen bijvoorbeeld 
de website van onze gemeente of menukaart van een restaurant bekijken. Er zijn 
bedrijven die werken aan een bredere toepassing van QR-codes in de horeca.  
Hierbij kan de consument door middel van het scannen van een QR-code de 
gewenste bestellingen doorgeven aan de betreffende bar of restaurant. De QR-code 
bevat in dit geval de locatie waar de consument deze heeft gescand. 
Steeds vaker worden QR-codes toegepast om makkelijker en/of meer informatie te 
verschaffen. Zo worden ze ook afgedrukt in tijdschriften,( 3770) op reclameborden, 
fimpjes, promoties en op streekproducten. Ze worden ook steeds vaker gebruikt 
om gevonden voorwerpen snel terug te bezorgen, indien ze met een code gemerkt 
zijn .Ook al onze bezienswaardigheden kunnen hiermee uitgerust worden. 
 
schepen Christiaan Bamps: 
De dienst Toerisme gebruikt reeds een aantal QR-codes.  De website zal hiermee 
verbonden worden.  Het gebruik van QR-codes zal verder uitgebreid worden. 
 
Steven Coenegrachts: 
Heeft u enig idee hoeveel mensen er gebruik maken van de QR-codes? 
schepen Mathieu Eycken: 
Dat zijn er nog niet zoveel, maar we gaan de website refreshen zodat deze webpagina 
makkelijker leesbaar wordt via smartphone. 
 
Er werd over dit agendapunt niet gestemd. 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
45. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 03.11.2014 
 
Het verslag lag ter inzage. 

Het verslag werd goedgekeurd. 

 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, 
Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle 
Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Jean 
Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, 
Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Streepjescode
http://nl.wikipedia.org/wiki/1994
http://nl.wikipedia.org/wiki/Denso
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tijdschrift
http://nl.wikipedia.org/wiki/Reclamebord
http://nl.wikipedia.org/wiki/Artikel_(winkel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gevonden_voorwerp


 
 
GEHEIME ZITTING 
 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 23:30 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
 
Guido Vrijens 
gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 


