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Vergadering gemeenteraad van 11/05/2015. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 
schepenen 
Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter 
Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, raadsleden 
Guido Vrijens, gemeentesecretaris 
 

 
Laat zich verontschuldigen:  
Gerard Stratermans, Anita Beusen, Steven Coenegrachts, raadsleden 
 

 

 
Er waren geen vragen vanuit het publiek. 
 
Raadslid Dirk Jacobs:  
vindt het jammer dat de vragen van de raadsleden als laatste agendapunt worden behandeld 
burgemeester Mark Vos: 
De officiële punten krijgen voorrang en worden eerst besproken 
 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering samengeroepen 
ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter dd. 30.04.2015. 
De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Joël L'Hoëst, de stemmingen worden volgens 
loting aangevat door mevrouw Katja Onclin. 
 
Gaat over tot de dagorde 
 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 13.04.2015 
 
Het verslag lag ter inzage. 

Er waren geen bemerkingen en het verslag werd goedgekeurd. 

 
BESLUIT: 22 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, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, 
Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
Interne zaken - Dienst bevolking 
2. VASTLEGGEN VAN TWEE NIEUWE STRAATBENAMINGEN VOOR DE VERKAVELING 

ZICHEN (MENNESTRAAT). 
 
Overwegende dat voor de verkaveling gelegen aan de Mennestraat te Zichen twee  nieuwe 
straatnamen moeten vastgelegd worden; 
Gelet op het advies van Gogri dd. 06/10/2014; 
Gelet op de principebeslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 23/10/2014 en de 
gemeenteraad van 08/12/2014 om de nieuwe straten de namen 'Paniszouw en Op het Lindje' toe te 
kennen; 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en 
pleinen, gewijzigd bij decreten van 1 juli 1987, 4 februari 1997 en 29 november 2002; 
Gelet op het gemeentedecreet van 22 december 2006; 
Gelet op de decretale procedure waarbij deze nieuwe straatnamen een gunstig advies hebben  
gekregen van de cultuurraad 25/03/2015 en gelijktijdig 30 dagen openbaar aangepakt is zonder dat dit 
een schriftelijk bezwaar opleverde. 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23/04/2015. 
 
 
BESLUIT: 22 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, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, 
Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad gaat akkoord met de door het schepencollege gemaakte  keuze voor 'Paniszouw 
en Op het Lindje' als nieuwe straatnamen voor de verkaveling gelegen aan de Mennestraat te Zichen. 
 
Interne zaken - Dienst ICT 
3. ALGEMENE VERGADERING CIPAL DV VAN 12 JUNI 2015 OM 10U30 
 
Jan Peumans: 
Waarom betaalt de gemeente 125 euro/uur voor consultancy van Cipal?  Ik ben het hier niet mee 
eens en vraag dat de gemeentelijke afgevaardigde bij Cipal dit aankaart tijdens de eerstvolgende 
algemene vergadering. 
 
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg 
“DIS”); 
Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 12 juni 
2015 (hierna kortweg “CIPAL DV”); 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van CIPAL DV; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 04 februari 2013 inzake de aanduiding van de 
vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergaderingen van CIPAL DV; 
Gelet op de oproepingsbrief van 27 april 2015 tot de algemene vergadering van CIPAL DV van 12 juni 
2015 met de volgende agendapunten: 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de  
    enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31                         
    december 2014 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014,  
    afgesloten op 31 december 2014 
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de  
    geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31  
    december 2014 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar  
    2014, afgesloten op 31 december 2014 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor  
    de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2014  
7. Vervanging bestuurder 
8. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
9. Rondvraag 
10. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 
Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering; 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL DV; 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten 
te weigeren; 
Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
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BESLUIT: 22 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, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, 
Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 12 juni 2015 van CIPAL DV 
worden goedgekeurd. 
artikel 2: 
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene 
vergadering van CIPAL DV van 12 juni 2015 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of 
verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit. 
artikel 3: 
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 CIPAL DV, Bell-Telephonelaan 2D te 2440 Geel. 
 
 
AH Dienst Financiën 
4. GEMEENTEREKENING 2013 - GOEDKEURING ABB 
 
Op 9 april ontvingen wij de goedkeuring van de gemeenterekening 2013 door het Agentschap 
Binnenlands Bestuur. 
Overeenkomstig de reglementaire voorschriften wordt dit ter kennisgeving  voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
 
De raad neemt kennis. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
5. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN GUNNINGSWIJZE IVM. 

DE LEVERING VAN MEUBILAIR VOOR DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOLEN RIEMST 
EN MILLEN 

 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering van meubilair voor GBS De Klinker” een 
bestek met kenmerk CS/858/2015 werd opgesteld door de Aankoopdienst; 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in vier percelen: 
* perceel 1 (Keukeninrichting nieuwe school Genoelselderen), raming: € 11.983,47 excl. btw of € 
14.500,00 incl. 21% btw 
* perceel 2 (meubilair voor school Genoelselderen), raming: € 17.781,81 excl. btw of € 21.516,00 incl. 
21% btw 
* perceel 3 (meubilair voor school Millen), raming: € 4.669,42 excl. btw of € 5.650,00 incl. 21% btw 
* perceel 4 (meubilair voor school Riemst), raming: € 4.132,23 excl. btw of € 5.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 38.566,93 excl. btw of € 
46.666,00 incl. 21% btw; 
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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 2015, op 
budgetcode GEM/24000000/080001 (actie 1419/002/009/001/002), GEM/24000000/080001 (actie 
1419/005/001/001/001) en GEM/24000000/080002 (actie 1419/005/001/001/001); 
Gelet 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, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy 
Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, 
Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht gegund worden voor de levering van nieuw meubilair voor de 
gemeentelijke basisscholen Riemst en Millen bij toepassing van art. 26§1.1a 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/858/2015 en de raming voor de 
opdracht “Levering van meubilair voor GBS Riemst en Millen”, opgesteld door de Aankoopdienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De opdracht is verdeeld in vier percelen: 
- perceel 1 (keukeninrichting nieuwe school Genoelselderen), raming: € 11.983,47 excl. btw of € 
14.500,00 incl. 21% btw; 
- perceel 2 (meubilair voor school Genoelselderen), raming: € 17.781,81 excl. btw of € 21.516,00 incl. 
21% btw; 
- perceel 3 (meubilair voor school Millen), raming: € 4.669,42 excl. btw of € 5.650,00 incl. 21% btw; 
- perceel 4 (meubilair voor school Riemst), raming: € 4.132,23 excl. btw of € 5.000,00 incl. 21% btw. 
De raming van de totale uitgave tbv. € 38.566,93 excl. btw of € 46.666,00 incl. 21% btw wordt 
goedgekeurd. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode 
GEM/24000000/080001 (actie 1419/002/009/001/002), GEM/24000000/080001 (actie 
1419/005/001/001/001) en GEM/24000000/080002 (actie 1419/005/001/001/001). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
6. GOEDKEURING ONTWERP,BESTEK EN RAMING DOORTOCHT 

MAASTRICHTERSTEENWEG. 
 
Ludwig Stevens: 
1. Wanneer wordt de rest van de steenweg heraangelegd? 
schepen Guy Kersten: 
Er werd een streefbeeld opgesteld voor de volledige herinrichting van de N 79, een timing is niet 
bekend. 
 
2. Zijn er voldoende parkeerplaaatsen voorzien? 
schepen Guy Kersten: 
Er werd rekening gehouden met de bestaande reglementaire parkeerplaatsen en met de inritten. 
 
3. Welke timing is voorzien voor deze werken? 
schepen Guy Kersten: 
Het openbaar onderzoek is lopende en op 12 mei 2015 is een infovergadering voorzien voor de 
omwonenden.  De planning is afhankelijk van Wegen en Verkeer. 
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4. Is een overleg met de betrokken handelaars gepland? 
schepen Guy Kersten: 
Dit is voorzien op d einfovergadering van 12 mei a.s. 
 
5. Zijn er uitwijkstroken voor landbouwvoertuigen voorzien? 
schepen Guy Kersten: 
Niet in dit gedeelte van de herinrichting, wel in het gedeelte richting Tongeren. 
 
Jan Peumans: 
1. Het gedeelte van de Klein Lafeltstraat t.h.v. de handelszaak Sensa werd enkele jaren geleden 
volledig heringericht en wordt nu terug opgebroken.  Dit lijkt mij verspilling. 
schepen Guy Kersten: 
Dit wordt opgebroken omwille van de riolering. We zullen dit onderzoeken. 
 
2. Wat gebeurt met de bomen? 
schepen Guy Kersten: 
Er worden nieuwe bomen aangeplant. 
 
3. De groenbeplanting t.h.v. de post ligt er schandalig bij, wie betaalt de vervanging van de 
beplanting? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is een gevolg van het strooizout.  We hebben een afspraak met de aannemer om dode beplanting 
weg te doen en gras in te zaaien, de dode bomen worden vervangen. 
 
4.Gelieve AWV te vragen om de aanplanting van de middenbermen te doen met planten die 
zoutbestendig zijn.  Daarnaast wil ik ook vragen voor uniform meubilair op de middenbermen. 
burgemeester Mark Vos: 
De vraag voor uniform meubilair zodat alles duidelijker is,  werd reeds doorgegeven. 
 
Ivo Thys: 
Gelieve een passeerhaven te voorzien bij de herinrichting van deze doortocht. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, 
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 
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, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende 
het bestuurlijk toezicht, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
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, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 3, § 1; 
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 
september 1996, en latere wijzigingen; 
Gelet op het raadsbesluit dd. 21 augustus 2001 houdende goedkeuring van de overeenkomst met het 
Vlaamse gewest, de gemeente en de Vlaamse vervoersmaatschappij inzake de herinrichting en de 
wegverlichting van doortochten in functie van de projectnota, module 3 en module 4; 
Gelet op het raadsbesluit van 11 juni 2002 houdende principebeslissing voor het aanstellen van een 
ontwerper voor het opmaken van een ontwerp betreffende het doortochtproject in Riemst-centrum en 
goedkeuring van de voorwaarden voor de aanstelling van een ontwerper; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 oktober 2002 houdende 
aanstelling van het studiebureau Gedas nv, Ilgatlaan 9 te 3500 Hasselt als ontwerper voor het 
doortochtproject; 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 mei 2008 houdende 
goedkeuring overnameovereenkomst gemeente Riemst met Infrax betreffende de opmaak van het 
ontwerp wegenis en riolering doortocht Riemst-centrum; 
Gelet op het raadsbesluit van 19 mei 2008 houdende goedkeuring overnameovereenkomst gemeente 
Riemst met Infrax betreffende de opmaak van het ontwerp wegenis en riolering doortocht Riemst-
centrum; 
Gelet op het raadsbesluiten van 9 februari 2009, 14 september 2009 en 14 december 2009 houdende 
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest, Infrax en VVM De Lijn 
voor de uitvoering van de herinrichting doortocht Riemst N79-N671-N745; 
Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest, Infrax en het 
gemeentebestuur Riemst betreffende "Herinrichting van de doortocht N79 Riemst: fase 2 
(Maastrichtersteenweg) en fase 3 (Tongersesteenweg): uitvoeren van wegenis + aanhorigheden. 
Fase 1 is reeds uitgevoerd"; 
Overwegende dat Infrax de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de doortocht fase 2 + 3 
wenst aan te leggen, R/001492 en R/001493; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “herinrichting van de doortocht 
Riemst-centrum N79-N671-N745 (fase 2)” een bestek werd opgemaakt door de ontwerper, 
studiebureau Arcadis Belgium nv, Eurostraat 1 bus 1 te 3500 Hasselt; 
Overwegende dat de globale uitgave voor de opdracht met als voorwerp  “herinrichting van de 
doortocht Riemst-centrum N79-N671-N745 (fase 2)”  geraamd is op € 1 571 538,97 excl. btw of € 1 
760 955,18 incl. btw; 
Overwegende dat het aandeel van de gemeente Riemst geraamd is op € 163 985,35 excl. BTW of € 
198 422,97 incl. BTW; 
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in de meerjarenplanning op 
1419/001/005/002/003 0200; 
 
BESLUIT: 22 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, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, 
Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad gaat akkoord met het ontwerp, raming en bestek betreffende de heraanleg van de 
N79 Maastrichtersteenweg vanaf nr 2 tot en met nr 21. 
artikel 2: 
De gemeenteraad geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht om het dossier 
verder op te volgen. 
 
 
ROW - Dienst Stedenbouw 
7. DEFINITIEVE VASTSTELLING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 'ULRIX' 

DOOR DE GEMEENTERAAD 
 
Ivo Thys: 
Het gebouw is niet voldoende gebufferd, daarom onthoud ik mij. 
 
Ludwig Stevens: 
1. Wat gebeurt als de activiteit van de voorkant naar de achterkant verhuisd? 
schepen Katja Onclin: 
De concrete inrichting is de beslissing van de eigenaar. 
 
2.Wordt het advies van Gecoro opgevolgd? 
schepen Katja Onclin: 
De Gecoro heeft nog niet geadviseerd over de opslag van landbouwgerelateerde goederen. 
 
3. Kan een andere bestemming aan het RUP gegeven worden als deze uitbating verdwijnt? 
schepen katja Onclin: 
Neen, de bestemming blijft voor landbouwgerelateerde activiteiten. 
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Jan Peumans: 
1. Waarom heeft Ulrix zelf bezwaar ingediend? 
schepen Katja Onclin: 
Hij wilde verschilende bedrijfszetels vestigen binnen dit RUP, maar het planologisch attest is maar aan 
één specifiek bedrijf toegekend. 
 
2.De compensatie van de landbouwgrond gebeurt te Herderen in een woonuitbreidingsgebied.  Zijn de 
eigenaars hiervan op de hoogte gebracht? 
schepen Katja Onclin: 
Zij zullen geïnformeerd worden. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit betreft een woonuitbreidingsgebied waar enkel de gemeente of een sociale 
huisvestingsmaatschappij zal mogen bouwen. 
 
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. 

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 13 januari 2014 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 21 augustus 2014 
gelet op voorlopige vaststelling goedgekeurd door de gemeenteraad in de vergadering van 8 
september 2014 
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gelet op het Openbaar Onderzoek van 29 september 2014 tot en met 28 november 2014 
gelet op de ingediende bezwaren en adviezen: 

Bezwaren :   
◦ Vrancken John 
◦ Ulrix Wim 
Adviezen:  
◦ Provincie Limburg 
◦ Ruimte Vlaanderen 
◦ Elia 

gelet op het gemotiveerde advies van de GECORO van 9 december 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 het College van Burgemeester en Schepenen akkoord gaat met het advies van de 
GECORO met uitzondering van de aan landbouw gerelateerde opslag. Naar aanleiding van de 
economische situatie, de lange termijnontwikkeling en het bezwaar van dhr. Ulrix Wim wordt de aan 
landbouw gerelateerde opslag verruimd naar opslag algemeen met uitzondering van buitenopslag 
overwegende dat de gemeenteraad zich akkoord stelt met dit advies van de GECORO en zich 
akkoord stelt met de verruiming van aan landbouw gerelateerde opslag naar opslag algemeen met 
uitzondering van buitenopslag. 
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 
overwegende dat het ontwerp van GRUP 'Ulrix' opgesteld werd door Merken Josiane, 
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: 16 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, en Jan Noelmans 
5 stemmen tegen: Jan Peumans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
1 onthouding: Ivo Thys 
Motivatie onthouding Ivo Thys: Ik wens mij te onthouden omdat er geen of onvoldoende buffering is 
voorzien 
 
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 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 schepencollege wordt opdracht gegeven om, in samenwerking met de ontwerper, het dossier 
verder te behandelen. 
 
 
 



Notulen GR 11.05.2015 – p. 9 
 

ROW - Dienst Patrimonium 
8. VERKOOP GROND AAN "DE KRINGWINKEL", DEFINITIEF BESLUIT 
 
Jan Peumans: 
Waarom wordt de Kringwinkel niet gehuisvest in de vroegere zaak Modest te Zichen-Zussen-Bolder? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit pand is te klein voor dit project. 
 
Ivo Thys: 
De gemeente heeft voor het inrichten van de kringwinkel te Vroenhoven destijds 5.000 euro gegeven.  
Gelieve dit in herinnering te brengen. 
 
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; 
Gezien de VZW 'Kringloopcentra "De KooP", in Riemst een kringwinkel wil openen; 
Gezien een tiental jaar geleden er een kringwinkel aanwezig was in Riemst die door omstandigheden 
moest sluiten; 
Gezien de VZW het mogelijk ziet om in de onmiddellijke omgeving van het containerpark een nieuwe 
vestiging in te planten;  
Gezien het voor onze inwoners dan interessanter wordt om de herbruikgedachte effectief in daden om 
te zetten; 
Gezien de beslissing van het schepencollege van 20/03/2014 houdende de principebeslissing voor 
het vestigen van een kringloopcentrum naast het containerpark; 
Gezien in vergadering van 16 april 2015 het schepencollege de bouwvergunning heeft afgeleverd aan 
de VZW voor het bouwen van een sorteer- en kringloopcentrum te Riemst, Spaalderweg 7. 
Gezien door de brandweer een voorwaardelijk gunstig advies heeft afgeleverd op 7 april 2015.  
Gezien het voorstel om een perceel grond gelegen in het RUP "Containerpark" te verkopen aan de 
VZW "Kringloopcentra De KooP" met een oppervlakte van 1145m² kadastraal gekend: Riemst 1e 
afdeling sectie A nummer 85F/deel (601m²), nummer 74E/deel (152m²) en nummer 87L/deel 
(392m²).Lot 3 op bijgevoegd plan. 
Gezien het voorstel om op lot 2, 85F/deel (1a88ca) en 87L/deel (2a35ca) totaal, 4a23ca, kosteloos 
een recht van doorgang en gebruik te vestigen. 
Gelet op het schattingsverslag opgesteld door de ontvanger van de registratie op 11 december 2013; 
Gelet op de bodemattesten; 
Gelet op het meetplan opgesteld door landmeter-expert Nico Nivelle op 20 april 2015; 
Gezien de verkoop gebeurt tegen de prijs van het schattingsverslag, € 40/m² of voor een totaal bedrag 
van € 45.800, te vermeerderen met de kosten voor de bodemattesten en de registratie; 
Gezien de ontwerpakte opgesteld door burgemeester Mark Vos die optreedt als notaris in dit dossier; 
Gezien de gelden kunnen ingeboekt worden in het budget 2015 onder registratiesleutel 
1419/005/001/001/001/22000021/0600; 
Gezien de stedenbouwkundige inlichtingen afgeleverd door het gemeentebestuur op 21 april 2015; 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
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BESLUIT: 22 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, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, 
Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad beslist om de percelen gelegen te Riemst 1 afdeling sectie A nummer 85F/deel 
(601m²), nummer 74E/deel (152m²) en nummer 87L/deel (392m²).Lot 3 op bijgevoegd plan, met een 
totale oppervlakte van 11a45ca, te verkopen aan de VZW 'Kringloopcentra "De KooP", Bosdel 36 te 
3600 Genk, volgens de ontwerpakte opgesteld door burgemeester Mark Vos, . 
Tevens wordt er op lot 2, 85F/deel (1a88ca) en 87L/deel (2a35ca) totaal, 4a23ca, kosteloos een recht 
van doorgang en gebruik gevestigd. 
artikel 2: 
De ontwerpakte opgesteld door burgemeester Mark Vost wordt goedgekeurd. en maakt integraal deel 
uit van dit besluit 
artikel 3: 
De verkoop 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 vestigen van een kringloopcentrum. 
artikel 4: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen ook van 
ambtshalve inschrijving. 
artikel 5: 
De verkoop gebeurt tegen een bedrag van € 45.800 te vermeerderen met de kosten voor de 
bodemattesten en de registratie, deze gelden worden ingeschreven in het budget 2015 onder 
registratiesleutel 1419/005/001/001/001/22000021/0600.  
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 VZW 'Kringloopcentra "De KooP". 
 
AH Welzijn & Vrije Tijd 
9. BRUIKLEENOVEREENKOMST ACADEMIE MUZIEK - TONEEL - WOORD 
 
Ludwig Stevens: 
De academie is nu gehuisvest op 3 locaties.  In het Jeugdhuis geeft dit soms problemen met de 
groepen die er komen repeteren. Waarom worden de locaties niet geruild? 
schepen Bert Cilissen: 
Het gesprek met de Heemkundige Kring is lopende, deze zaak wordt opgevolgd. 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur de gemeentelijke gebouwen zo efficiënt mogelijk wil 
gebruiken; 
Overwegende dat het gemeentebestuur de Academie Voeren - Riemst van de Scholengroep 13 Zuid-
Limburg wil ondersteunen; 
Overwegende dat het gemeentebestuur in haar beleidsplan streeft naar een maximaal aanbod vanuit 
het deeltijds Kunstonderwijs; 
Gelet op het stijgend aantal leerlingen binnen de Academie Voeren - Riemst  
Gelet op de visie van de gemeente Riemst die zegt dat jongeren de kans moeten krijgen om zich 
muzikaal te vormen en om alzo de kwaliteit en de kwantiteit van ons muzikaal verenigingsleven te 
ondersteunen; 
Gelet op het ruim aanbod van de Academie op het grondgebied van onze gemeente; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14 september 1999; 
Gelet op de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van 31/07/2014, 
28/08/2014 27/11/2014 en 23/04/2015; 
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; 
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BESLUIT: 22 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, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, 
Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Het gemeentebestuur beslist om de bruikleenovereenkomst tussen de Academie Voeren - Riemst van 
de Scholengroep 13 Zuid-Limburg en het gemeentebestuur als volgt goed te keuren: 

BRUIKLEENOVEREENKOMST 
 
 
Tussen de ondergetekenden: 
 
Het gemeentebestuur van Riemst, voor wie optreden de heer Mark Vos, burgemeester, en de heer 
Guido Vrijens, gemeentesecretaris, handelend in uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van 
2014. 
 
Hierna “uitlener” genoemd 
 
En 
 
De Academie Voeren-Riemst van de Scholengroep 13 Zuid-Limburg, Kloosterstraat 19 te 
3798 ’s Gravenvoeren vertegenwoordigd door de directeur, Conrad Onclin en Tony Schurmans, algemeen 

directeur Scholengroep 13 Zuid-Limburg 
 
Hierna “lener” genoemd 
 
 
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
 
 
Artikel 1:  DE BRUIKLEEN 
 
Art. 1.1 De uitlener geeft in bruikleen aan de lener die aanvaardt, volgende goederen, waarvan hij 

eigenaar is: 
- Buurthuis Zichen,  Kerkstraat , 3770 Riemst 

- Gemeentelijke klaslokalen, Heukelomdorp , 3770 Riemst 
 
Art. 1.2 De Academie Voeren-Riemst van de  Scholengroep 13 Zuid-Limburg wil, als instelling voor 

Deeltijds Kunstonderwijs zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen 
kwaliteitsvolle opleidingen aanbieden in de muzische Kunsten en bijdragen aan een 

cultureel rijke en kunstzinnige samenleving. 
 
Art. 1.3 De bruikleenovereenkomst wordt afgesloten voor een onbepaalde periode met ingang van 

01/09 /2014 . 
 
 
Artikel 2:  BESTEMMING 
 
Art. 2.1  De lener verbindt zich ertoe de zaak alleen te bestemmen tot het uitoefenen van de 

activiteiten zoals vermeld onder artikel 1 van onderhavige overeenkomst, welke activiteiten 
tevens in overeenstemming zijn met hun maatschappelijk doel overeenkomstig hun 
Artistiek Pedagogisch Project.  
 

Art. 2.2 Tijdens de ganse duur van de bruikleenovereenkomst moet de lener de vermelde 
bestemming handhaven. De bestemming mag niet gewijzigd worden zonder 
voorafgaandelijk goedkeuring van de uitlener. Het beheer van het complex wordt 
waargenomen door de Academie Voeren- Riemst van de Scholengroep 13 Zuid-Limburg. 
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Artikel 3: RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LENER 
 
Art. 3.1 De lener verbindt zich ertoe het gebouw te beheren als een goede huisvader. Dat betekent 

dat de lener het gebouw moet schoonmaken, onderhouden en instaat voor kleine 
herstellingen die voortvloeien uit het dagelijkse gebruik of eigen veroorzaakte schade.  

 
 
Art. 3.2  Alle installaties, leidingen en toestellen moeten door de lener in goede staat van werking 

worden behouden. Zij moeten gevrijwaard worden voor vorst en andere risico’s.  
 
Art. 3.3 Alle verfraaiings-, verbeterings- en veranderingswerken aan het uitgeleende goed zullen 

enkel mogen uitgevoerd worden mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van de 
uitlener. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zullen zij ten bate blijven 
van de uitlener, zonder vergoeding, onverminderd het recht van de uitlener herstel van de 
oorspronkelijke toestand te vorderen. 
Het gemeentebestuur zal zich engageren om lamellen te voorzien in de bijafdeling van de 
Academie in Heukelom en om een gasverwarming te installeren in de bijafdeling in Zichen. 

 
Art. 3.4 Gedurende de bruikleenperiode neemt de lener het verbruik van water, gas, elektriciteit, 

telefoon en internet voor zijn rekening. 
 
Art. 3.5 Zolang de heemkundige vereniging permanent gebruik blijft maken  van de lokalen in het 

Buurthuis in Zichen betaalt het gemeentebestuur 25 % van de kostprijs van de elektriciteit 
en het water terug aan de lener. Zodra de heemkundige vereniging geen gebruik meer 
maakt van de lokalen in het Buurthuis in Zichen betaalt de lener 100 % van de facturen. 

 
Art 3.6  De uitlener ziet af van elk verhaal tegen de lener en heeft deze verhaalsafstand laten 

opnemen in zijn brandpolis. 
  De lener sluit een “brandpolis” af voor zijn inboedel in het gebouw 
 
Art. 3.7 De lener kan het contract te allen tijde per aangetekende post met inachtneming van een 

opzegtermijn van drie maanden beëindigen, zonder motivering en zonder enige vergoeding 
te kunnen vragen aan de uitlener. 

 
Art. 3.8   Het is de uitlener toegestaan de bruikleenovereenkomst te allen tijde op te zeggen bij 

aangetekend schrijven met een opzegtermijn van één maand en zonder recht op enige 
vergoeding voor de lener en dit in de gevallen zoals hier omschreven: 
3.8.1. Indien de opzegging door de uitlener wordt gedaan om redenen van openbaar nut; 
3.8.2. Ingeval van onderuitlening of leningsafstand door de lener zonder de voorafgaande  
    toestemming door de uitlener; 
3.8.3. Ingeval de lener de strikte bestemming van het geleende goed niet naleeft, conform  
    de artikel 1 en 2 van onderhavige overeenkomst;  
3.8.4. Ingeval de lener zijn verplichtingen ten opzichte van toegankelijkheid, veiligheid,  
    brandveiligheid, cultuurdecreet, sportdecreet, … niet nakomt. 

 
Art. 3.9 De overeenkomst is van rechtswege verbroken, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling 

of aanmaning vereist is, in geval de lener zijn activiteiten die hij kan ontwikkelen 
overeenkomstig de voorschriften van onderhavige bruikleningovereenkomst, heeft 
stopgezet, of indien de lener gedurende twee seizoenen geen activiteiten meer heeft 
uitgevoerd.  

 
Art. 3.10 De lener is aansprakelijk voor het verlies van de zaak, indien hij deze gebruikte voor een 

ander doel dan in Art.2 beschreven of langer dan in Art.2 voorzien. 
 
 
 
 
 
 



Notulen GR 11.05.2015 – p. 13 
 

 
Artikel 4:  RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE UITLENER 
 
Art. 4.1  De lener dient de zaak als een goed huisvader te bewaren en te behouden. De lener en     

de uitlener komen uitdrukkelijk overeen dat onderstaande herstellingen ten laste zijn van     
de lener.  
- Vervangen van lampen. De uitlener zorgt dat de reservelampen aanwezig zijn. 
- De onroerende goederen moeten steeds in onberispelijke staat van onderhoud verkeren. 
- Wekelijks poetsonderhoud van de lokalen 
- het regelmatig uitvoeren van verf- en behangwerken. In het schooljaar 2015-2016 zal het  
  gemeentebestuur éénmalig de verfwerken uitvoeren in de bijafdeling in Zichen,  Kerkstraat ,  

  3770 Riemst. 

- het vervangen van gebroken of gebarsten ruiten, ongeacht de oorzaak van de breuk. 
  - het dagelijks opruimonderhoud van de buitenruimte. 
 

 
De uitlener zorgt voor het grote herstellingen en belangrijke onderhoudswerken. 
Ook onderstaande herstellingen vallen ten laste van de uitlener. 
- Het regelmatig onderhoud en nazicht van de verwarmings-, elektriciteits- en gasinstallatie 
  noodverlichting, inbraak- en brandalarm en gasdetectie.  
- Het onderhoud en nazicht van de sanitaire installatie, met inbegrip van het ontkalken van     
  de boiler, het vervangen van kranen, het ontstoppen van leidingen,kleine herstellingen  
  van afvoerbuizen en leidingen  
- het regelmatig vernieuwen van vloerbekleding zelfs indien deze door slijtage of toeval  
  zouden teniet gaan. 
- het groenonderhoud van de buitenruimte . 

 
 
Art. 4.2 De uitlener staat in voor de tijdige registratie van de bruikleenovereenkomst en voor de 

betaling van de verschuldigde registratierechten. De uitlener beschikt voor de registratie 
over vier maanden vanaf de dag van ondertekening van de huurovereenkomst. De uitlener 
moet op het kantoor der registratie drie exemplaren van de huurovereenkomst aanbieden 
die hem zullen worden teruggegeven voorzien van de vermelding van de registratie. Eén 
van deze exemplaren moet hij dan overmaken aan de lener. Het is dus nodig de 
bruikleenovereenkomst in vier exemplaren op te stellen, opdat, gedurende de formaliteit 
van de registratie, de lener een exemplaar van de overeenkomst, door de uitlener 
getekend, in handen zou hebben.  

 
 
Artikel 5:  DE PLAATSBESCHRIJVING 
 
Art. 5 Er zal tussen partijen een omstandige plaatsbeschrijving op tegenspraak worden 

opgemaakt, zowel bij het begin van de bruikleenovereenkomst als bij het einde van de 
bruikleen.   

 
 
Artikel 6:  OVERMACHT 
 
Art. 6 De lener is niet aansprakelijk voor ongevallen van overmacht, behalve indien hij in gebreke 

is gesteld de in bruikleen gegeven zaak terug te geven. 
 
 

Artikel 7:  BODEMATTEST 

 
Art. 7.1 De uitlening betreft een onroerend goed waarop geen risicoactiviteit was of is gevestigd die 

bodemverontreiniging kan veroorzaken. 
 
Art. 7.2 De bovenstaande overeenkomst moet niet worden aanzien als een overdracht van 

gronden in de zin van het Bodemdecreet. 



Notulen GR 11.05.2015 – p. 14 
 

Art. 7.3 De uitlener kan nooit aansprakelijk  worden gesteld voor de eventuele vervuiling 
veroorzaakt door de lener. 

 
 
Artikel 8:  BEZOLDIGINGEN/KOSTEN 
 
Art. 8.1 De bruikleen is kosteloos. De registratierechten zijn ten laste van de uitlener. 
  
Art 8.2  Alle mogelijke belastingen en taksen die het onroerend goed bezwaren en opgelegd 

worden door ieder mogelijk Bestuur, zullen ten laste vallen van de lener.   
 
 
Artikel 10:  BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT 
 
Art 10.1 Alle geschillen, waartoe dit contract aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de 

uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Tongeren. 
 
Dit contract wordt geregeld naar Belgisch recht. 
Opgemaakt te Riemst op 11/05/2015 in vier exemplaren, waarvan drie overhandigd worden aan de 
uitlener, met het oog op de registratie, en het vierde in handen blijft van de lener die erkent een 
exemplaar ontvangen te hebben. 
 
 
artikel 2: 
De bruikleenovereenkomst omvat onderstaande gebouwen : 
- Buurthuis Zichen,  Kerkstraat , 3770 Riemst 
- Gemeentelijke klaslokalen, Heukelomdorp , 3770 Riemst 
artikel 3: 
Er wordt géén vergoeding gevraagd aan de Academie Voeren - Riemst van de Scholengroep 13 Zuid-
Limburg in deze bruikleenovereenkomst; 
artikel 4: 
De burgemeester en de gemeentesecretaris worden gemachtigd om de overeenkomst te 
ondertekenen; 
artikel 5: 
Deze beslissing vervangt de beslissing van de gemeenteraad van 14 september 1999; 
artikel 6: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere afhandeling van het dossier 
en wordt gemachtigd om de bruikleenovereenkomst met de Academie af te sluiten en te 
ondertekenen. 
artikel 7: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de Academie 
Voeren - Riemst van de Scholengroep 13 Zuid-Limburg  
 
AH Welzijn & Vrije Tijd 
10. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET VZW MOLENBERG ROND DE ORGANISATIE 

VAN PREVENTIEVE OPVOEDINGSONDERSTEUNING IN RIEMST 
 
Ludwig Stevens: 
Is er een evaluatie van de afgelopen werking? 
schepen Marina Pauly: 
Ja, deze is terug te vinden in het jaarverslag. 
 
Jan Peumans: 
1. Is er een evaluatie gemaakt op de effecten? 
schepen Marina Pauly: 
De vorming wordt geëvalueerd naar inhoud, thema, …, resultaatgericht evalueren is niet eenvoudig. 
 
2. De Provincie Limburg voorziet een jaarlijkse subsidie van 20.000 euro.  Wat gebeurt er na 2017 als 
dit niet langer tot de taken van de provincie behoort? 
schepen Marina Pauly: 
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Deze subsidie werd toegekend voor alle betrokken gemeenten samen, maar zou inderdaad vroegtijdig 
kunnen stopgezet worden.  Dit kan dan eventueel opgevangen worden met de subsidie voor het Huis 
van het Kind. 
burgemeester Mark Vos: 
Het lijkt me logisch dat deze budgetten dan worden overgenomen door andere instanties. 
 
Ivo Thys: 
1. Wat is het verschil met het CLB? Worden de CLB’s betrokken bij het Huis van het Kind? 
schepen Marina Pauly: 
De doelgroep en inhoudelijke benadering van de Opvoedingswinkel is veel breder dan deze van het 
CLB.  De CLB's worden wel bij de werking betrokken in het Huis van het Kind. 
 
Gelet op het decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning 
ondersteunt gemeentebesturen bij hun opdracht om lokale coördinatoren opvoedingsondersteuning 
aan stellen; om de opvoedingsondersteuning te organiseren en om een lokaal overleg rond 
opvoedingsondersteuning te coördineren; 
Gelet op het advies van het Provinciebestuur om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met 
een aantal Zuid-Oost Limburgse gemeenten waaronder Bilzen, Herstappe, Hoeselt, Riemst, 
Tongeren, Voeren; 
Gelet op de subsidie van 20.000 € vanuit de Provincie Limburg als lokale overheden 
samenwerkingsovereenkomst afsluiten voor een aanbod rond opvoedingsondersteuning; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van  29/04/2015; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14/02/2011. 
 
 
BESLUIT: 22 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, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, 
Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Het gemeentebestuur beslist om de samenwerkingsovereenkomst in de bijlage, tussen de vzw 
Molenberg, Daalbroekstraat 120, 3621 Lanaken en het gemeentebestuur goed te keuren; 
artikel 2: 
De VZW Molenberg verbindt zich ertoe om één of meerdere medewerkers aan te stellen om: 
- basisinformatie ter beschikking te stellen over het opvoeden van kinderen in diverse levensfasen 
- algemene opvoedingsvragen te beantwoorden 
- een onderscheiden, vraaggerichte pedagogische adviesfunctie aan te bieden bij specifieke 
opvoedingsvragen 
- ontmoeting te stimuleren tussen opvoedingsverantwoordelijken met de nadruk op het creëren van 
sociale netwerken.  En het bespreekbaar maken van het opvoeden van kinderen bij brede groepen 
van opvoedingsverantwoordelijken. 
- voorlichtings-, opleidings-, vormings- of trainingsactiviteiten in verband met opvoeding binnen het 
bereik van opvoedingsverantwoordelijke te brengen 
- ondersteuning aan te bieden bij opvoedingsproblemen zowel in gezins- als in groepsverband 
- te zorgen voor een vroegtijdige detectie van opvoedingsonzekerheid of opvoedingsproblemen met, 
indien nodig een gerichte doorverwijzing 
- te zorgen voor een gecoördineerde, systematische en kwantitatieve gegevensverzameling 
artikel 3: 
De VZW Molenberg staat in voor de aansturing, de opvolging, de vorming, de ondersteuning en de 
evaluatie van de medewerkers.  Er is een personeelsinzet van 6 u/week voor de gemeente Riemst. 
artikel 4: 
Het gemeentebestuur voorziet een locatie en logistieke ondersteuning van waaruit de medewerker 
kan werken.  Voor de loketfunctie stelt het gemeentebestuur een laagdrempelige locatie ter 
beschikking. 
artikel 5: 
Vanuit het gemeentebestuur wordt schepen Marina Pauly afgevaardigd in de bovenlokale stuurgroep 
van de Overlegstructuur Opvoedingswinkel Oost-Zuid-Limburg. 
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artikel 6: 
Het gemeentebestuur voorziet gedurende 3 jaar (2015-2018) een bedrag van 6.500 € in de 
gemeentebegroting in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst. 
De basisfinanciering van 6.500 € is gekoppeld aan de gezondheidsindex. 
Het bedrag van 6.500 € wordt gestort op het rekeningnummer van de VZW Molenberg zijnde 735-
0133926-54. 
artikel 7: 
De burgemeester en de gemeentesecretaris worden gemachtigd om de overeenkomst te 
ondertekenen; 
artikel 7: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de gemeenteontvanger en aan de vzw Molenberg. 
 
 
Welzijn & vrije tijd - Onderwijs 
11. TOELAGEREGLEMENT INFRASTRUCTUURWERKEN SCHOOLGEBOUWEN 
 
Jan Peumans: 
1. Via een krantenartikel liet u weten dat u benieuwd was naar de reactie van de Nva op dit 
toelagereglement.  Ik wil u er echter op wijzen dat onze partij altijd gestreefd heeft naar gelijke 
behandeling van alle onderwijsnetten en dus geen enkel probleem heeft met dit toelagereglement.  
Wij staan voor 100% achter de steun aan het vrij onderwijs. 
burgemeester Mark Vos: 
Ik heb dit niet gezegd. 
 
2. Gelieve een raming op te maken zodat er duidelijke informatie naar het vrij onderwijs kan gegeven 
worden wanneer ze op welk bedrag recht hebben. 
schepen Bert Cilissen: 
Er wordt een bedrag van 825.000 euro voorzien, gespreid over een periode van 10 jaar. Dit wordt 
gecombineerd met Vlaamse subsidies. 
 
Ludwig Stevens: 
1. De gemeente moet in 1ste instantie instaan voor het gemeentelijk onderwijs en de gemeentelijke 
financiën  Wat zijn de plannen voor de gemeentelijke infrastructuur rekening houdende met de 
expansie in Riemst centrum? 
schepen Bert Cilissen: 
Er zal een tijdelijke huisvesting voorzien worden om het voorlopige plaatsgebrek op te lossen.  We 
hebben een capaciteitsbepaling vastgelegd om overbevolking in één bepaalde vestigingsplaats  te 
kunnen voorkomen, dit om het welzijn van de kinderen, het comfort van de leerkrachten en de 
veiligheid in het algemeen te kunnen handhaven. 
 
2. Zijn er uitbreidingsmogelijkheden voorzien in het woonuitbreidingsgebied?   
schepen Bert Cilissen: 
Neen, de gemeente zet in op dorpsscholen vandaar dat er een capaciteitsbepaling werd opgelegd om 
overbevolking te voorkomen. 
 
3. Waarom staat in artikel 1 vermeld "al dan niet in gebruik zijnde vestigingsplaatsen"? 
schepen Bert Cilissen: 
Zo kunnen scholen die tijdelijk gesloten zouden zijn en opnieuw geopend worden een opstarttoelage 
krijgen. 
 
Jan Peumans: 
1. Waarom wordt eerst een persconferentie gegeven en wordt dit punt pas later voorgelegd aan de 
gemeenteraad? 
burgemeester Mark Vos: 
Er werd duidelijk vermeld op de persconferentie dat dit eerst nog moest goedgekeurd worden door de 
gemeenteraad. 
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2. Het uitgangspunt moet zijn dat kinderen maximaal in hun eigen dorp naar school worden gestuurd.  
Kan het wervingsbeleid van de directeuren getemperd worden? 
schepen Bert Cilissen: 
Vandaar ook deze capaciteitsbepaling. 
 
3. Een aantal kinderen uit onze gemeente volgen buitengewoon onderwijs.  Ik vraag het 
schepencollege te onderzoeken hoe wij deze scholen kunnen steunen. 
burgemeester MarkVos: 
Dit wordt onderzocht. 
 
Jo Ruyters: 
1. Hoe staat de gemeente t.o.v. het feit dat andere instanties hun taak niet naar behoren uitvoeren en 
dat de gemeente dit in hun plaats moet doen? 
schepen Bert Cilissen: 
Alle scholen krijgen 70% subsidies.  Voor de gemeentescholen wordt de resterende 30% bijgepast 
door de gemeente, de vrije scholen krijgen dit niet.  Via dit toelageregelment willen wij ervoor zorgen 
dat zij in de toekomst ook kunnen investeren in hun infrastructuur die ook gebruikt worden door 
kinderenuit onze gemeente. 
 
Ivo Thys: 
1. De gemeente zou de schoolgebouwen van het vrij onderwijs ook kunnen kopen en daarna in 
erfpacht geven. 
 
2. Wat is de juiste toedracht van artikel 7? 
schepen Bert Cilissen: 
Op het bedrag van Agion komt 25 % bij, 25% komt bij de 70% en wordt dan 95 %. 
We zullen artikel 7 als volgt verduidelijken: "Dit betreft 70%Agion, 25% gemeente en 5% bouwheer.3 
 
Gelet op de engagementsverklaring aangaande dorpsscholen binnen de gemeente Riemst; 
Gelet op het ontbreken van voldoende middelen om de bestaande vestigingsplaatsen in behoorlijke 
toestand te houden; 
Gelet op het feit dat het voor de gemeente financieel niet haalbaar is om in al de dorpen/woonkernen 
een volledig gemeentelijke infrastructuur te voorzien; 
Gelet op de vraag van verschillende scholen uit diverse dorpen/woonkernen om een gemeentelijke 
toelage te voorzien ter ondersteuning van de renovatie, van de plaatselijke schoolinfrastructuur; 
Gelet op de beleidsvisie van het gemeentebestuur om de leefbaarheid in al de dorpen/woonkernen te 
behouden.  Eén van de middelen hiertoe is de aanwezigheid van schoolinfrastructuur op het niveau 
van elk dorp/woonkern; 
Gelet op de beleidsvisie van het gemeentebestuur dat er op gericht is om een integrale 
toegankelijkheidsbenadering na te streven waardoor personen met een handicap, met 
mobiliteitsproblemen, rolstoelgebruikers, ouders met kinderwagens en anderen, vlotter kunnen gebruik 
maken van het lokale onderwijsaanbod; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending 
van sommige toelagen; 
Gelet op het toelagereglement toegankelijkheid scholen van 19/05/2008 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
Gelet op de beleidsnota van het gemeentebestuur voor de beleidsperiode 2013-2018; 
 
BESLUIT: 22 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, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, 
Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Binnen de perken van de kredieten voorzien op de jaarlijkse gemeentebegroting zal een toelage 
verleend worden voor de renovatie, de verfraaiing, de (brand)veiligheid, de sanering, de 
toegankelijkheid en het onderhoud van de verschillende reeds bestaande, al of niet in gebruik zijnde 
vestigingsplaatsen van de scholen van een ander net dan het gemeentelijke, hierna kortweg 
schoolinfrastructuur genoemd. 
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artikel 2:  
Voor de gemeentelijke subsidie voor infrastructuurwerken schoolgebouwen gelden uitsluitend  
dezelfde actievoorwaarden die door hogere overheden (hier nader genoemd: Agion) gesteld  
worden voor deze maatregel. 
artikel 3: 
Bijkomend op te richten schoolinfrastructuur met een tijdelijk karakter (modulaire eenheden) worden 
nadrukkelijk uitgesloten van dit toelagereglement. Gelijklopend worden gebouwen die bij de 
startdatum van dit reglement niet en in het verleden nooit als schoolinfrastructuur gebruikt werden 
eveneens uitgesloten van toelage. 
 
artikel 4: 
De schoolinfrastructuur dient beheerd te worden door een andere inrichtende macht dan het 
gemeentebestuur. De inrichtende macht vormt samen met de directie van de betreffende 
schoolinfrastructuur het overlegorgaan met het gemeentebestuur. 
artikel 5: 
De schoolinfrastructuur moet toegankelijk zijn voor alle schoolplichtige kinderen ongeacht de 
ideologische, filosofische, politieke of godsdienstige overtuiging. 
artikel 6: 
De schoolinfrastructuur is eigendom van de aanvragende inrichtende macht of deze beschikt over een 
zakelijk recht, een huurovereenkomst of enig ander recht waaruit blijkt dat de aanvragende inrichtende 
macht nog minstens 30 jaar over het genot van de betreffende infrastructuur kan beschikken. Dit naar 
analogie met de subsidievoorwaarden zoals bepaald door Agion. 
artikel 7: 
Voor de betoelaging van schoolinfrastructuur wordt er een gemeentelijke tussenkomst voorzien van 
25% van het betoelaagbaar bedrag van Agion met een maximum van de in artikel 8 genoemde 
bedragen. Deze toelage wordt voorzien als aanvullend deel bij de goedgekeurde toelage door Agion, 
die 70% bedraagt. Dit betreft dus 70%Agion, 25% gemeente en 5% bouwheer. 
artikel 8: 
De maximale toelage per gebouw is verschillend naargelang de soort schoolinfrastructuur. De 
maximale toelage is voortschrijdend en kan bij stijging van het aantal klassen aangepast worden aan 
de toestand op het moment van de aanvraag. De stijging van het aantal klassen moet weliswaar 
aantoonbaar zijn aan de hand van het totale leerlingenaantal van de school. Dit geldt prioritair als 
uitsluitende voorwaarde teneinde te voorkomen dat een aanpassing van de subsidieklasse een gevolg 
zou kunnen zijn van een andere klasorganisatie binnen een bepaalde school, vestigingsplaats of 
tussen vestigingsplaatsen onderling. 
 
SOORT SCHOOLINFRASTRUCTUUR MAXIMALE TOELAGE 
Vestigingsplaats Klasse A: 
locatie waar, op hetzelfde adres, door de Vlaamse overheid erkend onderwijs georganiseerd wordt en 
waar minstens 7 klassen voor de organisatie van een volwaardig leerjaar in gebruik worden genomen
 - maximum 100.000 EUR 
Vestigingsplaats Klasse B: 
locatie waar, op hetzelfde adres, door de Vlaamse overheid erkend onderwijs georganiseerd wordt en 
waar minstens 4 klassen voor de organisatie van een volwaardig leerjaar in gebruik worden genomen
 - maximum 75.000 EUR 
Vestigingsplaats Klasse C: 
locatie waar, op hetzelfde adres, door de Vlaamse overheid erkend onderwijs georganiseerd wordt en 
waar minstens 1 klas voor de organisatie van een volwaardig leerjaar in gebruik wordt genomen              
- maximum 50.000 EUR  
artikel 9: 
Het maximale toelagebedrag voor een schoolinfrastructuur kan gecumuleerd worden met:  
- een rentetoelage. Het gemeentebestuur betaalt de totale jaarlijkse rentelast van de door de 
inrichtende macht opgenomen lening van maximaal 75.000 EUR met een maximale looptijd van 20 
jaar. 
- een toegankelijkheidstoelage van 8.000 euro.  Deze toelage kan enkel gebruikt worden voor het 
realiseren van werken die de toegankelijkheid verhogen in de schoolinfrastructuur.  Alvorens deze 
werken uitgevoerd en betoelaagd worden moet het advies van het toegankelijkheidsbureau gevraagd 
en gevolgd worden. 
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De kosten voor de werken en materialen binnen deze toegankelijkheidstoelage worden voor 100% 
betoelaagd. 
- een heropstarttoelage van 12.500,00 € 
Deze toelage kan enkel gebruikt worden indien in het verleden de gebruiker van de 
schoolinfrastructuur zijn activiteiten stopzette en indien de activiteiten in deze infrastructuur hervat 
worden na een onderbreking van minstens 5 jaar. 
Indien de schijf van de basistoelage van 50.000, 75.000 of 100.000 € nog niet volledig werd 
aangesproken voor de betreffende schoolinfrastructuur, dan zal eerst dit resterend bedrag aangewend 
moeten worden.  In dit geval wordt de heropstarttoelage verminderd met het resterend bedrag.  Het 
bedrag dat dan werd aangewend voor de heropstart wordt op zijn beurt in mindering gebracht van de 
eerste mogelijkheid tot onderhoudstoelage zoals beschreven in het artikel aangaande de 
onderhoudstoelage. 
De heropstarttoelage dient prioritair aangewend te worden voor het behalen van de nodige 
veiligheidskeuringen inzake brandveiligheid, electriciteit, gas, e.a.  Alle keuringsbewijzen worden dan 
ook afgeleverd vooraleer de toelage wordt uitbetaald. 
Het restkrediet van de heropstarttoelage kan aangewend worden voor de verdere verfraaiing van de 
schoolinfrastructuur 
De berekening van de heropstarttoelage gebeurt volgens het principe vermeld in artikel 7 (25%). 
- een onderhoudstoelage van 12.500,00 € 
De onderhoudstoelage kan slechts na een periode van 10 jaar aangevraagd worden.  De periode  
van 10 jaar start op datum van de eerste princiepsbeslissing voor infrastructuurtoelage van het college 
van burgemeester en schepenen voor het gebouw waarvoor de infrastructuurtoelage wordt 
aangevraagd. 
De toelage kan enkel gebruikt worden in het kader van: 
- het behandelen  van structurele gebreken of voor het nemen van maatregelen ter voorkoming van 
structurele gebreken 
- rationeel energieverbruik o.a. dubbele beglazing, isolatie, energiezuinige verwarming 
- brandveiligheidsmaatregelen voor het bestaand schoolgebouw en bijgebouwen mits voorlegging van 
het  brandveiligheidsattest voor de voorgaande betoelaging 
- maatregelen ter bevordering van de akoestiek op voorwaarde dat de brandveiligheid helemaal in 
orde is en na een controle van de technische dienst waaruit blijkt dat er geen gebreken zijn die 
prioritair te behandelen zijn in het kader van het onderhoud van het gebouw of bouwkundige 
gebreken.   
- bij uitbreiding van de schoolinfrastructuur kan er eveneens gebruik gemaakt worden van het 
vooropgestelde krediet onderhoudstoelage voor werken aangaande rationeel energieverbruik, 
brandveiligheidsmaatregelen en maatregelen ter verbetering van de akoestiek, op voorwaarde dat de 
technische dienst na een controle vaststelt dat er geen gebreken zijn die prioritair behandeld moeten 
worden in het kader van het onderhoud van het gebouw of bouwkundige gebreken. 
De berekening van de onderhoudstoelage gebeurt volgens het principe in artikel 7 (25%). 
artikel 10: aanvraagprocedure: 
De aanvraag voor toelage moet worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen 
van Riemst via een kopie van de brief van Agion waarin deze bevestigt dat de subsidie wordt 
toegekend.  Deze kopie wordt door de aanvrager ondertekend. Deze aanvraag bij het 
gemeentebestuur gebeurt uiterlijk binnen de 6 maanden na postdatum van de brief van Agion. 
artikel 11: Uitbetalingsprocedure: 
a. De uitbetaling van het maximale toelagebedrag kan gespreid worden over meerdere 
begrotingsjaren. 
 Het college van burgemeester en schepenen maakt in overleg met de  inrichtende macht 
concrete afspraken i.v.m. de uitbetalingstermijnen van de toelage. 
b. De gemeentelijke subsidie wordt uitgekeerd: 
- indien de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet 
- indien de vereiste documenten tijdig werden ingediend 
- nadat de gemeente een bevestiging van de uitbetaalde subsidies ontvangen heeft van Agion.  
- na controle van de uitgevoerde werken door de technische dienst en, indien van  
   toepassing, door het Toegankelijkheidsbureau 
Op basis van het verslag van de toezichthoudende ambtenaar zal het college van burgemeester en  
schepenen beslissen over de uitbetaling van de toelage. Deze toelage kan afwijken van de initieel  
genomen beslissing van het college. Dit uitsluitend indien dit ook blijkt uit een eventuele 
herberekening 
van de kosten door Agion. 
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Indien er frauduleuze praktijken worden vastgesteld, kan de subsidie worden teruggevorderd door het  
gemeentebestuur.  
artikel 12: 
De nodige kredieten worden jaarlijks voorzien in de begroting onder artikelnummer  
1419/002/009/001/003 66402500 080003 - Infrastructuurstoelage vrij onderwijs. 
artikel 13:  
Overgangsmaatregelen : 
- voor scholen die reeds gebruikt maakten van het gemeenteraadsbesluit 'toegankelijkheid scholen' 
van 19/05/2008 wordt een herberekening gemaakt inzake de toegankelijkheidstoelage. De 
herberekende toelage voor deze school wordt verminderd met de toelage die zij reeds ontvingen.  
 
artikel 14:  
Opheffing toelagereglement toegankelijkheid scholen van 19/05/2008 
artikel 15: 
Over alle niet-voorziene gevallen beslist het college van burgemeester en schepenen. 
artikel 16: 
Een afschrift van dit regelement wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 
artikel 17: 
Dit reglement treedt in werking vanaf 11/05/2015. 
 
 
 

BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET 
GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Peter Neven wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11/05/2015  toegevoegd. 
 
 
LDP - Dienst Lokale Economie, Landbouw, Platteland 
12. MOTIE BETREFFENDE DE UITVOERING INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN EN  

GEVOLGEN PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF 
 
Veerle Wouters: 
Het zou in onze gemeente gaan over 5 oranje bedrijven.  De Vlaamse Regering heeft reeds stappen 
ondernomen en deze motie zal dit niet beïnvloeden.  Daarnaast is de voorgestelde termijn veel te kort 
en zijn de natuurdoelstellingen ook belangrijk. 
 
Jan Noelmans: 
Onze fractie vindt de geest van deze motie goed, maar wil als bijkomend punt in artikel 1 het volgende 
toevoegen "dat er ook voor andere sectoren die impact hebben op deze habitatrichtlijngebieden 
maatregelen genomen worden".  Indien dit wordt toegevoegd gaan wij akkoord met de motie. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit toevoegen aan artikel 1. 
 
Ivo Thys: 
Er werd in het verleden geen rem gezet op de groei van landbouwactiviteiten en daar zijn de boeren 
nu het dupe van.  Ik stel voor om de  zoekzones die voorzien zijn in RSP ook werkelijk uit voeren.  De 
landbouw moet verduurzamen en de natuur mag niet teruggeschroefd worden.  Ik vind de formulering 
van deze motie té landbouwgericht. 
 
Jan Peumans: 
Dit probleem  werd reeds eerder aangekaart en komt niet onverwacht.  Vanuit milieuoverwegingen 
stelt de Nva voor om bedragen te voorzien in de begroting om deze bedrijven te helpen.  De 
landbouwers moeten snel zekerheid krijgen en er moeten middelen komen voor natuurherstel.  Dit is 
een genuanceerd verhaal waarbij natuur en landbouw een rol spelen en onze fractie wenst zich voor 
deze motie te onthouden. 
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Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering d.d. 23 april 2014 waarmee de 
instandhoudingsdoelstellingen (IHD) definitief werden goedgekeurd en tevens de basis werd gelegd 
voor de opmaak van een Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in Vlaanderen; 
Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering d.d. 23 april 2014 om de programmatische aanpak 
gefaseerd te realiseren;  
Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering d.d. 23 april 2014 om de instelling van een 
herstructureringsprogramma goed te keuren en bij de goedkeuring van de inrichtingsnota de nodige 
middelen vrij te maken ter financiering van het herstructureringsprogramma; 
Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering d.d. 30 januari 2015 waarbij een flankerend beleid 
goedgekeurd werd voor landbouwbedrijven die in hun bedrijfsvoering het zwaarst getroffen worden 
door de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s). 
Overwegende dat de veehouders door de Vlaamse overheid in het najaar 2014, per brief, indicatief en 
informatief, werden geïnformeerd over de bijdrage van hun bedrijf aan de stikstofneerslag op de 
speciale beschermingszone;  
Overwegende dat ook in Riemst 4 landbouwbedrijven op de hoogte werden gebracht dat hun 
vergunde economische activiteiten een betekenisvolle aantasting veroorzaken op een nabijgelegen 
speciale beschermingszone op basis van de actuele habitat, waardoor ze via het instrument van de 
passende beoordeling, zware gevolgen kunnen ondervinden bij de hernieuwing, wijziging of 
uitbreiding van hun vergunning.  
 
Wat zwaar ingrijpt op de ontwikkelingsperspectieven van deze bedrijven. Bij uitbreiding met de 
vooropgestelde zoekzone, de toekomst van 5 bedrijven wordt gehypothekeerd; 
Overwegende dat de PAS tot doel heeft enerzijds de milieudruk te verminderen zodat de 
instandhoudingsdoelstellingen op termijn gerealiseerd kunnen worden zonder de continuïteit van de 
vergunningverlening en de socio-economische activiteiten in het gedrang te brengen en anderzijds 
door op termijn ontwikkelingsruimte voor deze economische activiteiten te creëren;  
 
 
BESLUIT: 16 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 en Jan Noelmans 
6 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Dirk Jacobs en Jo 
Ruyters 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad van Riemst dringt er bij de Vlaamse regering op aan:  

1) dat de huidige en zeer ruim afgebakende zoekzones zo snel als mogelijk en ten allerlaatste 
tegen 1 juli 2015 worden herleid tot meer realistische proporties waarbij niet enkel rekening 
wordt gehouden met de ecologische potenties, maar evenzeer met socio-economische 
factoren; 

2) de veehouderijen, die actief zijn in de nabijheid van deze speciale beschermingszones, niet 
langer gehypothekeerd worden in de ontwikkeling van hun economische activiteiten. Dat hen 
een zo groot mogelijke rechtszekerheid geboden wordt op lange termijn.   

3) dat per habitatrichtlijngebied een transparante monitoring wordt uitgevoerd om de gunstige 
staat van instandhouding vast te stellen. En bij het bereiken van deze gunstige staat, de 
landbouwbedrijven ook de rechtszekerheid dienen te verkrijgen. 

4) dat er werk gemaakt wordt van de doorstroming van informatie aan de landbouwers, lokale 
overheden, zowel aan de lokale administraties.  

5) dat naast het flankerend beleid voor de zwaarst getroffen rode bedrijven, ook verder gewerkt 
wordt aan een aanpak voor de oranje bedrijven. Omdat de huidige overgangsregeling niet 
werkbaar is voor deze bedrijven, dienen snel via de voorlopige PAS mogelijkheden geboden 
te worden voor deze oranje bedrijven.  

6) dat er ook voor andere sectoren die impact hebben op deze habitatrichtlijngebieden 
maatregelen genomen worden.   

7) dat er voldoende middelen worden vrijgemaakt om de inspanningen van de landbouwers te 
vergoeden.   
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artikel 2: 
De gemeenteraad van Riemst kan zich met de implementatie van de IHD en de uitvoering van de PAS 
alleen akkoord verklaren als op zijn minst aan bovenstaande eisen is voldaan en zal deze motie aan 
de Vlaamse Regering, met name Minister Joke Schauvliege (Omgeving, Natuur en Landbouw) en aan 
Minister-president Geert Bourgeois richten. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
13. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Mieke Loyens: 
1. Namens onze fractie wil ik toneelvereniging Ozzy en de medewerkers feliciteren met  en bedanken 
voor de geslaagde opvoering "Brug onder vuur".  Daarnaast ook onze felicitaties voor de 
organisatoren van de 11 mei-herdenking aan de brug te Vroenhoven. 
 
Jo Ruyters: 
1. Graag een stand van zaken i.v.m. de witte kapel te Vlijtingen. 
schepen Mathieu Eycken: 
Er is geen verdere evolutie t.o.v. vorige gemeenteraad in dit dossier. 
 
2. Graag een stand van zaken i.v.m. het PCC te Vlijtingen. 
burgemeester Mark Vos: 
De gemeente zoekt samen met de eigenaar naar een oplossing en speelt een coördinerende rol bij de 
opmaak van het nieuwe RUP. 
 
Dirk Jacobs: 
1. wenst namens de Nva-fractie de toneelvereniging Ozzy en de medewerkers te feliciteren met de 
geslaagde opvoering "Brug onder vuur". 
 
2. Waarom werden de gemeenteraadsleden niet uitgenodigd voor het nachtelijk eerbetoon aan de 
brug op 10 mei? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit was een initiatief van Ozzy en het schepencollege werd hierop mondeling uitgenodigd door de 
voorzitter van Ozzy. 
 
3. Graag een stand van zaken i.v.m. het Deken Gelaesplein. Wat zijn de resultaten van de bevraging? 
schepen Bert Cilissen: 
De verwerking van de bevraging is nog lopende, wanneer de gegevens verwerkt zijn worden de 
resultaten aan u bezorgd. 
 
4.Waarom werd het bezwaarschrift i.v.m. de verkavelingsaanvraag te Millen dat ook gericht was aan 
de raadsleden niet aan de raadsleden bezorgd? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
5. Wie heeft de opdracht gegeven om de gaten in de parkeerplaats ter hoogte van de sporthal te 
Herderen op te vullen met de grindafval van het tennisplein?  
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
Veerle Wouters: 
1. Graag een stand van zaken i.v.m. het dossier "armoede".  Op welke manier worden kansarme 
kinderen betrokken in vakantieparticipatie? 
schepen Katja Onclin: 
Gezinnen die bekend zijn bij het OCMW worden geïnformeerd over goedkope vakantiemogelijkheden.  
Verder gaan we onderzoeken hoe we via andere diensten kansarme mensen op een goede manier 
kunnen bereiken. 
schepen Marina Pauly: 
Daarnaast bestaan er ook speciale tarieven bij de kinderopvang.  Het Huis van het Kind zal hierin een 
grote rol gaan vervullen. 
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2. Graag een stand van zaken i.v.m. "Riemst, energiezuinige gemeente".  Welke projecten met 
openbare LED-verlichting zijn gepland? 
burgemeester Mark Vos: 
Voor RUP Wilder is lED-verlichting gepland, Voor Elst wordt voor de nieuwe verlichting voorzien die 
kan gedimd worden, voor de parking aan het voetbalveld te Vlijtingen wordt LED-verlichting voorzien. 
 
Jan Peumans: 
 
1. De bebloeming van de dorpskernen wordt uitgegeven aan een firma van Oostmalle. Dit is wel erg 
ver gezocht.   Waarom wordt dit niet uitbesteed aan een sociale instelling? 
burgemeester Mark Vos: 
Deze firma voorziet ook de bebloeming in andere gemeenten. 
 
Gelieve mij de lijst van al de gemeente te bezorgen waar deze firma instaat voor de bebloeming. 
burgemeester Mark Vos: 
Ik zal die lijst opvragen aan de firma en ze u bezorgen. 
 
2. Gelieve het bedrijf Nassen mee op te nemen in de BPA-wijziging Vlijtingen. 
schepen Katja Onclin: 
Het huidige BPA laat geen uitbreiding toe voor Nassen, we onderzoeken andere mogelijkheden. 
 
3. Gelieve mij een schriftelijk overzicht te bezorgen van de taken van de duurzaamheidsambtenaar. 
burgemeester Mark Vos: 
Een overzicht wordt u bezorgd. 
 
Jan Noelmans: 
1. Graag een stand van zaken i.v.m.  de dossiers zonevreemde recreatie. 
schepen Katja Onclin: 
Dit dossier moet nog verder uitgewerkt worden en wordt later voorgelegd an de gementeraad. 
 
2. Voor Membruggen wordt een alternatieve locatie korter bij de dorpskern gezocht.  Waar is deze 
gelegen? 
schepen Katja Onclin: 
Dit moet nog worden onderzocht, het is niet gemakkelijkom een nieuwe locatie te vinden. 
 
3.Graag een stand van zaken i.v.m.het informatieveiligheidsplan. 
schepen Mathieu Eycken: 
Dit dossier is lopende.  Victor is aangesteld om een veiligheidsplan op te maken. 
 
4.Onze fractie wenst theatergroep Ozzy en de medewerkers te feliciteren met de voorstelling "Brug 
onder vuur", evenals de organisatoren van de 11 mei-herdenking aan de brug te Vroenhoven. 
 
Ludwig Stevens: 
1. Graag een stand van zaken i.v.m. H. Hartbeeld. 
burgemeester Mark Vos: 
De gemeente wil dit kopen, maar de eigenaars zijn in onverdeeldheid. 
 
2. Kan het pleintje aan de kleuterschool te Heukelom gefatsoeneerd worden voor de processie? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit doorgeven. 
 
Ivo Thys: 
1. Ik wens evenzeer de theatergroep Ozzy en de medewerkers te feliciteren met de voorstelling "Brug 
onder vuur". 
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2. Onlangs was gemeentepersoneel een middenberm te herderen aan het onderhouden zonder de 
nodige signalisatie.  Dit was zeer onveilig. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken.  Bij het uitvoeren van dergelijke werken zijn bepaade maatregelen 
verplicht. 
 
3. Graag een stand van zaken i.v.m. 't Bandje te Vlijtingen. 
schepen Katja Onclin: 
Het dossier is lopende, u wordt op de hoogte gehouden. 
 
4. Ik heb onlangs het collegedossier  "BPA Vlijtingen III" doorgenomen en wil daarbij opmerken dat de 
3 mogelijke scenario's die hier worden voorgesteld de verkrotting in Vlijtingen zullen doen toenemen 
en de prijzen van de bouwgronden zullen doen stijgen zodat jonge gezinnen wegtrekken uit Vlijtingen. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit zijn slechts enkele scenario's die bekeken worden. 
Ik heb niets tegen een woonzone t.h.v.de Kloosterstraat, wel tegen de bouw van 50 appartementen. 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 23:00 uur. 
Namens de raad 
 
 
Guido Vrijens 
gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 


