
 

Vergadering gemeenteraad van 8/09/2014. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 
schepenen 
Ivo Thys, 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, raadsleden 
Guido Vrijens, gemeentesecretaris 
 

 
Laten zich verontschuldigen:  
Jan Peumans, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Jo Ruyters, raadsleden 
 

 

Vragen vanuit het publiek: 
De recreatie volleybalclub Riemst vraagt waarom de club haar uren in de sporthal van Riemst 
heeft moeten wijzigen van dinsdag naar woensdag, vele leden van hun club kunnen op 
woensdag niet spelen. 
schepen Christiaan Bamps: 
De volleybalclub Liga A en B heeft een aanvraag gedaan om op dinsdag de sporthal ter 
beschikking te krijgen zodat de beide ploegen samen kunnen trainen.  Na overleg werd besloten 
om deze club voorrang te geven.  Indien de uren op woensdag voor jullie club niet passen zullen 
we zoeken naar een oplossing. Er wordt een nieuw overleg gepland. 
 
De burgemeester overhandigt de heer Hubert Herelitska het ereteken van Laureaat van de 
arbeid.  De gemeenteraad feliciteert de heer Herelitska. 
 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering samengeroepen 
ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter dd. 29.08.2014. 
De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Ivo Thys, de stemmingen worden volgens 
loting aangevat door de heer Peter Neven. 
 
Gaat over tot de dagorde 
 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
 

 

Interne zaken - Dienst Personeel 
2. AANPASSEN PERSONEELSFORMATIE STATUTAIR EN CONTRACTUEEL KADER 
 
Ivo Thys: 
1. Hoeveel bedraagt het financieel verschil voor de wijzigiging van B1-B3 naar -B4-B5? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen u de gegevens bezorgen. 
2.Waarom wordt de verloningsklasse van de 2 decretale graden niet vernoemd? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit zijn decretale graden, zij zitten niet in het statutair kader.  We zullen u de gegevens bezorgen. 
 
Steven Coenegrachts: 
Waarom gebeurt de aanpassing van het kader pas na de aanwerving? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen in de toekomst de aanpassing van het kader en de aanstelling gelijktijdig doen. 
 
 



 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd.14/06/2010 houdende vaststelling van het 
personeelskader voor het statutair en contractueel kader, gewijzigd bij eventuele latere besluiten; 
Overwegend dat het bestuur volgende wijzigingen wenst aan te brengen : 
- het statutair kader  
de functie van 1 diensthoofd welzijn, cultuur, jeugd en evenementen (B1-B3- (uitdovend) te 
schrappen en de functie van 1/2 afdelingshoofd welzijn en vrije tijd (B4-B5) te wijzigen in 1 
afdelingshoofd welzijn en vrije tijd (B4-B5) 
Overwegend dat genoemde functie gesplitst is in twee bevoegdheden en het bestuur wenst dit 
samen te voegen tot één bevoegdheid van afdelingshoofd; 
 
- het contractueel kader 
de functie van 1 diensthoofd ICT (B4-B5) toe te voegen 
Overwegend dat de gemeente  één diensthoofd ICT in dienst heeft genomen in contractueel 
dienstverband voor onbepaalde duur; 
 
Gelet op de artikelen van de gemeentewet en het gemeentedecreet; 
Gelet op het overleg van het managementteam; 
Gelet op het syndicaal overleg; 
 
BESLUIT: 21 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, 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 en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
De gemeenteraadsbeslissing dd.14/06/2010, gewijzigd bij eventuele latere besluiten houdende 
vaststelling van het personeelskader volgende wijziging aan te brengen : 
 - het statutair kader : 
de fucntie van 1 diensthoofd welzijn, cultuur, jeugd en evenementen (B1-B3) (uitdovend) te 
schrappen en de functie van 1/2 afdelingshoofd welzijn en vrije tijd (B4-B5) te wijzigen in 1 
afdelingshoofd welzijn en vrije tijd (B4-B5). 
 
- het contractueel kader : 
de functie van 1 diensthoofd ICT (B4-B5) toe te voegen. 
artikel 2: 
De in bijlage gevoegde aangepaste personeelsformatie statutair en contractueel kader goed te 
keuren. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
3. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING  EN GUNNINGSWIJZE 

IVM. DE LEVERING VAN EEN TAKKENSCHAAR VOOR DE BANDENKRAAN 
 
Ivo Thys: 
Hopelijk wordt met de takkenschaar niet te grof gesnoeid in de holle wegen. 
burgemeester Mark Vos: 
Dat gebeurt reeds meerdere jaren op deze manier en dat verloopt goed. 
 
Ludwig Stevens: 
De holle weg Eyckendaelveld in de Holstraat moet dringend gesnoeid worden. 
burgemeester Mark Vos: 
We geven uw melding door. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 



Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering van een takkenschaar voor de 
bandenkraan” een bijzonder bestek met nr. CS/816/2014 werd opgesteld door de Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 9.917,35 excl. btw of € 
12.000,00 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 de budgetwijziging van 8 
september 2014, op de algemene rekening GEM/24200300, beleidsveld 0200, actie 
1419/005/001/001/001 van het investeringsbudget 2014; 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen (onder voorbehoud van goedkeuring van de 
budgetwijziging); 
 
 
BESLUIT: 21 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, 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 en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht gegund worden voor de levering van een takkenschaar voor de 
bandenkraan, bij toepassing van art. 26§1.1°a van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 
2006 omwille van het niet-overschrijden van de limiet van € 85.000,00 excl. btw. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. CS/816/2014 en de raming voor de 
opdracht “Levering van een takkenschaar voor de bandenkraan”, opgesteld door de 
Aankoopdienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De raming bedraagt € 9.917,35 excl. btw of € 12.000,00 incl. 21% btw. 
 
 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de eerstvolgende budgetwijziging ,op de algemene 
rekening GEM/24200300, beleidsveld 0200, actie 1419/005/001/001/001 van het 
investeringsbudget 2014. 
De financiering gebeurt met eigen middelen onder voorbehoud van goedkeuring van de 
budgetwijziging. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
4. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN GUNNINGSWIJZE 

VOOR HET UITVOEREN VAN WEGEN-, RIOLERINGS- EN OMGEVINGSWERKEN AAN 
HET PLEIN EN DE ZAGERIJSTRAAT TE MEMBRUGGEN 

 
 
Ivo Thys: 
1. Het verslag van de hoorzitting ontbreekt in dit dossier. 
2. De afbraak en heropbouw van de kapel kost 3.750 euro.  Bij wijze van besparing stel ik voor dit 



niet uit te voeren en de kapel te laten staan waar ze nu staat.  Ik vraag de stemming over mijn 
voorstel. 
schepen Guy Kersten: 
Het voorstel om de kapel te verplaatsen werd gedaan om een doorkijk te creeëren en de kapel 
centraal te leggen.  Er zijn hier nooit eerder opmerkingen over gemaakt.  Indien we de plannen 
nu nog wijzigen moeten we een nieuwe goedkeuring aanvragen bij VMSW.  
burgemeester Mark Vos: 
Ik stel voor om niet akkoord te gaan met het voorstel van Ivo Thys. 
 
Voorstel Ivo Thys wordt afgekeurd met 17 stemmen tegen (CD&V en NVA), 4 stemmen voor ( 
Spa-Groen en Open VLD) en 0 onthoudingen. 
 
 
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 
24, en inzonderheid artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van werken voor rekening van 
verschillende aanbestedende overheden toelaat; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 december 2010 
houdende aanstelling van het Geotec Studie- en Landmetersbureau, Riemsterweg 117 te 3742 
Bilzen-Martenslinde als ontwerper voor de (her)inrichting van het plein langs de Zagerijstraat te 
Membruggen; 
Gelet dat bijkomend de volledige Zagerijstraat opnieuw aangelegd zal worden; 
 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 05/06/2014 houdende 
stopzetting van de gunningsprocedure ivm. de (her)aanleg van het plein en de Zagerijstraat te 
Membruggen en beslissing tot heraanbesteding; 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek met referentie projectnr. 
R/1928 werd opgesteld door de ontwerper, Geotec Studie- & Landmetersbureau, Riemsterweg 
117 te 3740 Bilzen; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op  € 534.180,49 excl. btw of € 
577.503,28 incl. btw. waarvan: 
- € 150.985,98 excl. + € 31.707,06 btw = € 182.693,04 incl. 21 % btw voor rekening van de 
gemeente Riemst; 
- € 125.189,88 (zonder btw) voor rekening van Infrax; 
- € 202.691,62 (zonder btw) voor rekening van de VMM; 
- € 55.313,01 excl. + € 11.615,73 = € 66.928,74 incl. 21 % btw voor rekening van het 
Vlaams Gewest: 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 
Gelet op de goedkeuring van het ontwerpdossier door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen nv, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel, dossiernr. WA 2010/0849/01 dd.. 11 juni 2014 
houdende toekenning van een subsidie van 60 % voor de infrastructuurwerken voor het project 
“Plein Zagerijstraat (Membruggen)” op voorwaarde dat alle subsidievoorwaarden correct 
nageleefd worden en er voldoende begrotingskredieten beschikbaar zijn; 
Gelet dat de geraamde subsidie van VMSW op basis van het ontwerpdossier € 73.621,61 
bedraagt (incl. 21 % Btw en 10 % algemene kosten); 



Overwegende dat het een samengevoegde opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat 
Gemeente Riemst de procedure zal voeren en in naam van Infrax CVBA, met maatschappelijke 
zetel Koningsstraat 55 bus 15 te 1000 Brussel, bij de gunning van de opdracht zal optreden; 
Gelet dat de inkomsten van de subsdie van VMSW geboekt worden op algemene rekening 
15102000, beleidsveld 0200; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2014, 
op algemene rekening 22000000, beleidsveld 0200 (onder voorbehoud van goedkeuring van de 
begrotingswijziging); 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
Gelet dat de uitgave voor de publicatiekosten voorzien is in het exploitatiebudget van 2014, op 
budgetcode 61500600/0610 (actie 1419/005/001/001/001). 
 
BESLUIT: 21 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, 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 en Jan Noelmans 
Motivatie stem voor Ivo Thys: Ik stem voor, maar ben tegen de afbraak en heropbouw van de 
kapel. 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor werken gegund worden met name voor het uitvoeren van  
wegen-, riolerings- en omgevingswerken aan het plein en Zagerijstraat te Membruggen, bij 
toepassing van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met referentie projectnr. R/1928 en de 
raming voor de opdracht “Wegen-, riolerings- en omgevingswerken voor het project "Plein 
Zagerijstraat - Membruggen"”, opgesteld door de ontwerper, Geotec Studie- & 
Landmetersbureau, Riemsterweg 117 te 3740 Bilzen.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
 
 
De kostenraming tbv. € 534.180,49 excl. btw of € 577.503,28 incl. btw. waarvan: 
- € 150.985,98 excl. + € 31.707,06 btw = € 182.693,04 incl. 21 % btw voor rekening van de 
gemeente Riemst; 
- € 125.189,88 (zonder btw) voor rekening van Infrax; 
- € 202.691,62 (zonder btw) voor rekening van de VMM; 
- € 55.313,01 excl. + € 11.615,73 = € 66.928,74 incl. 21 % btw voor rekening van het 
Vlaams Gewest: 
wordt goedgekeurd. 
artikel 3: 
De subsidie van de VMSW, op basis van het ontwerpdossier geraamd op € 73.621,61 (incl. 21 % 
Btw en 10 % algemene kosten) wordt goedgekeurd. 
De VMSW stelt als voorwaarde dat alle subsidievoorwaarden correct nageleefd moeten worden 
en dat er voldoende begrotingskredieten beschikbaar zijn. 
artikel 4: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 
artikel 5: 
De gemeente Riemst wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van Infrax 
CVBA, met maatschappelijke zetel Koningsstraat 55 bus 15 te 1000 Brussel, bij de gunning van 
de opdracht op te treden. 
artikel 6: 
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur 
mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht. 
artikel 7: 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen. 
artikel 8: 
De ontwerper, Geotec, wordt opdracht gegeven de opdracht  op nationaal niveau te publiceren in 
het bulletin der aanbestedingen, alsook in de Bouwkroniek en de Confederatie Bouw. 
Het publicatiebericht moet op 19 september 2014 verzonden worden;  de publieke opening van 



de inschrijvingen gaat door in de schepenzaal van het gemeentehuis op donderdag 30 oktober 
2014 om 12 uur. 
artikel 9: 
De investering wordt aangerekend op algemene rekening 22000000, beleidsveld 0200 van het 
investeringsbudget van 2014 (onder voorbehoud van goedkeuring van de begrotingswijziging). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
En door middel van een subsidie van VMSW geraamd op € 73.621,60  
De inkomsten van de subsidie van de VMSW worden geboekt op algemene rekening 15102000, 
beleidsveld 0200 
artikel 10: 
Indien de toelagegelden niet beschikbaar zijn op het ogenblik van de betaling van de facturen, 
mag de financieel beheerder de verschuldigde uitgaven financieren met eigen middelen. 
De uitgave voor de publicatiekosten is voorzien in het exploitatiebudget van 2014, op budgetcode 
61500600/0610 (actie 1419/005/001/001/001). 
artikel 11: 
Het dossier wordt, alvorens te gunnen, aan de VMSW, aan Infrax en aan VMM voor goedkeuring 
voorgelegd. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
5. ONDERTEKENING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET DE 

OPDRACHTENCENTRALE VAN DE PROVINCIE LIMBURG (PROCLIM) 
 
Ivo Thys: 
De monopoliepositie van de provincie betekent een strop voor vele KMO's. 
 
Steven Coenegrachts: 
Dit gaat over contracten die de Provincie sowieso moet aanbesteden. 
 
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; 
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 de gemeenteraad van 10 februari 2014 houdende vaststelling van de 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten 
van dagelijks bestuur; 
Overwegende dat in het kader van raamovereenkomsten en groepsaankopen de Provinciale 
Opdrachtencentrale Limburg, kortweg “PROCLIM” in het leven geroepen werd door de provincie 
Limburg; 
Gelet dat het provinciebestuur, met de oprichting van deze opdrachtencentrale, zijn huidige en 
toekomstige raamovereenkomsten en groepsaankopen open stelt voor lokale besturen, OCMW’s 
en politiezones; 
Gelet op bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst, die als doel heeft de samenwerking tussen 
de partijen te regelen met betrekking tot de organisatie van een gezamenlijke plaatsing van 
overheidsopdrachten (hoofdzakelijk raamovereenkomsten voor leveringen en diensten) door 
middel van een provinciale opdrachtencentrale, genaamd PROCLIM; 
Gelet op art. 2,4° van de overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006 houdende bepaling van een 
opdrachtencentrale; 
Overwegende dat elk van de deelnemende lokale besturen, overeenkomstig art. 15 van de 



nieuwe overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006, vrijgesteld wordt van de verplichting om zelf, 
elk afzonderlijk, een gunningsprocedure te organiseren; 
Gelet dat PROCLIM alle noodzakelijke en nuttige verbruiksgegevens, data enz. bij de potentiële 
deelnemende lokale besturen inzamelt; 
Gelet dat PROCLIM het volledige bestek opstelt, inclusief de technische beschrijving en 
bijhorende samenvattende opmeting/inventaris; aangevuld/afgewerkt met de gegevens van de 
potentieel deelnemende lokale besturen; 
Overwegende dat binnen een strikte termijn van 45 kalenderdagen, nà ontvangst van het 
ontwerp-bestek, het formele, schriftelijke mandaat van de deelnemende lokale besturen aan 
PROCLIM bezorgd moet worden; 
Gelet dat voornoemd mandaat verstrekt wordt door de gemeenteraad voor overheidsopdrachten 
behorend tot het investeringsbudget en door het college van burgemeester voor opdrachten die 
vallen onder het dagelijks bestuur en het exploitatiebudget; 
Gelet dat het finale bestek vervolgens voorgelegd wordt aan de bevoegde provinciale instantie ter 
goedkeuring van de voorwaarden en wijze van gunnen en met aktename van de lijst van 
deelnemende lokale besturen; 
Gelet dat ingeval van een fundamentele wijziging van het bestek, nà de mandaatstelling, het 
eerder verstrekte mandaat door het lokale bestuur ingetrokken kan worden; 
Gelet dat de gunning van de raamovereenkomst wordt gedaan door Proclim, via de Bestendige 
Deputatie; 
 
 
Gelet dat PROCLIM de overeenkomst sluit voor de eigen provinciale instellingen waarna de 
deelnemende lokale besturen elk voor hun deel een overeenkomst sluiten met de 
opdrachtnemer(s) aan wie de opdracht werd gegund; 
 
Overwegende dat de deelnemende lokale besturen ieder voor zich instaan voor de uitvoering van 
de overeenkomst die zij gesloten hebben alsook voor de controle op de uitvoering,  opleggen van 
de borg, keuringen, opleveringen, betalingen enz…. nader omschreven in de overeenkomst; 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, 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 en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
De samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Limburg, met administatieve zetel 
Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt, met afdeling PROCLIM - de opdrachtencentrale van de 
provincie Limburg - en de gemeente Riemst heeft als doel de samenwerking tussen beide 
partijen te regelen met betrekking tot de organisatie van een gezamenlijke plaatsing van 
overheidsopdrachten (hoofdzakelijk raamovereenkomsten voor leveringen en diensten) door 
middel van de provinciale opdrachtencentrale, genaamd PROCLIM. 
artikel 2: 
De gemeente Riemst zal voor elke raamovereenkomst of samenaankoop waaraan zij wenst deel 
te nemen voorafgaand het formele schriftelijke mandaat aan PROCLIM bezorgen. 
Dit mandaat dient binnen een strikte termijn van 45 kalenderdagen na de ontvangst van het 
ontwerp-bestek aan PROCLIM overgemaakt te worden. 
artikel 3: 
Door dit mandaat onderschrijft de gemeente Riemst het ontwerp-bestek en doet onherroepelijk 
afstand van enige aanspraak jegens de provinciale opdrachtencentrale wegens fouten of 
gebreken in het ontwerp-bestek. 
Indien het ontwerp-bestek, nà de mandaatstelling, toch een fundamentele wijziging zou 
ondergaan, wordt dit gecommuniceerd met de besturen die een mandaat hebben gegeven, en 
heeft het lokale bestuur het recht om het eerder verstrekte mandaat in te trekken. 
artikel 4: 
De gemeente Riemst wordt, overeenkomstig artikel 15 van de nieuwe overheidsopdrachtenwet 
van 15 juni 2006 vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren. 
artikel 5: 
De gemeente Riemst engageert zich – door de voorafgaandelijke formele mandaatstelling – tot 



verplichte afname van individuele hoeveelheden of aantallen (VH), prestaties van dienstverlening 
enz. van de gesloten ‘raamovereenkomst’ (verplicht engagement). 
artikel 6: 
De opdracht wordt gegund door PROCLIM (Bestendige Deputatie). 
De gemeente Riemst sluit voor haar deel een overeenkomst met de opdrachtnemer(s) aan wie 
de opdracht werd gegund, rekening houdend met de toepasselijke regels inzake de 
overheidsopdrachten en de voorwaarden die in het toepasselijk bestek zijn bepaald. 
artikel 7: 
De gemeente Riemst staat in voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, alsook voor de 
controle op de uitvoering, en niet limitatief, het opleggen van de borg, opvolging prijsherzieningen 
en betalingen, keuringen, voorlopige en definitieve opleveringen, ingebrekestelling enz enz. 
 
 
artikel 8 : 
De overeenkomst treedt in werking op datum van ondertekening en dit voor onbepaalde duur. 
Elke partij kan de overeenkomst beëindigen door middel van een aangetekend schrijven, gericht 
aan PROCLIM, mits een opzegtermijn van drie maanden. 
 
 
artikel 9: 
Geen partij zal aan de andere partij onder deze samenwerkingsovereenkomst een vergoeding 
verschuldigd zijn door het loutere tot stand komen van de overeenkomst. 
artikel 10: 
De mandaatstelling gebeurt door de gemeenteraad voor overheidsopdrachten gefinancierd met 
het investeringsbudget en door het college van burgemeester en schepenen voor opdrachten die 
vallen onder het dagelijks bestuur en het exploitatiebudget. 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
artikel 11: 
De samenwerkingsovereenkomst wordt inhoudelijk goedgekeurd en zal ondertekend aan de 
provincie Limburg overgemaakt worden. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
6. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING  EN GUNNINGSWIJZE 

VOOR DE LEVERING VAN EEN NIEUWE LAADGRAAFCOMBINATIE EN EVENTUELE 
OVERNAME VAN EEN JCB EN FERMEC MACHINE 

 
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 dat de JCB en Fermec laadgraafcombinaties versleten zijn en vervangen worden door één 
nieuwe laadgraafcombinatie met eventuele overname van de JCB en Fermec machine; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering van een nieuwe laadgraafcombinatie 
en eventuele overname van een JCB en Fermec machine” een bijzonder bestek met nr. 
CS/823/2014 werd opgesteld door de Aankoopdienst; 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in vijf percelen: 
* perceel 1 (Levering van een laadgraafcombinatie), raming: € 82.644,63 excl. btw of € 



100.000,00 incl. 21% btw 
* perceel 2 (Overname JCB, bouwjaar 2003, ingeval van levering van de nieuwe 
laadgraafcombinatie), raming: € 25.000; 
* perceel 3 (Overname Fermec, bouwjaar 2003, ingeval van levering van de nieuwe 
laadgraafcombinatie), raming: € 9000; 
* perceel 4 (Overname JCB, bouwjaar 2003, ingeval van niet-levering van de nieuwe 
laadgraafcombinatie), raming:€ 25.000; 
* perceel 5 (Overname Fermec, bouwjaar 2003, ingeval van niet-levering van de nieuwe 
laadgraafcombinatie), raming: € 9.000; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 82.644,63 excl. btw 
of € 100.000,00 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/24200300/0200 (actie 1419/005/001/001/001); 
Gelet dat de inkomsten van de overname van de JCB en Fermec machines worden geboekt op 
budgetcode 70000000/0200    
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
 
BESLUIT: 21 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, 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 en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht gegund worden voor de levering van een nieuwe 
laadgraafcombinatie met eventuele overname van een JCB en Fermec machine, bij toepassing 
van art. 26§1.1°a van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 omwille van het niet-
overschrijden van de limiet van € 85.000,00 excl. btw. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met kenmerk CS/823/2014 en de raming 
voor de opdracht “Levering van een nieuwe laadgraafcombinatie en eventuele overname van een 
JCB en Fermec machine”, opgesteld door de Aankoopdienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De raming voor perceel 1 (Levering van een nieuwe laadgraafcombinatie), tbv. € 82.644,63 excl. 
btw of € 100.000,00 incl. 21% btw, wordt goedgekeurd. 
De raming voor perceel 2 (overname JCB, bouwjaar 2003, ingeval van levering van de nieuwe 
laadgraafcombinatie) tbv. € 25.000 wordt goedgekeurd. 
De raming voor perceel 3 (overname Fermec, bouwjaar 2003, ingeval van levering van de nieuwe 
laadgraafcombinatie) tbv. € 9000 wordt goedgekeurd. 
De raming voor perceel 4 (overname JCB, bouwjaar 2003, ingeval van niet-levering van de 
nieuwe laadgraafcombinatie), tbv. € 25.000 wordt goedgekeurd. 
De raming voor perceel 5 (overname Fermec, bouwjaar 2003, ingeval van niet-levering van de 
nieuwe laadgraafcombinatie), tbv. € 9.000 wordt goedgekeurd. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2014, op budgetcode 
GEM/24200300/0200 (actie 1419/005/001/001/001). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
De inkomsten van de ev. overname van de JCB en Fermec machine worden geboekt op 
budgetcode 70000000/0200 
 
Facilitaire diensten - Technische Dienst 
7. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN GUNNINGSWIJZE 

VOOR DE LEVERING VAN URNEKELDERS, GEDENKPLATEN EN URNEZUILEN 
VOOR DE UITBREIDING VAN DE KERKHOVEN VAN ZUSSEN EN VAL-MEER 



 
Ivo Thys: 
Werd mijn suggestie voor bovengrondse begravingen onderzocht? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit werd onderzocht, maar we gaan er voorlopig niet op in. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering van urnekelders, gedenkplaten en 
urnezuilen voor de uitbreiding van de kerkhoven van Zussen en Val-Meer” een bijzonder bestek 
met nr.SD/813/2014 werd opgesteld door de Technische Dienst; 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in drie percelen: 
• Perceel 1 (urnekelders in kunststof), raming: € 1.500,00 excl. btw of € 1.815,00 incl. 21% btw; 
• Perceel 2 (vierkante gedenkplaten in natuursteen), raming: € 6.000,00 excl. btw of € 7.260,00 

incl. 21% btw; 
• Perceel 3 (urnezuilen en dekstenen), raming: € 12.200,00 excl. btw of € 14.762,00 incl. 21% 

btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 19.700,00 excl. btw 
of € 23.837,00 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/22800000/0990 (actie 1419/005/001/001/001) en dat de financiering met 
eigen middelen gebeurt; 
 
BESLUIT: 21 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, 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 en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor leveringen gegund worden, met name voor de levering van 
urnekelders in kunststof (perceel 1), vierkante gedenkplaten in natuursteen (perceel 2) en 
urnezuilen en dekstenen (perceel 3) 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 bijzonder bestek met nr.SD/813/2014 en de raming voor de 
opdracht “Levering van urnekelders, gedenkplaten en urnezuilen voor de uitbreiding van de 
kerkhoven van Zussen en Val-Meer”, opgesteld door de Technische Dienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
artikel 3: 



De raming van perceel 1 (urnekelders in kunststof) ten bedrage van € 1.500,00 excl. btw of € 
1.815,00 incl. 21% btw wordt goedgekeurd. 
De raming van perceel 2 (vierkante gedenkplaten in natuursteen) ten bedrage van € 6.000,00 
excl. btw of € 7.260,00 incl. 21% btw wordt goedgekeurd. 
De raming van perceel 3 (urnezuilen en dekstenen) ten bedrage van € 12.200,00 excl. btw of € 
14.762,00 incl. 21% btw wordt goedgekeurd. 
De totale raming ten bedrage van € 19.700,00 excl. btw of € 23.837,00 incl. 21% btw wordt 
goedgekeurd. 
artikel 4: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 5: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2014, op budgetcode 
GEM/22800000/0990 (actie 1419/005/001/001/001). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
Facilitaire diensten - Technische Dienst 
8. HERINRICHTING MERGELWEG IN KANNE 
 
Ivo Thys: 
Dit werk is uitgevoerd zonder toestemming van de gemeenteraad.  Dit is een aantasting van de 
rechten van de gemeenteraad. 
burgemeester Mark Vos: 
Het schepencollege heeft deze werken eerst beschouwd als onderhoudswerken.  Op advies van 
de gemeenteontvanger werden ze daarna ingeschreven bij investeringen, vandaar deze 
rechtzetting op de gemeenteraad. 
Begin dit jaar heeft de stad Maastricht haar plannen bekend gemaakt om hun deel van de 
Mergelweg her in te richten. Tevens heeft de gemeente Riemst een voorstel ontvangen om over 
te gaan tot een eventuele samenwerking.  
Omwille van de slechte toestand van de Mergelweg en de verhoogde moeilijkheidsgraad van 
uitvoering indien de gemeente Riemst dit werk op een later tijdstip alleen zou uitvoeren (o.a. 
omleidingen op het grondgebied van Maastricht) werd, na overleg, besloten om het Riemster deel 
van de Mergelweg samen met Maastricht her in te richten. 
Na bespreking van de uitvoeringsplannen en de kostprijzen, heeft de Technische Dienst eerst 
een prijsvraag gedaan bij onze aannemers voor de volgende posten: 
- aanleggen van kantstroken in beton bij aannemers Nelis wegenbouw, Roebben Jan en 
Mommen wegenbouw; 
- leveren en plaatsen van asfalt bij aannemers Gijbels, Roebben Jan, Grizaco en Gravaubel. 
Na ontvangst van de offertes bleek dat de eenheidsprijzen van de Maastrichtse aannemer 
gunstiger waren. 
Oorspronkelijk had Maastricht de uitvoering van deze werken echter na het bouwverlof gepland, 
zodat  er voldoende tijd zou resten om de nodige stappen omtrent de overheidsopdrachten te 
nemen. Toen Maastricht echter meedeelde om de werken nog vóór het bouwverlof uit te voeren, 
moest er, mede door de Pinkstermarkt in Kanne, snel gehandeld worden. Omwille van de 
tijdsdruk werd de opdracht voor de aanleg van de kantstroken op Riemsters grondgebied door 
Maastricht aan hun aannemer gegeven. Daardoor ontvangen we een factuur van Maastricht voor 
dit deel van de werken. De opdracht voor het plaatsen van het asfalt, heeft de TD Riemst zelf aan 
de Maastrichtse aannemer gegeven waardoor we deze factuur rechtstreeks van deze aannemer 
ontvangen. 
De kostprijs voor het aanleggen van de kantstroken bedraagt € 5.076,92 incl. btw en deze voor 
het leveren en plaatsen van het asfalt bedraagt € 9.879,65 incl. btw. De totale uitgave bedraagt € 
14.956,57. 
 
 
De nodige kredieten zijn voorzien in het investeringsbudget van 2014, op budgetcode 22400000-
0200 (actie 1419/005/001/001/001). Voor deze uitgave bedraagt het krediet en saldo € 
15.000,00. 
 
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 
6 onthoudingen: Ronnie Oosterbosch, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
9. RECHT VAN OPSTAL CONTAINERPARK: DEFINITIEF BESLUIT 
 
Ivo Thys: 
Ik ben tegen dit voorstel omdat: 

 het beter is  het bestaande containerpark te gebruiken voor de gratis fracties en het 
nieuwe containerpark voor de betalende fracties 

 er gekozen werd voor recht van opstal en niet voor betaling van de grond 

 de intercommunales zorgen voor de aantasting van de lokale democratie 
 
Steven Coenegrachts: 
1. Heeft dit effectief invloed op de prijs voor de burger? 
schepen Mathieu Eycken: 
De prijs zal stijgen, maar hoeveel dat weet ik nu nog niet. 
2. Heeft de gemeente zeggingschap in de prijsbepaling? 
burgemeester Mark Vos: 
De tarieven liggen vast volgens de statuten van de intercommunale en die statuten werden 
goedgekeurd door de aandeelhouders en de gemeenten.  De tarieven zijn geldig voor elk 
containerpark van Limburg.net.   
3. Waarom werken met recht van opstal? 
Indien we niet werken met recht van opstal en de grond verkopen zal dit doorgerekend worden 
aan de burgers. 
 
Dirk Jacobs: 
Blijft de werkingsbijdrage ook in 2014-2015 behouden op 4 euro/inwoner? 
schepen Mathieu Eycken: 
Dat blijft voorlopig zo. 
 
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 de nodige grond, gelegen  te Riemst 1 afdeling sectie A nummers 84B (4a38ca), 85B/rest 
(8a18ca), 74E/rest (44a06ca), 82K/deel (14a50ca), 84D/deel (1a68ca) en 85D/deel 1 (3a12ca) 
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; 
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 wordt hierbij volledigheidshalve 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: 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 
4 stemmen tegen: Ivo Thys, Ronnie Oosterbosch, Anita Beusen en Dirk Jacobs 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
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 84B (4a38ca), 85B/rest (8a18ca), 74E/rest (44a06ca), 82K/deel (14a50ca), 84D/deel 
(1a68ca) en 85D/deel 1 (3a12ca) 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. 
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: 
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 
10. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ARFIT TONGEREN - RIEMST, 



TONGERSESTEENWEG, MAASTRICHTERSTEENWEG, BOUDEWIJNSTRAAT, 
HEIVELD, SINT MAARTENSTRAAT EN GENOELSWEG 

 
Ivo Thys: 
Is een oplossing voorzien voor de bestaande wateroverlast in de Sint-Maartenstraat? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit water wordt weggeleid naar het zuiveringsstation van Mal. 
 
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;  
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op de omzendbrief B.A.2000/08 betreffende de toepassing van de wet van 29 juli 1991 
betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen op besluiten van provinciale en 
gemeentelijke overheden en OCMW’s – Gecoördineerde onderrichtingen; 
Gelet op de wet van 23 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, meer bepaald artikel 17, par.2, 
2°, a); 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op de omzendbrief VR 2004/26 dd.2004-06-04 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op de artikels 248 tot 260 van het nieuwe gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende 
het administratieve toezicht op de gemeenten 
Gelet op het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
Gezien bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende 
vaststelling van het subsidiëringsprogramma voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en 
individuele waterzuiveringinstallaties, voor het eerste kwartaalprogramma 2015, van 14 april 
2014, het dossier voor de aanleg van een gescheiden riolering in de "Tongersesteenweg en 
Maastrichtersteenweg (Riemst en Tongeren), in de Boudewijnstraat, Heiveld en Sint 
Maartenstraat (Riemst) en in de Genoelsweg (Tongeren)" werd goedgekeurd.  
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12 november 2007 houdende de inbreng van het 
rioleringsnet bij Infrax;  
Gezien de subsidieaanvraag voor de werken door het schepencolege werden goedgekeurd in 
vergadering van 14 april 2011; 
Gezien de noodzakelijkheid om een samenwerkingsovereenkomst met Infrax af te sluiten zodat 
Infrax de verantwoordelijkheid en de kosten voor het gedeelte ontwerp riolering kan overnemen; 
 
Gezien de geplande aanpassingen van het afrittencomplex van de E313, en gezien het daardoor 
wenselijk is ook de hoger gelegen straten te voorzien van een gescheiden riolering om de 
waterproblematiek te beheersen. 
Gelet op de zeer voorlopige raming van de kosten aan wegenwerken, € 180.000, de kosten aan 
erelonen, € 18.000 
Gezien de werken om algemeen belang beter gezamenlijk worden uitgevoerd volgens de 
samenwerkingsovereenkomst met Infrax van 11 juni 2014; 
Gezien er voor de dringende werken aan het afrittencomplex van de E313 geen kosten voor ons 
bestuur zijn; 
Gezien de planning om de rest van de werken te voorzien in het meerjarenbudget, na 2019; 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT: 21 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, 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 en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Riemst en Infrax: " Afrit Tongeren Riemst, 
Tongersesteenweg en Maastrichtersteenweg (Riemst en Tongeren), Boudewijnstraat, Heiveld en 
Sint Maartenstraat (Riemst) Genoelsweg (Tongeren)", waarbij Infrax instaat voor het gedeelte 
ontwerp riolering, wordt goedgekeurd en gehecht aan de toekomstige ereloonovereenkomst. 



artikel 2: 
De samenwerkingsovereenkomst als bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit 
artikel 3: 
De erelonen voor het gedeelte riolering zijn ten laste van Infrax. de erelonen voor het gedeelte 
wegenis is ten laste van het gemeentebestuur volgens hun aandeel in de ramingen en 
eindafrekening. De kredieten worden ten gepaste tijde voorzien in het budget,  
artikel 4: 
Een exemplaar van deze gemeenteraadsbeslissing zal overgemaakt worden aan 
• de financiële dienst van de gemeente Riemst als bijlage van de eerste ereloonstaat 
• Infrax te Hasselt om te voegen bij het dossier  
 
ROW - Dienst Patrimonium 
11. ACHTER DE HOVEN: VERKOOP GRONDEN AAN CVBA WOONZO, DEFINITIEF 

BESLUIT 
 
Gelet op de realisatie van het project “Achter De hoven” te Kanne door de gewestelijke sociale 
bouwmaatschappij Woonzo”; 
Gelet op de beslissing van 13 september 2009 van de gemeenteraad waarbij principieel beslist 
werd de gronden te verkopen tegen schattingverslag; 
Gezien het gemeentebestuur eigenaar is van de gronden ingevolge vonnissen van onteigening 
door het Vredegerecht van Tongeren op 27/01/1997 en ingevolge akte afstand voor openbaar nut 
verleden door het Aankoopcomité op 14/12/2011.  
Gelet op de noodzaak om volgende gronden over te dragen aan de sociale bouwmaatschappij 
“Woonzo; 
Gezien de omschrijving van de goederen door het gemeentebestuur af te staan aan de CVBA 
Woonzo: 
• Riemst 5e afdeling Kanne sectie B perceel 80A, groot 24a66ca 
• Riemst 5e afdeling Kanne sectie B perceel 81F, groot 19a99ca 
• Riemst 5e afdeling Kanne sectie B perceel 81G, groot 28a93ca 
• Riemst 5e afdeling Kanne sectie B perceel 268B/deel, groot 5a96ca 
• Riemst 5e afdeling Kanne sectie B perceel 268C/deel, groot 3a53ca 
• Riemst 5e afdeling Kanne sectie B perceel 271B/deel, groot 6a51ca 
• Riemst 5e afdeling Kanne sectie B perceel 78H/deel, groot 10a03ca 
Gezien de verkoop gebeurt tegen schattingsverslag; 
Gelet op het schattingverslag opgesteld door het Aankoopcomité op 15 januari 2014; 
Gezien door de commissaris van het Aankoopcomité een ontwerpakte van verkoop is opgesteld 
om de eigendomstructuur in overeenstemming te brengen met de doelstellingen; 
Gezien het een totale oppervlakte betreft van 99a61ca; 
Gezien de verkoop zal gebeuren tegen schatting, opgesteld door het Aankoopcomité, € 59,22/m², 
voor een totaal bedrag van € 589.890,00; 
Gezien de ontvangsten kunnen worden ingeschreven in het budget 2014 onder registratiesleutel 
1419/005/001/001/001, rekeningnummer 22000021 , beleidscode 0620 
Gezien bedoelde gronden en oppervlakten zijn afgebeeld op het meetplan opgesteld door 
landmeter-expert Nico Nivelle op 31/01/2007; 
Gezien de overdacht geschiedt om reden van openbaar nut namelijk de realisatie van de sociale 
woonwijk "Achter de HovenI", door de sociale bouwmaatschappij Woonzo; 
Gelet op de bodemattesten; 
Gelet op de ontwerpakte, opgesteld door commissaris Jacques Geerdens, bij het Aankoopcomité 
te Hasselt, die als bijlage integraal deel uitmaakt van dit besluit; 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid 
van bestuur in de provincies en de gemeenten; 
Gelet op artikel 61, paragraaf één van de Programmawet van zes juli negentienhonderd 
negenentachtig 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 



 
BESLUIT: 21 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, 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 en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
De gemeente zal navermelde goederen, percelen gelegen te Riemst 5e afdeling sectie A 
verkopen, aan de sociale bouwmaatschappij “Tongershuis” tegen schattingprijs, € 59.22/m²: 
• Riemst 5e afdeling Kanne sectie B perceel 80A, groot 24a66ca 
• Riemst 5e afdeling Kanne sectie B perceel 81F, groot 19a99ca 
• Riemst 5e afdeling Kanne sectie B perceel 81G, groot 28a93ca 
• Riemst 5e afdeling Kanne sectie B perceel 268B/deel, groot 5a96ca 
• Riemst 5e afdeling Kanne sectie B perceel 268C/deel, groot 3a53ca 
• Riemst 5e afdeling Kanne sectie B perceel 271B/deel, groot 6a51ca 
• Riemst 5e afdeling Kanne sectie B perceel 78H/deel, groot 10a03ca 
volgens de ontwerpakte, opgesteld door commissaris Jacques Geerdens, bij het Aankoopcomité 
te Hasselt en zoals bedoelde gronden en oppervlakten zijn afgebeeld op het meetplan opgesteld 
door landmeter-expert Nico Nivelle op 31/01/2007 
artikel 2: 
De verkoop gebeurt door de betaling van van € 589.890,00 te betalen door de CVBA Woonzo 
aan het gemeentebestuur van Riemst, en volgens de ontwerpakte opgesteld door commissaris 
Jacques Geerdens, bij het Aankoopcomité te Hasselt, die als bijlage integraal deel uitmaakt van 
dit besluit. 
 
 
artikel 3: 
De gemeente zal de in artikel 1 vermelde goederen verkopen om reden van algemeen nut, meer 
in het bijzonder de realisatie van sociale koop en huurwoningen “Achter de Hoven” te Kanne. de 
onroerende verrichtingen betreffende sociale huisvesting  
waarvoor de Gewestelijke Sociale Huisvestingsmaatschappij Woonzo CVBA werd opgericht. 
artikel 4 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen ook van 
ambtshalve inschrijving. 
artikel 5: 
Al de kosten voortvloeiende uit deze aankoop zijn ten laste van de koper. 
artikel 6: 
De commissaris van het Aankoopcomité van Hasselt wordt krachtens artikel 61, paragraaf één 
van de Programmawet van zes juli negentienhonderd negenentachtig gemachtigd de akte te 
ondertekenen.  
artikel 7: 
De ontvangsten kunnen worden ingeschreven in het budget 2014 onder registratiesleutel 
1419/005/001/001/001, rekeningnummer 22000021 , beleidscode 0620. 
artikel 8: 
Een afschrift van deze beslissing samen met de nodige bewijsstukken over te maken aan het 
Aankoopcomité te Hasselt om te worden gehecht aan de akte van ruiling onroerende gronden. 
 
ROW - Dienst Stedenbouw 
12. VOORLOPIGE VASTSTELLING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 

ULRIX DOOR DE GEMEENTERAAD 
 
Ivo Thys: 
Een bufferzone moet wettelijk minstens 3m zijn, de bufferzone hier is op sommige plaatsen maar 
1m.  Waarom werd er geen onteigeningsplan voorzien zodat er voldoende ruimte was om een 
bufferzone aan te leggen?  Dit is voor mij een tekortkoming in het ruimtelijk beleid van de 
gemeente.  Ik stel voor om alsnog een onteigeningsplan toe te voegen aan dit dossier. 
schepen Katja Onclin: 
Alle verkregen adviezen waren positief. 
 
gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen 



gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur, en latere 
wijzigingen 
gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen 
gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur en in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel en het 
transparantiebeginsel 
gelet op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, goedgekeurd door de bestendige Deputatie 
op 23 augustus 2007 
gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ingezonderd hoofdstuk II, afdeling 1 en 
afdeling 4 van 1 september 2009, en latere wijzigingen 
gelet op art. 2.2.2 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening houdende de samenstelling 
van het dossier: 

◦ een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van 
toepassing is 

◦ de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting 
en/of het beheer, en, desgevallend, de normen, vermeld in artikel 4.1.12 en 4.1.13 van 
het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid 

◦ een weergave van de feitelijke en juridische toestand 
◦ de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het 

een uitvoering is 
◦ in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig 

zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden 
◦ in voorkomend geval een overzicht van de conclusies van: 

▪ het planmilieueffectenrapport 
▪ de passende beoordeling 
▪ het ruimtelijk veiligheidsrapport 
▪ andere verplicht voorgeschreven effectenrapporten 

◦ in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een 
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een 
planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1, een planbatenheffing, vermeld in artikel 
2.6.4, of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 
maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid 

gelet op de plenaire vergadering van 13 januari 2014 waarbij het dossier gunstig werd 
geëvolueerd, inclusief de opmerkingen op het verslag van de plenaire vergadering 
overwegende dat het ontwerp van GRUP ULRIX opgesteld werd door Josoane Merken, 
stedenbouwkundige 
gelet op de samenstelling van het dossier: 

◦ Toelichtingnota 
◦ Stedenbouwkundige voorschriften 
◦ Plan bestaande toestand 
◦ Toelichtingsplan en grafisch plan 
◦ Grafisch plan deelplan 3/3 compensatie AC2 

op voorstel van het college van burgemeester en schepenen 
 
BESLUIT: 20 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 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 en Jan Noelmans 
1 onthouding: Ivo Thys 
 
artikel 1: 
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ULRIX, bestaande uit: 
• Toelichtingnota 
• Stedenbouwkundige voorschriften 
• Plan bestaande toestand 
• Toelichtingsplan en grafisch plan 
• Grafisch plan deelplan 3/3 compensatie AC2 
wordt voorlopig vastgesteld. 
artikel 2: 
Het ontwerp wordt conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid hoofdstuk II, 



afdeling 1 en afdeling 4 van 1 september 2009 en de latere aanpassingen, onmiddellijk na 
voorlopige vaststelling opgestuurd naar de bestendige Deputatie van de provincie Limburg, het 
agentschap en naar de Vlaamse regering. 
artikel 3: 
Dit ontwerp zal onderworpen worden aan een openbaar onderzoek gedurende 60 kalenderdagen 
binnen de dertig dagen na de voorlopige vaststelling.  
artikel 4: 
Het schepencollege wordt opdracht gegeven om, in samenwerking met de ontwerper, het dossier 
verder te behandelen. 
 
ROW - Dienst Stedenbouw 
13. DEFINITIEVE VASTSTELLING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 

SABBESTRAAT DOOR DE GEMEENTERAAD 
 
gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen 
gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur, en latere 
wijzigingen 
gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen en latere wijzigingen 
gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur en in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel en het 
transparantiebeginsel 
gelet op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, goedgekeurd door de bestendige Deputatie 
op 23 augustus 2007 
gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ingezonderd hoofdstuk II, afdeling 1 en 
afdeling 4 van 1 september 2009, en latere wijzigingen 
gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ingezonderd hoofdstuk IV, afdeling 2 van 1 
september 2009, en latere wijzigingen houdende de onteigeningen gekoppeld aan een GRUP 
gelet op art. 2.2.2 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening houdende de samenstelling 
van het dossier: 

◦ een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van 
toepassing is 

◦ de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting 
en/of het beheer, en, desgevallend, de normen, vermeld in artikel 4.1.12 en 4.1.13 van 
het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid 

◦ een weergave van de feitelijke en juridische toestand 
◦ de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het 

een uitvoering is 
◦ in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig 

zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden 
◦ in voorkomend geval een overzicht van de conclusies van 

▪ het planmilieueffectenrapport 
▪ de passende beoordeling 
▪ het ruimtelijk veiligheidsrapport 
▪ andere verplicht voorgeschreven effectenrapporten 

◦ in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een 
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een 
planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1, een planbatenheffing, vermeld in artikel 
2.6.4, of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 
maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. 

overwegende dat het voorontwerp werd overgemaakt voor advies aan de planologische 
ambtenaar, de bestendige deputatie en de door de Vlaamse regering aangeduide adviserende 
instellingen en administraties 
gelet op de plenaire vergadering van 14 oktober 2013 waarbij het dossier gunstig werd 
geëvolueerd, inclusief de opmerkingen op het verslag van de plenaire vergadering 
gelet op de principiële goedkeuring van het voorontwerp door het college van burgemeester en 
schepenen in de vergadering van 16 januari 2014 
gelet op voorlopige vaststelling goedgekeurd door de gemeenteraad in de vergadering van 10 
februari 2014 
gelet op het Openbaar Onderzoek van 10 maart 2014 tot en met 9 mei 2014 
gelet op de ingediende bezwaren en adviezen: 



Bezwaren :  
Neijenhuys - Goltstein, Verbindingsweg 60, 3770 Val-Meer 
Brokken - Swinnen, Sabbestraat 14, 3770 Riemst 
Loyens - Coenegrachts, Verbindingsweg 70, 3770 Val-Meer 
Carlier - Van Den Berg, Grote Straat 33, 3770 Val-Meer 
Vaes - Stevens, Grote Straat 35, 3770 Riemst 
Adviezen: 
Provincie Limburg 
Ruimte Vlaanderen  

gelet op het gemotiveerde advies van de GECORO van 27 mei 2014, dat integraal deel uitmaakt 
van dit besluit en als zodanig is toegevoegd, bevattende de bundeling en coördinatie van de 
bezwaren en adviezen ingediend tijdens het openbaar onderzoek 
overwegende dat de gemeenteraad zich akkoord stelt met dit advies van de GECORO 
gelet op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en in drie dagbladen die in de provincie 
verspreid worden 
gelet op de aanplakking in de gemeente en de bekendmaking op de website van de gemeente 
 
gelet op het aangetekend aanschrijven van de eigenaars van de te onteigenen percelen  
gelet op de door de gemeente georganiseerde infovergadering voor de eigenaars van de te 
onteigenen percelen 
gelet op de door de gemeente georganiseerde infoavond voor de inwoners van Val-Meer 
overwegende dat het ontwerp van GRUP SABBESTRAAT opgesteld werd door Josiane Merken, 
stedenbouwkundige 
overwegende dat dit ontwerp van een GRUP overeenkomstig hoofdstuk IV afdeling 2 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, een onteigeningsplan bevat  
gelet op de samenstelling van het dossier: 

◦ Toelichtingnota 
◦ Stedenbouwkundige voorschriften 
◦ Bestaande toestand 
◦ Grafisch plan 
◦ Toelichtingsplan 
◦ Onteigeningsplan  

op voorstel van het college van burgemeester en schepenen 
 
BESLUIT: 15 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, 
Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
3 stemmen tegen: Ronnie Oosterbosch, Anita Beusen en Dirk Jacobs 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) SABBETRAAT, bestaande 
uit: 
• Toelichtingnota 
• Stedenbouwkundige voorschriften 
• Bestaande toestand 
• Grafisch plan 
• Toelichtingsplan 
• Onteigeningsplan  
wordt definitief vastgesteld. 
artikel 2: 
Het GRUP wordt conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid hoofdstuk II, 
afdeling 1 en afdeling 4 van 1 september 2009 en de latere aanpassingen, samen met dit 
gemeenteraadsbesluit en het advies van de GECORO ter goedkeuring opgestuurd naar de 
bestendige Deputatie van de provincie Limburg, de planologisch ambtenaar en naar het 
Agentschap Ruimtelijke Ordening. 
artikel 3: 
Het onteigeningsplan wordt conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid 
hoofdstuk IV, afdeling 2 van 1 september 2009 en de latere aanpassingen, samen met de 
goedkeuring van het  GRUP door de Deputatie van de provincie Limburg, ter goedkeuring 



voorgelegd aan de Vlaamse Regering.  
artikel 4: 
Het schepencollege wordt opdracht gegeven om, in samenwerking met de ontwerper, het dossier 
verder te behandelen. 
 
 
 
 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Cultuur 
14. AANPASSING REGLEMENT GESCHIEDKUNDIGE PRIJS 
 
Ivo Thys: 
1.De bedragen die worden toegekend zijn erg laag, ik stel voor om volgende wijziging aan te 
brengen in het reglement:  de kostprijs voor de juryboeken worden vergoed aan de auteurs. 
2. Daarnaast stel ik voor om indien de jury meerdere werken valabel vindt alle prijswaardigen een 
prijs toe te kennen 
 
schepen Marina Pauly: 
Indien de gemeenteraad akkoord gaat met beide wijzigingen wordt het reglement in die zin 
aangepast. 
De raad gaat unaniem akkoord met beide wijzigingen aanhet reglement. 
 
Gelet op het verzoek van het college van burgemeester en schepenen dd. 08.08.1996 om ook 
uitgegeven verhandelingen in aanmerking te laten komen; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 9 oktober 2001 houdende de geschiedkundige prijs van 
de gemeente Riemst; 
Gelet op het advies van de culturele raad dd. 24 september 1996 gebaseerd op de vergadering 
van 16 september 1996; 
Gelet op het advies van G.O.G.R.I. van 25 augustus 2014. 
 
BESLUIT: 21 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, 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 en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
Door het gemeentebestuur van Riemst wordt een geschiedkundige prijs uitgeloofd ter 
bevordering van een betere kennis van de plaatselijke geschiedenis van de gemeente Riemst. 
artikel 2:  
De prijs wordt jaarlijks toegekend. 
artikel 3: 
Elke prijs bekroont een verhaal over de volksgeschiedenis van één of meer deelgemeenten van 
Riemst of van Riemst zelf of een verhandeling die een belangrijke bijdrage vormt tot de kennis 
van de plaatselijke geschiedenis van één of meer deelgemeenten van Riemst of van Riemst zelf 
artikel 4:  
De geschiedkundige prijs bedraagt 300 euro. Zij wordt niet verhoogd indien de prijs gedurende 
één of meerdere jaren niet werd toegekend. 
De geschiedkundige prijs wordt opgesplitst als volgt 
a) 200 euro voor een wetenschappelijke bijdrage tot een betere kennis van de plaatselijke 
geschiedenis van één of meer deelgemeenten van Riemst of van Riemst zelf. Deze verhandeling 
mag het werk zijn van één of meerdere auteurs. Deze prijs kan enkel toegekend worden voor een 
werk dat steunt op de oorspronkelijke bronnen en er systematisch naar verwijst. 
b) 100 euro voor gewone verhalen over de volksgeschiedenis van één of meer deelgemeenten 
van Riemst of van Riemst zelf. Deze verhalen mogen het werk zijn van één of meerdere auteurs. 
Indien er meerdere voorstellen in aanmerking komen voor de geschiedkundige prijs dan krijgen 
alle kandidaten de volledige prijs. Er wordt dus geen rangschikking opgemaakt en de prijs wordt 
niet gesplitst. 
artikel 5:  
De kandidaten voor deze prijs stellen hun kandidatuur door aan de cultuurdienst drie getypte 



exemplaren van hun verhaal/verhandeling te bezorgen. Hierbij voegen ze naam, geboortedatum, 
adres, biografie en bibliografie van de auteur(s).  
 
De kosten voor het voorleggen van deze drie exemplaren worden terugbetaald door het 
gemeentebestuur. 
artikel 6: 
Elk verhaal/verhandeling kan slechts éénmaal aan de geschiedkundige prijs deelnemen. 
artikel 7:  
Het onderzoek en de beoordeling van de verhalen/verhandelingen wordt toevertrouwd aan een 
jury. Deze jury, benoemd door het college van burgemeester en schepenen, bestaat uit drie 
bevoegde personen en één lid van het schepencollege zonder stemrecht. Ieder van de drie 
juryleden brengt schriftelijk verslag uit over het verhaal/verhandeling. In dit verslag bespreekt 
hij/zij de volgende onderdelen van het werk: lay-out, uitgeverij, inhoud (genre), tijds- en 
plaatssituering, opbouw en structuur en taal en schrijfstijl. 
artikel 8:  
De jury neemt kennis van de verslagen en spreekt zich uit over de toekenning van de prijs. De 
jury behoudt zich het recht om eventueel de prijs niet toe te kennen. De gemeente Riemst zal de 
uitslag van deze prijs publiceren in het gemeentelijk infoblad. 
artikel 9:  
Alle bijzondere niet in het reglement opgenomen gevallen worden door de jury beslecht. 
artikel 10:  
De nodige kredieten worden voorzien in de begroting op registratiesleutel 1419/005/001/001/001 
64902500 0739. 
artikel 11: 
Dit gemeenteraadsbesluit vervangt het gemeenteraadsbesluit van 9 oktober 2001. 
 
Onderwijs - Algemeen 
15. IDBFM CONTRACT SCHOOL HERDEREN 
 
Ludwig Stevens: 
Onze fractie wenst zich te onthouden.  Wij zijn niet tegen de bouw van een nieuwe school, maar 
gaan niet akkoord met de plaanen/het concept. 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 08/11/2010 houdende het beroep op de 
opdrachtencentrale en de goedkeuring van het voorcontract in het kader van het iDBFM-contract 
"Scholen Van Morgen"; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 12/03/2012 houdende de goedkeuring 
voorstudie project 112-000.O.Riemst; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 09/07/2012 houdende de goedkeuring 
voorontwerp en ontwerp van het individueel  iDBFM-project 112-000.O Riemst ; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 12/11/2012 houdende de goedkeuring definitief 
ontwerp en aanvraag bouwvergunning project 112-000.O.Riemst; 
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 08/04/2013 houdende nieuwe berekening nauwkeurige 
prijsraming nieuwbouwproject school Herderen;  
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 14/10/2013 houdende de goedkeuring 
projectspecifieke aanvullingen DBFM-contract 112-000.O.Riemst; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 09/12/2013 houdende de bevestiging beroep 
doen op opdrachtencentrale van het DBFM-programma; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 10/03/2014 houdende de projectspecifieke 
aanvulling iDBFM-contract scholen van Morgen; 
Overwegende dat voor het project 1120 Riemst, bouw nieuwe school Herderen, de opdracht 
werd gegund aan de aannemer THV Reynders B&I - Antwerpse Bouwwerken - Valens.   
Overwegende dat op 04/07/2014 het contract tussen de DBFM en de dBM-Aannemer werd 
ondertekend; 
Overwegende dat een definitief ontwerp van het iDBFM Contract werd opgesteld dat nu ter 
goedkeuring wordt voorgelegd  aan de gemeenteraad; 
Gelet op het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: 18 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita 



Beusen, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst en 
Dirk Jacobs 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
Motivatie onthouding Ludwig Stevens: Open VLD-fractie is niet tegen de bouw van een nieuwe 
school, maar gaat niet akkoord met de plannen/het concept 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad gaat akkoord met het definitief ontwerp van het iDBFM Contract - Project 
112.0 Riemst, tussen.het College van burgemeester en Schepenen van Riemst en DBFM 
Scholen van Morgen NV onder voorbehoud van de definitieve beschikbaarheidsvergoeding en 
machtigt de burgemeester en de gemeentesecretaris tot ondertekening. 
artikel 2: 
De gemeenteraad gaat akkoord met de berekening van de bruto beschikbaarheidsvergoeding en 
de raming van 64.789,07 euro per jaar. 
artikel 3: 
De uitgaven zijn voorzien op registratiesleutel 1419/002/009/001/001/61000300 080001. 
artikel 4: 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken instanties. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
16. AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 
 
Steven Coenegrachts: 
1. Wat voor zin heeft een meerjarenplan als dit telkens wordt aangepast? 
2. Hoe zeker is de autofinanciering, zijn er marges voorzien? 
burgemeester Mark Vos: 
Er zijn een aantal marges voorzien. Indien er wijzigingen en of besparingen plaatsvinden wordt 
een nieuwe begrotingswijziging voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Gelet op het meerjarenplan zoals het is goedgekeurd door de gemeenteraad van december 
2013; 
Gelet op de budgetwijzigingen 1 en 2 van het dienstjaar 2014 zoals ze zijn goedgekeurd door de 
gemeenteraad van april en juli 2014; 
Gelet op het schrijven van het Agentschap van Binnenlands Bestuur, Afdeling Limburg dd 
20/8/2014 houdende schorsing van deze budgetwijzigingen aangezien de autofinancierinsmarge 
kleiner is na deze budgetwijzigingen dan het oorspronkelijk cijfer in het meerjarenplan; 
gelet op art 27 van het BVR BBC; 
gelet op art 177van het gemeentedecreet; 
 
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 
7 stemmen tegen: Ivo Thys, Ronnie Oosterbosch, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, 
Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019, meer bepaald de aanpassing van het cijfer 
van de autofinancieringsmarge voor het jaar 2014 overeenkomstig het cijfer van deze 
autofinancieringsmarge zoals die blijkt uit de budgetwijzigingen 1 en 2,  wordt goedgekeurd. 
artikel 2 : 
De budgetwijzigingen 1 en 2 worden bekrachtigd 
 
 
artikel 3 : 
Dit besluit wordt verstuurd naar de Vlaamse Regering, met afschrift voor de provinciegouverneur. 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
17. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 07.07.2014 
 



Het verslag lag ter inzage. 
Er waren geen bemerkingen. 
 
BESLUIT: 21 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan 
Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, 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 en Jan Noelmans 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 22.20 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
Guido Vrijens 
gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 


