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Vergadering gemeenteraad van 8/06/2015. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 
schepenen 
Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, 
Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, raadsleden 
Marcel Peumans, waarnemend gemeentesecretaris 
 

 
Laat zich verontschuldigen:  
Guido Vrijens, gemeentesecretaris 
 

 
Vanaf punt 4 vervoegt Davy Renkens, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 4 vervoegt Mieke Loyens, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 9 vervoegt Jan Peumans, raadslid de zitting. 
 
 
Vragen vanuit het publiek: 
De heer Jef Lenaerts wonende Tongersesteenweg te Riemst vraagt naar een oplossing voor de 
waterplas tegenover Hoeve Lindeboom te Herderen. 
schepen Guy Kersten: 
We zijn op zoek naar een oplossing, in afwachting pompen we regelmatig leeg. 
burgemeester Mark Vos: 
We moeten op het perceel kunnen werken om een opvangbekken/bezinking  te maken. 
 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering samengeroepen 
ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter dd. 29.05.2015. 
De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Ivo Thys, de stemmingen worden volgens 
loting aangevat door de heer Davy Renkens. 
 
Op vraag van burgemeester Mark Vos wordt volgend punt  bij hoogdringendheid toegevoegd aan de 
agenda: 
“Herinrichting schoolomgeving Genoelselderen” 
De raad gaat unaniem akkoord. 
 
Gaat over tot de dagorde 
 
 
 
 
 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 11.05.2015 
 
Het verslag ligt ter inzage. 
 
Ludwig Stevens: 
Tijdens de vorige gemeenteraad stelde ik de vraag of het pleintje aan de kleuterschool te Heukelom 
zou gefatsoeneerd kunnen worden voor de processie. Gelieve deze vraag op te nemen in de notulen. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen deze vraag opnemen in het verslag. 
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Ivo Thys: 
Gelieve de opmerkingen die ik tijdens de vorige gemeenteraad maakte bij onderstaande 
agendapunten op te nemen inhet verslag: 

• agendapunt 6: Gelieve een passeerhaven te voorzien bij de herinrichting van de doortocht. 
• agendapunt 13:  Ik heb niets tegen een woonzone t.h.v.de Kloosterstraat, wel tegen de bouw 

van 50 appartementen. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen deze opmerkingen opnemen in het verslag. 
 
Dirk Jacobs: 
Tijdens de vorige gemeenteraad stelde ik de vraag wie de opdracht had gegeven om de gaten in de 
parkeerplaats ter hoogte van de sporthal te Herderen op te vullen met de grindafval van het 
tennisplein. Gelieve deze vraag op te nemen in de notulen. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen deze vraag opnemen in het verslag. 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, 
Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Joël L'Hoëst, 
Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
Interne zaken - Dienst Personeel 
2. WIJZIGING CONTRACTUEEL KADER MET INGANG VAN 27/04/2015 
 
Ivo Thys: 
Ik ben akkoord met deze wijziging, maar ik ben niet akkoord met het kader in zijn geheel. 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd.13/04/2015 houdende vaststelling van het 
personeelskader voor het statutair en contractueel personeel met ingang van 01/04/2015; 
Overwegend dat het contractueel personeelskader dient aangepast te worden, aangezien een 
uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang wordt voorzien in de locatie te Bolder en in de 
toekomst in andere locaties; 
Overwegend dat het bestuur met ingang van 27/04/2015 het contractueel personeelskader wenst aan 
te passen als volgt : de functie van 58.75/38 uren kinderverzorgster (C1-C2) te wijzigen in 81/38 uren 
kinderverzorgster (C1-C2); 
Gelet op de artikelen van de gemeentewet en het gemeentedecreet; 
Gelet op het overleg van het managementteam; 
Gelet op het syndicaal overleg; 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, 
Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Joël L'Hoëst, 
Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De gemeenteraadsbeslissing dd.13/04/2015 betreffende vaststelling van het statutair en contractueel 
kader voor het personeel wordt gewijzigd met ingang van 27/04/2015 inzonderheid het contractueel 
personeelskader. 
artikel 2: 
Het statutair en contractueel kader voor het personeel wordt met ingang van 27/04/2015 vastgesteld 
als volgt : 
STATUTAIR 
38/38 - gemeentesecretaris 
38/38 -  financieel beheerder 
38/38 - afdelingshoofd technische dienst (A4a-A4b) 
38/38 - afdelingshoofd LDP (A1a-A1b-A2a) 
38/38 - afdelingshoofd interne zaken (A1a-A1b-A2a) 
38/38 - afdelingshoofd ruimtelijke ordening en wonen (A1a-A1b-A2a) 
38/38 - stedenbouwkundig ambtenaar (A1a-A1b-A2a) 
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38/38 - diensthoofd communicatie (A1a-A1b-A2a) 
38/38 - bibliothecaris (A1a-A1b-A2a) 
38/38 - afdelingshoofd welzijn en vrije tijd (B4-B5) 
45/38 - assistent dienstleider (B1-B2-B3)  (deze functie te blokkeren door éénzelfde aantal uren voor 
de functie van bibliotheekassistent of bij uitdiensttreding) 
38/38 - patrimoniumbeheerder (landmeter-expert) (B1-B2-B3) 
38/38  - gebouwenbeheerder (B1-B2-B3) 
38/38 - HRM verantwoordelijke (B1-B2-B3) 
38/38 - sportfunctionaris (B1-B2-B3) 
38/38 - vergunningenambtenaar (C4-C5) 
38/38 - communicatieambtenaar (C4-C5) (uitdovend tot oppensioenstelling titularis) 
38/38 - aankoper (C4-C5) 
38/38 - toerismeambtenaar (C4-C5) 
77/38 - bibliotheekassistent (C1-C2-C3) (39/38 uren zijn uitdovend bij uidiensttreding van  de huidige 
titularissen of bij bevordering) 
38/38 - controleur der werken (C1-C2-C3) 
38/38 - bouwkundig tekenaar (C1-C2-C3) 
38/38 - verantwoordelijke logistiek (C1-C2-C3) 
38/38 - verantwoordelijke natuur- en milieubeheer (C1-C2-C3) 
38/38 - preventieadviseur (C1-C2-C3) 
120/38 - administratief medewerker (C1-C2-C3) 
38/38 - reprograaf (C1-C2-C3) 
38/38  ploegbaas infrastructuur ((D4-D5) 
38/38 - ploegbaas onderhoud (D4-D5) 
76/38 - administratief assistent (D1-D2-D3) 
152/38 - technisch assistent (D1-D2-D3) 
 
CONTRACTUEEL 
38/38 - coördinator groeven en veiligheid (A1a-A1b-A2a) 
38/38 - diensthoofd ICT (B4-B5) 
38/38 - mobiliteitsambtenaar (B1-B2-B3) 
19/38 - medewerker administratie technische dienst (B1-B2-B3) 
19/38 - medewerker LDP (B1-B2-B3) 
38/38 - communicatieambtenaar (B1-B2-B3) 
38/38 - cultuurcoördinator (B1-B2-B3) 
38/38 - coördinator buitenschoolse kinderopvang (B1-B2-B3) 
38/38 - financieel medewerker analist (B1-B2-B3) 
38/38 - onthaal- en financieel medewerker (B1-B2-B3) 
19/38 - jeugdwerker ((B1-B2-B3) 
22.8/38 - plattelandsambtenaar (B1-B2-B3) 
15.2/38 - personeelsmedewerker (B1-B2-B3) 
38/38 - ICT verantwoordelijke (B1-B2-B3) 
38/38 - sportpromotor - monitor (B1-B2-B3) 
38/38 - jeugdconsulent (B1-B2-B3) 
38/38 - natuurambtenaar (C1-C2-C3) 
38/38 - bibliotheekassisstent (C1-C2-C3) 
365/38 - administratief medewerker (C1-C2-C3) 
53.75/38 - kinderverzorgster (C1-C2-C3) 
81/38 - kinderverzorgster (C1-C2) 
58.5/38 - begeleidster buitenschoolse kinderopvang (D1-D2-D3) 
163.4/38 - administratief assistent (D1-D2-D3) 
608/38 - technisch assistent (D1-D2-D3) 
57.4/38 - technisch assistent chauffeur (D1-D2-D3) 
346.5/38 - schoonmaakster (E1-E2-E3) 
95/38 - ongeschoold arbeider (E1-E2-E3) 
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Facilitaire diensten - Technische Dienst 
3. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN GUNNINGSWIJZE 

VOOR DE VERBETERING VAN EEN AANTAL WEGEN VAN HET TOERISTISCH 
FIETSROUTENETWERK 

 
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 bereikt); 
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 voor de aanleg van het fietsroutenetwerk Limburg een aantal wegen aangepast en 
verhard werden; 
Gelet dat in 2002 de met steenslag verharde wegen opnieuw voorzien werden van een slemlaag met 
bestrijking in Maasgrind; 
Overwegende dat deze bestrijking aan vernieuwing toe is; 
Gelet dat de provincie Limburg het volledig dossier opmaakt, incl. de aanbesteding; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 27.902,60 excl. of € 33.762,15 
incl. 21 % btw; 
Gelet dat de provincie Limburg een toelage verleent op basis van de uitgevoerde werken; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Verbetering toeristisch fietsroutenetwerk” een 
bijzonder bestek met kenmerk 37-43-2013 werd opgesteld door de Provincie Limburg; 
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 22400007/0200, actie 1419/005/001/001/001; 
Overwegende dat dat de financiering met eigen middelen gebeurt;  
Overwegende dat de inkomsten van de toelage van de Provincie Limburg geboekt worden op op 
budgetcode 74090000/0200, actie 1419/005/001/001/001. 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, 
Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Joël L'Hoëst, 
Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor werken gegund worden met name voor de verbetering van een 
aantal wegen van het toeristisch fietsroutenetwerk, 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 37-43-2013 en de raming voor 
deze opdracht, opgesteld door de Provincie Limburg.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen 
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De raming bedraagt € 27.902,60 excl. btw of € 33.762,15 incl. 21% btw. 
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artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 4: 
Aan de Provincie Limburg wordt een subsidie gevraagd gezien de werken uitgevoerd worden in het 
kader van verbetering van het toeristisch fietsroutenetwerk. 
artikel 5: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode 
22400007/0200, actie 1419/005/001/001/001. 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
De inkomsten van de toelage van de Provincie Limburg worden geboekt op budgetcode 
74090000/0200, actie 1419/005/001/001/001. 
 
LDP - Dienst Lokale Economie, Landbouw, Platteland 
4. OPRICHTING INTERLOKALE VERENIGING PLAATSELIJKE GROEP HASPENGOUW 
 
Dirk Jacobs: 
Wie is aangeduid als afgevaardigde van onze gemeente? 
schepen Guy Kersten: 
Er is 1 afgevaardigde per gemeente en voor onze gemeente ben ik dat als schepen van landbouw – 
economie en platteland. 
 
Gelet op de oproep van het provinciaal managementcomité d.d. 2014-06-16 tot de vorming van 
nieuwe plaatselijke groepen en de opmaak van een lokale ontwikkelingsstrategie; 
Gelet op de start van het participatief publiek-privaat traject voor de regio Haspengouw d.d. 2014-06-
25; 
Gelet op de uitwerking van de lokale ontwikkelingsstrategie binnen het referentiekader van het 
provinciaal plattelandsbeleid 2014-2020 door een werkgroep; 
Gelet op de samenstelling en de werking van de plaatselijke groep en het eigenlijke 
ontwikkelingsprogramma; 
Gelet op de lokale ontwikkelingsstrategie, voorgelegd aan en goedgekeurd door de stuurgroep d.d. 
2014-11-12; 
Gelet op het voorstel tot Leader-werking en gebiedsafbakening en de intentie onderschreven in juni 
2014 om toe te treden tot de Leader-werking;   
Gelet op de ondertekende engagementsverklaring voor de Plaatselijke Groep Leader Haspengouw 
door de gemeenteraad d.d. 2015-02-09; 
Gelet op het schrijven van gedeputeerde voor landbouw en plattelandsbeleid, Inge Moors, d.d. 2015-
04-08 met de vraag om het ontwerp van de statuten van de oprichting van de Interlokale vereniging 
Plaatselijke Groep Haspengouw te onderschrijven; 
Gelet op een administratieve handeling waardoor er bijkomend een aanvraag tot toetreding tot de 
Plaatselijke Groep Haspengouw moet gebeuren. 
Gelet op het Gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, 
Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad onderschrijft het ontwerp van de oprichtingsstatuten van de Interlokale vereniging 
Plaatselijke Groep  Haspengouw en vraagt de toetreding tot de Plaatselijke Groep aan. 
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LDP - Dienst Milieu 
5. ALGEMENE VERGADERING EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 

LIMBURG.NET - 24-06-2015 - AGENDA EN IN TE NEMEN 
STANDPUNTEN/STATUTENWIJZIGING 

 
Steven Coenegrachts: 
Ik wil schepen Mathieu Eycken feliciteren met de gefundeerde uiteenzetting die hij heeft gegeven 
tijdens de CIS-vergadering.  Ik heb geen problemen met de statutenwijziging in het jaarverslag. Ik kan 
echter niet akkoord gaan met dit voorstel omdat ik nog geen antwoord heb ontvangen op mijn vraag 
gesteld tijdens de CIS-vergadering. 
schepen Mathieu Eycken: 
Limburg.Net zou mij nog een antwoord bezorgen over hoe de uitkering van de dividenden uitgekeerd 
zullen worden en nadien terugbetaald moeten worden voor de kapitaalsverhoging. De vraag was hoe 
dit boekhoudkundig verwerkt ging worden. 
De minister zou de belasting op de uitkering van de reserves terug draaien maar daar hebben we op 
dat moment nog geen wetenschap van. 
Op de bijzondere algemene vergadering werd echter beslist om tegen 30 juni a.s. een beslissing te 
nemen betreffende de omzetting van de winst,, historische reserves worden niet belast.  We zullen u 
alsnog een antwoord op uw vraag bezorgen. 
 
Veerle Wouters: 
Wat is de visie/het standpunt van de gemeente t.o.v. het statiegeld dat Limburg.net wil heffen op de 
wegwerpverpakkingen? 
schepen Mathieu Eycken: 
We wachten het voorstel van Limburg.net af. 
burgemeester Mark Vos: 
N.a.v. de motie van Ivo Thys op de vorige gemeenteraad hebben we gezegd om het voorstel af te 
wachten, ons standpunt hierin is ongewijzigd. 
 
Dirk Jacobs: 
Onze fractie stemt tegen omwille van de hoge winst van Limburg.net.  De inwoners zullen de komende 
jaren meer en meer moeten betalen. 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15-07-2005 en latere wijzigingen; 
Gelet op de uitnodigingsbrief van 30 april 2015 met referte FA_AM_150430_395 tot de Algemene 
Vergadering van Limburg.net op woensdag 24 juni 2015 om 18.00 u. in 'De Barrier', Grote Baan 9, 
3530 Houthalen, met vermelding van volgende agenda:  
1. Welkom door de voorzitter; 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering; 
3. Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten); 
4. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering; 
5. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering; 
6. Jaarrekening 2014 (art. 65 DIS; art. 13, 40 en 45 statuten); 
7. Uitkering van de beschikbare reserves onder de vorm van een dividend aan de aandeelhouders 

A onder de opschortende voorwaarde dat het dividend opvolgend op de Bijzondere Algemene 
Vergadering door de gemeente ingebracht wordt als kapitaal; 

8. Activiteitenverslag 2014;    
9. Kwijting aan de bestuurders (art. 65 DIS, art. 40 statuten); 
10. Kwijting aan de commissaris (art. 65 DIS, art. 40 statuten); 
11. Ontslag en benoeming van bestuurders; 
12. Varia. 
Gelet op de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering met aanvangsuur 19.00 u., zoals 
vermeld in het aangetekend schrijven van 26 maart 2015 met referte FA_AM_150326_331: 
1) Welkom door de voorzitter; 
2) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten); 
3) Statutenwijziging. 
 
 



Notulen GR 08.06.2015 
7 

 
Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 
rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een Opdrachthoudende Vereniging zoals bedoeld in artikel 
12, §2 ,3° van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, verder het 
Decreet genoemd; 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente Riemst bij Limburg.net; 
Gelet op de statuten van Limburg.net; 
Gelet op de uitnodigingsbrief van 26 maart 2015 met referte FA_AM_150326_331 tot de Bijzondere 
Algemene Vergadering van Limburg.net op woensdag 24 juni 2015 in ‘De Barrier’, Grote Baan 9, 3530 
Houthalen-Helchteren.  
In dit schrijven was aangekondigd dat er nog een uitnodiging zou volgen met de agenda van de 
gewone Algemene Vergadering.  
Gelet dat in het aanvullend schrijven van Limburg.net toelichting wordt verschaft over de uitkering van 
de reserves als dividend onder de opschortende voorwaarde dat alle gemeentelijke deelnemers in 
Limburg.net met AANDELEN A (dit zijn aandelen die behoren aan de deelnemers-gemeenten die lid 
zijn van de vereniging) aan wie de reserves als dividend worden uitgekeerd, hun dividendvordering 
inbrengen in Limburg.net onder de vorm van kapitaal tegen vergoeding in aandelen en dit uiterlijk in 
een periode van vier maanden na de Algemene Vergadering (de volstorting moet gebeurd zijn op 23 
oktober 2015); 
Gelet op het ‘ontwerp van statutenwijziging’ van de Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net, zoals 
raadpleegbaar op het beveiligde Infopunt van Limburg.net;  
Gelet op de bepalingen van het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 
Overwegende dat de gemeenteraad zich de motieven zoals uiteengezet in het voorstel tot 
statutenwijziging eigen maakt en er bij haar beslissing uitdrukkelijk rekening mee wil houden;  
Overwegende dat er geen bezwaren voor handen zijn om de goedkeuring van de voorgelegde 
statutenwijzigingen, de uitkering van het dividend en de inbreng van de dividendvordering ten bedrage 
van het uitgekeerde dividend te weigeren; 
Overwegende dat dit voor de gemeente neerkomt op een verhoging van de thans bestaande inbreng 
€ 146.160 tot € 487.200; overwegende dat dit de gemeentelijke financiën niet zal bezwaren gelet op 
de voorafgaandelijke uitkering van de reserves door Limburg.net; 
Overwegende dat de gemeenteraad derhalve formeel instemt met het inbrengen van haar 
dividendvordering en het volstorten van het aldus verhoogd kapitaal; 
 
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, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Anita Beusen, 
Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
De agendapunten van de gewone Algemene Vergadering van woensdag 24 juni 2015 om 18.00 u. 
van de Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.  
artikel 2: 
De agendapunten van de Bijzondere Algemene Vergadering van woensdag 24 juni 2015 om 19.00 u 
van de Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.  
artikel 3: 
Het ‘ontwerp van statutenwijziging’ van Limburg.net zoals meegedeeld bij brief van 26 maart 2015 en 
toegelicht bij schrijven van 30 april 2015 (en zoals te behandelen op de Bijzondere Algemene 
Vergadering van 24 juni 2015, wordt goedgekeurd. 
artikel 4: 
De gemeenteraad stemt er formeel mee in om de thans bestaande inbreng van de gemeente als 
kapitaal in Limburg.net van € 146.160 te verhogen tot € 487.200. 
artikel 5: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de Opdrachthoudende Vereniging middels het 
bezorgen van een afschrift in tweevoud aan Limburg.net. 
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AH ROW 
6. GOEDKEURING JAARVERSLAG 2014 EN FINANCIEEL VERSLAG 2014 VZW STEBO 
 
Ivo Thys: 
Ik zou graag meer informatie krijgen over de opmaak van het doelgroepenplan en de leegstandfiches. 
schepen Katja Onclin: 
We zullen u die info bezorgen. 
 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 
Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur en in het bijzonder het gelijkheids- en 
transparantiebeginsel; 
Gelet op de goedkeuring 'Verderzetting projectwerking (periode 2012-2014) interlokale vereniging ter 
ondersteuning van projecten lokaal woonbeleid - Haspengouw' door de gemeenteraad in de 
vergadering van 6 juni 2011; 
Gelet op artikel 15 van de 'Overeenkomst met statutaire draagkracht aangaande de oprichting van de 
Interlokale vereniging ter ondersteuning van projecten inzake lokaal woonbeleid - Haspengouw' 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, 
Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2014 en het financieel verslag 2014 van vzw STEBO goed. 
artikel 2: 
Een afschrift van dit besluit wordt  overgemaakt aan STEBO vzw, Windekestraat 1, 3600 Genk. 
 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
7. AANPASSING EENRICHTINGSVERKEER WIJNSTRAAT 
 
Ivo Thys: 
Een volledige eenrichting zou een betere oplossing zijn, maar ik ga akkoord met dit voorstel. 
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet ;  
Gelet op de nieuwe gemeentewet van van 24 juni 1988, met latere wijzigingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de bekendmaking en inwerkingtreding van 
reglementen en verordeningen, het artikel 250 betreffende de uitoefening van het toezicht van de 
Vlaamse Overheid op de uitvaardiging van aanvullende reglementen over het wegverkeer, met latere 
wijzigingen;  
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16 maart 1968; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, KB 1 december 1975; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 
verkeerstekens; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, MB 11 oktober 1976; 
Gelet op het gunstig advies van de politie; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 8 juli 2013; 
Overwegende het positief advies van de verkeerscommissie van 25 februari 2015; 
 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, 
Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
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artikel 1:  
De gemeenteraad beslist om éénrichtingsverkeer in de Wijnstraat uit te breiden. Dit in de richting van 
de Dorpsstraat richting de Demerstraat. Dit vanaf huisnummer 1 tot net voorbij huisnummer 3 
artikel 2:  
De schikkingen uit artikel 1 zullen aangegeven worden door verkeersborden F19 en C1.  
artikel 3:  
Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet 
artikel 4: 
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente. 
artikel 5: 
Dit reglement wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van Limburg voor vermelding in 
het bestuursmemoriaal. 
artikel 6: 
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveilighed 
van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
artikel 7: 
dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen betreffende het éénrichtingsverkeer in de 
Wijnstraat. 
 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
8. AANPASSING ZONE 30 KM/U DEMERSTRAAT 
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet ;  
Gelet op de nieuwe gemeentewet van van 24 juni 1988, met latere wijzigingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de bekendmaking en inwerkingtreding van 
reglementen en verordeningen, het artikel 250 betreffende de uitoefening van het toezicht van de 
Vlaamse Overheid op de uitvaardiging van aanvullende reglementen over het wegverkeer, met latere 
wijzigingen;  
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16 maart 1968; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, KB 1 december 1975; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 
verkeerstekens; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, MB 11 oktober 1976; 
Gelet op het gunstig advies van de politie; 
Overwegende dat er in de nabije toekomst infrastructurele werken zullen aanvatten in de Demerstraat; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, 
Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1:  
De gemeenteraad beslist om een zone 30 km/u in te voeren in de Demerstraat. Dit ter hoogte van het 
kruispunt met de Wijnstraat. De zone 30 km/u zal 75 meter voor en na het kruispunt met de Wijnstraat 
voorzien worden. 
artikel 2:  
De schikkingen uit artikel 1 zullen aangegeven worden door verkeersborden F4a en F4b 
artikel 3:  
Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet 
artikel 4: 
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente. 
artikel 5: 
Dit reglement wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van Limburg voor vermelding in 
het bestuursmemoriaal. 
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artikel 6: 
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveilighed 
van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
artikel 7: 
dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen betreffende de zone 30 km/u in de Demerstraat. 
 
 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
9. INVOEREN PARKEERVERBOD KRUKSTRAAT 
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet ;  
Gelet op de nieuwe gemeentewet van van 24 juni 1988, met latere wijzigingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de bekendmaking en inwerkingtreding van 
reglementen en verordeningen, het artikel 250 betreffende de uitoefening van het toezicht van de 
Vlaamse Overheid op de uitvaardiging van aanvullende reglementen over het wegverkeer, met latere 
wijzigingen;  
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16 maart 1968; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, KB 1 december 1975; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 
verkeerstekens; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, MB 11 oktober 1976; 
Overwegende een gunstige proefperiode om de voorgestelde maatregel aan de praktijk te toetsen; 
Overwegende de situatie in de Krukstraat; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1:  
De gemeenteraad beslist tegenover de inrit van de woning Krukstraat 4 een parkeerverbod in te 
stellen. Dit over een lengte van 15 meter. 
artikel 2:  
De schikkingen uit artikel 1 zullen aangegeven worden door verkeersborden E3 en onderbord type x  
artikel 3:  
Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet 
artikel 4: 
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente. 
artikel 5: 
Dit reglement wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van Limburg voor vermelding in 
het bestuursmemoriaal. 
artikel 6: 
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveilighed 
van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
10. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNING VAN WERKEN INZAKE  
- "CONTROLE DAKSTABILISATIE GROEVE HET AVERGAT" TE KANNE 
- "BIJKOMEDE CONTROLE DAKSTABILISATIE GROEVE HET AVERGAT TE KANNE" 
- "CONTROLE DAKSTABILSATIE GROEVE LINDESTRAAT TE ZICHEN" 
BEKRACHTIGING VAN DE BESLISSINGEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 26/03/2015. 

21/05/2015 EN 02/04/2015 
 
Ludwig Stevens: 
1.Wij moeten beslissen over iets dat reeds is uitgevoerd. 
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burgemeester Mark Vos: 
Dit is inderdaad zo, dit is een administratieve fout. 
 
2.Wat wordt bedoeld met de veiligheidsperimeter onder openbaar domein?  Betalen wij de kosten voor 
een gedeelte onder privédomein? 
 
Gerard Stratermans: 
De Lindestraat is toch volledig privédomein? 
burgemeester Mark Vos: 
Een gedeelte van de toeristische zone loopt onder de veiligheidsperimeter van het privédomein en valt 
ten koste van de gemeente. 
 
Ivo Thys: 
Het gedeelte van de feestzaal is wel privé? 
burgemeester Mark Vos: 
Dat klopt, zij strijken ook de inkomsten op. 
 
Gezien het gebruik van de groeve "het Avergat" te Kanne, en de groeve in de Lindestraat te Zichen, 
voor toeristische doeleinden, het wenselijk is, om op regelmatige tijdstippen controles uit te voeren op 
de stabiliteit van de groeve; 
Gezien de jaarlijks metingen, te Kanne, twee maal per jaar, uitgevoerd om de stabiliteit in de 
omgeving van de rondleidingen en de feestzaal te controleren en op te volgen; 
Gezien het ook nodig is om het mergeldak te inspecteren op loszittende vuistgrote mergelstukken; 
Gezien door de jaren en ten gevolge van de invloed van temperatuurverschillen deeltjes mergel in het 
plafond kunnen loskomen die voor de bezoekers mogelijks een gevaar kunnen betekenen; 
Gezien de uitvoering van de werken in de Lindestraat in februari 2015; 
Gelet op de uitgevoerde controle op 29 en 30 maart waarbij bleek dat er een locatie extra moest 
bewerkt worden om loszittende mergelstukken te verwijderen; 
Gezien de uitgevoerde tweede controle in het Avergat op 23 april; 
Gezien de specificiteit van de opdracht, en de dringende noodzaak van uitvoering werd er een beroep 
gedaan op "Mergelbouwsteen Kleijnen" die ervaring hebben met mergel en met de specifieke 
problematiek; 
Gezien de te inspecteren gangen gelegen is onder openbaar domein, onder gemeentelijke eigendom, 
en binnen de veiligheidsperimeter van het openbaar domein, worden bedoelde werken ook uitgevoerd 
om reden van openbaar nut; 
Gezien: 

• De kostprijs van de werken in de Lindestraat  € 9.826,65 inclusief BTW bedraagt, 
• De kostprijs van de werken in het Avergat, eerste controle, € 1.873,08 inclusief BTW 

bedraagt, 
• De kostprijs van de werken in het Avergat, tweede controle, € 1.310,43 inclusief BTW 

bedraagt, 
Gezien de opdracht kan gefinancierd worden met de kredieten die zijn voorzien in het 
investeringsbudget 2015 onder reg. sleutel 1419/005/001/001/001/22800000/0340. De financiering 
gebeurt met eigen middelen 
Gezien de opdracht kan gegund worden tegen aangenomen factuur; 
Gezien de voorkennis van de specifieke opdracht van groot belang is, en gezien de hoogdringendheid 
wordt beroep gedaan op slechts een aannemer; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Er wordt een overheidsopdracht voor werken gegund met name voor het uitvoeren van "CONTROLE 
DAKSTABILISATIE GROEVE LINDESTRAAT TE ZICHEN", en dit bij toepassing van art. 26, § 1, 1°a 
(de goed te keuren uitgave is niet hoger dan de door de Koning vastgelegde bedragen); 
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artikel 2: 
Er wordt een overheidsopdracht voor werken gegund met name voor het uitvoeren van "CONTROLE 
DAKSTABILISATIE GROEVE HET AVERGAT" TE KANNE, en dit bij toepassing van art. 26, § 1, 1°a 
(de goed te keuren uitgave is niet hoger dan de door de Koning vastgelegde bedragen); 
artikel 3: 
Er wordt een overheidsopdracht voor werken gegund met name voor het uitvoeren van bijkomende 
"CONTROLE DAKSTABILISATIE GROEVE HET AVERGAT" TE KANNE, en dit bij toepassing van 
art. 26, § 1, 1°a (de goed te keuren uitgave is niet hoger dan de door de Koning vastgelegde 
bedragen); 
artikel 4: 
Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht en de kostprijs voor de opdracht  "CONTROLE 
DAKSTABILISATIE GROEVE LINDESTRAAT TE ZICHEN" bij hoogdringendheid zoals opgenomen in 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De kostprijs bedraagt € 9.826,65 inclusief BTW.  
artikel 5: 
Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht en de kostprijs voor de opdracht "CONTROLE 
DAKSTABILISATIE GROEVE HET AVERGAT" TE KANNE, bij hoogdringendheid zoals opgenomen in 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De kostprijs bedraagt € 1.873,08 inclusief BTW.  
artikel 6: 
Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht en de kostprijs voor de opdracht bijkomende 
"CONTROLE DAKSTABILISATIE GROEVE HET AVERGAT" TE KANNE, bij hoogdringendheid zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De kostprijs bedraagt € 1.310,43 inclusief BTW.  
artikel 7: 
Bovengenoemde opdrachten werden gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 8: 
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel om bedoelde opdrachten toe te kennen aan de 
firma "Mergelbouwsteen Kleijnen" Bovenstraat 28 te 3770 Riemst", en dit bij toepassing van art. 26, § 
1, 1° a 
artikel 9: 
De betaling zal gebeuren met eigen middelen met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget 
2015 onder registratiesleutel 1419/005/001/001/001/22800000/0340. 
artikel 9: 
De beslissingen van het schepencollege van 02/04/2015, 26/03/2015 en 21/05/2015 worden 
bekrachtigd. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
11. GOEDKEURING GEBRUIKSOVEREENKOMST SPEELWEIDE MILLEN 
 
Steven Coenegrachts: 
1.Zal dit dossier tijdig opgeleverd zijn om recht te hebben op de subsidies? 
schepen Bert Cilissen: 
Volgens de dossierbeheerder wel. 
2. Ik wens te laten notuleren dat de schepen niet kan hard maken dat de subsidies binnengerijfd 
worden. 
 
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 117 eerste lid; 
Gelet op artikel 57, § 3, 1° van het gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
gelet op de artikelen 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet; 
Overwegend dat het wenselijk is om gronden gelegen te Riemst 8e afdeling Millen sectie B, deel van 
1216C in gebruik te nemen voor het oprichten van een speelweide; 
Gelet op ontwerpovereenkomst ondertekend voor akkoord door de eigenaars: 

• vereniging parochiaal cultureel centrum Millen als erfpachthouder; 
• de kerkfabriek van de parochie Sint Stefanus al erfpachtverlener; 
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Gezien de overeenkomst zonder kosten wordt afgesloten; 
Gezien de overeenkomst van onbepaald duur is; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, 
Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
Het gemeentebestuur zal een deel van het perceel 1216C gelegen te Riemst 8e afdeling Millen sectie 
B in gebruik nemen voor het oprichten van een speelweide. 
artikel 2: 
De raad gaat akkoord met de overeenkomst van gebruik om niet (bruikleen) voor onbepaalde duur en 
zonder kosten. 
artikel 3: 
De ontwerpovereenkomst als bijlage toegevoegd maakt integraal deel uit van dit besluit. 
 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
12. GOEDKEURING KOSTEN TARIEFIMPACT NAAR AANLEIDING VAN DE VERVROEGDE 

AANLEG VAN EEN ONDERGRONDS NET TEN GEVOLGE VAN DE AANLEG VAN 
STOEPEN LANGS DE MOLENWEG TE VLIJTINGEN EN GOEDKEURING AANLEG NIEUWE 
OPENBARE VERLICHTING 

 
Dirk Jacobs: 
Waarom worden 2 verschillende lampen gebruikt? 
burgemeester Mark Vos: 
Om de dorpskernen te accentueren en zodat men ziet waar men de dorpskern verlaat. 
 
Jo Ruyters: 
Wat zijn trekkingsrechten? 
burgemeester Mark Vos: 
Dat zijn middelen die uit de investeringspotten van infrax ter beschikking gesteld worden. 
 
Gezien de geplande aanleg van stoepen langs de Molenweg te Vlijtingen, is het wenselijk om ook het 
net van de openbare verlichting ondergronds te brengen en de weg te voorzien van nieuwe 
verlichtingspalen en armaturen;  
Gezien er wordt geopteerd voor gedeeltelijk Luma 1 (led) en Saffier 1 -verlichting;  
Gezien de kosten voor de openbare verlichting ten laste zijn van het gemeentebestuur; 
Gezien de raming voor deze aanleg, opgesteld door Infrax, € 162.642,92 bedraagt; 
Gezien de financiering kan gebeuren met trekkingsrechten en, tot en met dit werk er tot 2017 nog € 
337.406,92 aan trekkingsrechten beschikbaar is; 
Gezien ook langsheen het hele traject de teledistributie ondergronds wordt gelegd;  
Gezien langsheen het gehele traject door Infrax aan ons bestuur een kost wordt aangerekend omwille 
van de vervroegde aanleg van een ondergronds net;  
Gezien de waarde van het bovengronds net niet is afgeschreven, en deze kost ten laste is van het 
gemeentebestuur;  
Gezien deze kost niet kan gefinancierd worden trekkingsrechten en met eigen middelen moet betaald 
worden;  
Gezien de kost voor het ondergronds aanleggen bij de herinrichting geraamd wordt op € 91.826,58;  
Gezien om reden van verkeersveiligheid er een korting wordt toegestaan; 
Gezien de uiteindelijk kost voor het gemeentebestuur van € 20.262,21; 
Gezien de financiering kan gebeuren met de kredieten die zijn ingeschreven in het budget 2015 onder 
artikel 1419/005/001/001/001/ algemene rekening 22500007 en beleidscode 0690 ten belopen van € 
125.333,14;  
Gezien de principiële goedkeuring van de investering door het schepencollege in vergadering van 28 
mei 2015;  
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Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij Infrax cvba, en dat de hierboven vermelde opdracht 
kadert binnen de doelstelling van deze intercommunale en dat de gemeente tot die intercommunale is 
toegetreden teneinde op haar grondgebied die doelstellig te verwezenlijken; 
Gelet op artikel 57 van het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1:  
Het project, het vervroegd ondergronds leggen van het electriciteitsnet naar aanleiding van de aanleg 
stoepen langs de Molenweg te Vlijtingen, te aanvaarden en Infrax cvba te verzoeken als 
opdrachtgevend bestuur al het nodige te doen voor de uitvoering van de opdracht mits naleving van 
de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten. 
artikel 2:  
De raming van de opdracht € 20.262,21 voor het vervroegd aanbrengen van een ondergronds net  
wordt goedgekeurd 
artikel 3:  
Deze uitgaven zullen gefinancierd worden met de kredieten die zijn ingeschreven in het budget 2015 
onder artikel 1419/005/001/001/001/ algemene rekening 22500007 en beleidscode 0690 ten belopen 
van € 125.333,14. 
artikel 4: 
Een afschrift van de goedgekeurde beslissing aan Infrax cvba te bezorgen 
 
AH Welzijn & Vrije Tijd 
13. TOELAGE AAN DE VZW  "PAROCHIAAL CULTURELE VERENIGING ST-JOZEF 

HERDEREN" 
 
Ludwig Stevens: 
Welke activiteiten organiseert de vzw? 
schepen Bert Cilissen: 
De vzw beheert o.a. de regeling van de activiteiten van KVLV en duivenbond. 
 
Ivo Thys: 
Zal de vzw ook de activiteiten beheren die zullen doorgaan in de zaal van de school? 
schepen Bert Cilissen: 
De vzw beheert de activiteiten die voorheen plaatsvonden in het parochiaal centrum. 
 
Ludwig Stevvens: 
1.Hoeveel bedraagt de huurprijs van het klooster? 
schepen Bert Cilissen: 
We betalen geen huurprijs, maar staan wel in voor het onderhoud. 
2.Heeft de gemeente er infrastructuurwerken uitgevoerd? 
schepen Bert Cilissen: 
Ja maar het materiaal dat hiervoor gebruikt wordt, zal gerecupereerd worden. 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur een nieuwe scholencampus bouwt in de Sint-Jansstraat; 
Overwegende dat de vzw "Parochiaal Culturele vereniging Sint-Jozef Herderen" hiervoor zijn gronden 
en gebouwen, bij notariële akte, in erfpacht geeft aan het gemeentebestuur voor een termijn van 99 
jaar; 
Gelet op de uitvoeringstermijn van de werken, waardoor de vzw niet over een accomodatie beschikt 
om haar doelstellingen te realiseren; 
Gelet op de beslissing dat in de nieuwe schoolaccomodatie lokalen voorzien worden die door de vzw 
kunnen gebruikt worden om hun doelstellingen te realiseren; 
Gelet op de gebruiksovereenkomst tussen de vzw "Parochiaal Culturele vereniging Sint-Jozef 
Herderen" en de vzw "Parochiale werken en instelling van het Bisdom Hasselt" inzake het gebruik van 
het voormalig Klooster, Tolstraat 8 te Herderen , gedurende de duur van de werkzaamheden; 
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Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 11/12/2014; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De vzw "Parochiaal Culturele vereniging Sint-Jozef Herderen" ontvangt een toelage voor de kosten 
van het gebruik van het voormalig Klooster, Tolstraat 8 in Herderen. Enkel door het beschikbaar 
stellen van deze locatie kan de vzw haar werking verderzetten en haar doelstellingen realiseren. 
artikel 2: 
De toelage wordt geraamd op een geïndexeerde jaarlijkse onkostenvergoeding van 1.500 €.  De 
toelage omvat onder meer de kosten voor aansluiting, verzwaring en gebruik van water en elektriciteit, 
de kosten voor verzekeringen enz. 
artikel 3: 
Deze toelage wordt uitbetaald totdat de nieuwe lokalen in het scholencampus in de Sint-Jansstraat in 
gebruik worden genomen. 
artikel 4: 
De vzw "Parochiaal Culturele vereniging Sint-Jozef Herderen" moet zelf de toelage aanvragen 
artikel 5 : 
De nodige kredieten worden jaarlijks voorzien in het budget op de registratiesleutel 
1419/005/001/001/001/64909000/0739. In 2015 gebeurt er een budgetwijziging met de sleutel 
1419/002/001/001/001/66400150/0739 
artikel 6: 
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2015 
artikel 7 : 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
14. NOODHULP NEPAL 
 
schepen Christiaan Bamps: 
Ik vind dit een goed voorstel, maar veel mensen, waaronder ikzelf, hebben reeds gestort.  Het voorstel 
van het college kost ons amper 7,5 cent/inwoner en de meeste gemeenten doen daaraan mee. 
 
Ludwig Stevens: 
Ik vind echter dat we op deze manier een sterk signaal geven aan de inwoners,en daarnaast krijg je 
een fiscaal attest 
 
Dirk Jacobs: 
Onze fractie gaat akkoord met beide voorstellen en vraagt de stemming. 
 
burgemeester Mark Vos: 
Ik stel voor om niet akkoord te gaan met het voorstel van de heer L. Stevens. Ik vind dat iedereen zelf 
moet kunnen beslissen over  privézaken. 
 
Ludwig Stevens: 
Het is gemakkelijk om sinterklaas te spelen met gemeenschapsgeld.  
 
Steven Coenegrachts: 
Onze fractie vraagt de stemming voor beide voorstellen. 
 
Ivo Thys: 
Ik ben blij dat er geen Nepalees in de zaal zit. 
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BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
Op verzoek van raadslid Ludwig Stevens wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 08/06/2015  toegevoegd. 
 
NOODHULP : NEPAL 
Mijn voorstel is om, in plaats van 1.250 € uit de gemeentekas te storten, een persoonlijke bijdrage  te 
vragen  van de Gemeenteraadsleden, de Burgemeester en de 6 Schepenen, door 10% van de bruto 
zitpenning van de raadsleden en  van de maandelijkse bruto wedde van de burgemeester en 
schepenen  af te staan aan Noodhulp Nepal. 
Hiermee geven de mandatarissen een sterk signaal dat ze persoonlijk een duit in het zak je doen voor 
Noodhulp Nepal, zonder dat het iets kost aan de Riemster gemeentekas ( belastingbetaler.) 
 
 
BESLUIT: 11 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en 
Jo Ruyters 
14 stemmen tegen: 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 
 
 
AH Welzijn & Vrije Tijd 
15. NOODHULP : NEPAL 
 
Gelet op de aarbeving in Nepal op 25 april; 
Gelet op de humanitaire acties van Consortium 12-12, die met hun gemeenschappelijke campagne 
geld inzamelen om de Nepalezen zo doeltreffend mogelijk te steunen; 
Gelet op de nood aan geld om een ramp op die schaal aan te kunnen; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28/05/2015; 
Gelet op de visie van het gemeentebestuur om een noodhulp bijdrage te doen aan de getroffen 
gebieden; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De vzw  Consortium 12-12 ontvangt een noodhulp toelage van 1250 € om de humanitaire acties ten 
voordele van de Nepalezen te ondersteunen. 
artikel 2: 
De toelage wordt gestort op het rekeningnummer BE19 0000 0000 1212 
artikel 3: 
De nodige kredieten worden voorzien door een budgetwijziging van registratiesleutel 
1419/002/008/005/001/64902500/0750 naar registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0160 
artikel 7 : 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder 
 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Algemeen 
16. AANSTELLING GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDE IN DE ALGEMENE VERGADERING 

VAN 19 JUNI 2015 VAN IGL 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen; 
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de latere 
wijzigingen; 
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Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg; 
Gelet op artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg; 
Gelet op de oproepingsbrief van 08 mei 2015 voor de gewone vergadering van de 
Algemene Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg 
op 19 juni 2015 om 18.00 uur die de volgende agendapunten bevat: 
1. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014. 
2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2014. 
3. De balans 2014 en de resultatenrekening 2014, en de vaststelling van het saldo: goedkeuring. 
4. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring 
5. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring 
6. De definitieve verkiezing van bestuurders A 
7. Voorstel tot wijziging van het presentiegeld voor de Voorzitter: goedkeuring 
8. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers-ge 
Gelet op de verantwoordingsstukken en de toelichtingsnota's betreffende de punten vermeld op de 
agenda van de gewone vergadering d.d. 19  juni 2015 van de Algemene Vergadering; 
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de agenda te weigeren; 
Overwegende dat de gemeente overeenkomst de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger mag 
aanduiden. 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota's worden de agendapunten van de 
buitengewone vergadering d.d. 19 juni 2015 van de Algemene Vergadering van de 
Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg goedgekeurd, met uitzondering 
van de in artikel 2 vermelde agendapunten. 
artikel 2: 
Na stemming wordt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de Algemene Vergadering vermeld 
in artikel 1 aangewezen: 
Mevrouw Jessica Nijs, wonende Sieberg 14 te 3770 Riemst, raadslid met als plaatsvervanger 
mevrouw Mieke Loyens, gemeenteraadslid. 
artikel 3: 
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger wordt 
gemandateerd om de in artikel 1 vermelde vergadering (of op iedere andere datum waarop deze 
uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen zoals vermeld in de artikelen 1 en 2 
en verder al het nodige te doen voor afwerking van de volledige agenda. 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Intercommunale 
vereniging voor hulp aan gehandicapten in Limburg 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Toerisme 
17. TOELAGE AAN TOERISME LIMBURG VZW 
 
Dirk Jacobs: 
Waarom wordt dit nu pas geagendeerd op de gemeenteraad terwijl het geld reeds is uitgegeven? 
schepen Christiaan Bamps: 
Dit betreft bedragen die jaarlijks terugkeren. 
 
Steven Coenegrachts: 
Door een vooruitgeschoven deadline werd het college gedwongen een beslissing te nemen voor het 
akkoord met het budget 2015. 
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Overwegende dat de gemeente Riemst aandacht heeft voor de toeristische en economische uitbouw 
en instandhouding op haar grondgebied en in samenwerking met de andere Limburgse gemeenten 
hiervoor een integraal en geïntegreerd beleid in Limburg wil ontwikkelen; 
Overwegende dat de gemeente Riemst hiervoor een jaarlijkse bijdrage wil voorzien aan Toerisme 
Limburg vzw in de vorm van een toelage en een aankoop aan mediadeals; 
Overwegende dat het gaat om een maximumbedrag van 16.000 euro incl; BTW; 
Overwegende dat dit bedrag jaarlijks,  tot 2018 wordt voorzien in het Budget; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16/10/2014; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad keurt de jaarlijkse bijdrage aan Toerisme Limburg vzw goed. 
artikel 2: 
De bijdrage bestaat uit: 
- een vaste bijdrage van 0,25 euro per inwoner voor de algemene werking 
- een aankoopoptie in mediadeals voor een maximumbedrag van 11.800 euro  
artikel 3: 
De aankoopsom voor een maximumbedrag van 11.800 euro wordt omgezet in advertenties die 
jaarlijks variëren owv de gemaakte mediadeals. 
artikel 4: 
Een bedrag van 16.000 euro wordt jaarlijks (tot 2018) voorzien in het Budget op registratiesleutel 
1419/005/001/001/001/64901000/0520. 
artikel 5: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Toerisme 
18. VERNIEUWD KWALITEITSCHARTER TOERISTISCH FIETSROUTENETWERK LIMBURG 
 
Ludwig Stevens: 
Ik meen begrepen te hebben dat de bevoegde minister Wuyts budgetten hiervoor heeft vrijgemaakt en 
vraag de heer Jan Peumans of dit klopt. 
 
Jan Peumans: 
Ja dit klopt, maar de aanvraag moet voor 15 juli binnen zijn. 
 
schepen Christiaan Bamps: 
Ik zal ervoor zorgen dat de aanvraag tijdig wordt ingediend. 
 
Dirk Jacobs: 
1.Weet u hoeveel km fietsroutenetwerk er in Riemst zijn? 
schepen Christiaan Bamps: 
We zullen u dat bezorgen. 
2.Indien we de 1m-strook niet onderhouden, blijft er weing over van ons fietsparadijs. 
burgemeester Mark Vos: 
De 1m strook wordt regelmatig gemaaid, een oplossing vinden voor de 5-tal plassen is niet zo 
eenvoudig. 
3.Kan in de Langstraat de richtingsaanwijzer naar Val-Meer en Millen 1 meter verplaatst worden zodat 
deze duidelijker zichtbaar is? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
Gelet op de beleidsdoelstellingen 2014/2019 "Sterk Merk"; 
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Overwegende dat het toeristisch fietsroutenetwerk één van de meest succesvolle toeristische 
producten is; 
 
 
Gelet op het reglement betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor het toeristisch 
fietsroutenetwerk, zoals vastgesteld door de provincieraad in zitting van 19-03-2014, en in het 
bijzonder artikel 3 waarbij de herbevestiging van het charter als één van de uitdrukkelijke 
subsidievoorwaarden wordt genoemd; 
Overwegende dat bij de subsidieaanvragen steeds de herbevestiging van het kwaliteitscharter dient te 
worden gevoegd; 
Overwegende dat naar aanleiding van de viering '20 jaar fietsparadijs' het kwaliteitscharter is 
geactualiseerd; dat het vooral een tekstuele actualisatie en tekstuele stroomlijning betreft; 
dat de gestelde engagementen betreffende het eerstelijns- en tweedelijnsonderhoud inhoudelijk niet 
zijn gewijzigd;  
dat via het kwaliteitscharter alle partners - de provincie limburg, de gemeenten en Toerisme Limburg 
vzw - hun engagement opnemen om de kwaliteit van het Limburgs Toeristisch Fietsroutenetwerk te 
waarborgen en te versterken door toepassing van het ABC-principe: A = autoluw en maximaal 
autovrij, B = belevingsvol en C = comfort; 
Overwegende de wenselijkheid tot formele ondertekening van het charter, door de verschillende 
partijen 
Gelet op het feit dat onze gemeente 40 km aan FRNW telt; 
Gelet op de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen van 21-05-2015; 
Gelet op het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Het kwaliteitscharter Fietsroutenetwerk Limburg wordt goedgekeurd. Het kwaliteitscharter maakt een 
geïntegreerd deel uit van dit besluit. 
artikel 2: 
Er wordt aan de heer Mark Vos, burgemeester, en de heer Guido Vrijens, gemeentesecretaris, voor 
de ondertekening van dit kwaliteitscharter machtiging verleend. 
artikel 3: 
Een afschrift van dit besluit wordt aan alle belanghebbenden bezorgd. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Toerisme 
19. AANPASSING CONCESSIEOVEREENKOMST UITBATING WATERBURCHT MILLEN 
 
Dirk Jacobs: 
Mag de uitbater het appartement verder verhuren? 
burgemeester Mark Vos: 
Ja, maar enkel mits goedkeuring van het schepencollege. 
 
Gelet op de reeds bestaande concessie tussen uitbater mevrouw Ingrid Rigo en de vzw Toerisme 
Riemst, daterend van 1 juli 2013; 
Gelet op de duur van de concessie-overeenkomst; 
Overwegende dat de vzw Toerisme Riemst werd opgeheven, zie collegebeslissing van 19 december 
2013; 
Overwegende dat de erfpachtovereenkomst voor het gebouw de Waterburcht automatisch eindigt bij 
ontbinding van de vzw en het eigendomsrecht terugvloeit naar de gemeente Riemst; 
Overwegende dat de concessie-overeenkomst werd overgenomen door de gemeente Riemst in haar 
gemeenteraadszitting van 10-02-2014 ; 
Overwegende dat er een administratieve fout in de concessie staat, waardoor de volledige concessie 
terug ter goedkeuring wordt aangeboden; 
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Overwegende dat deze concessie de concessie vervangt die werd goedgekeurd in haar zitting van de 
gemeenteraad van 10-02-2014; 
Overwegende dat de contactpersoon voor die uitbating de gemeentelijke Toerismeambtenaar blijft; 
 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: Voorwerp 
1.1. de gemeente Riemst (hierna genoemd 'concessiegever) geeft Eetcafé 'De Waterburcht', in 
concessie aan de uitbater, mevrouw Ingrid Rigo - wonende Kleinveldstraat 6 te 3770 Riemst 
(hiernagenoemd 'concessiehouder), met uitdrukkelijke uitsluiting van alle bepalingen betreffende de 
huur van onroerende goederen.  
1.2. Dit Eetcafé omvat de volledige gelijkvloerse verdieping en de eerste verdieping van het 
voormalige schuurgebouw en maakt daarom integraal en onvoorwaardelijk deel uit van het deel van 
de burchtsite “ Waterburcht van Millen “. 
1.3. Het andere gebouw herbergt een museum en een appartement. De bestemming van beide wordt 
ingevuld aan de hand van de uitbatingvisie van de concessiehouder. 
1.4. Bij aanvang van de overeenkomst wordt aan de concessiehouder de sleutels van de diverse 
gebouwen overhandigd. Bij beëindiging van deze overeenkomst dienen de sleutels (en eventuele 
duplicaten) terugbezorgd aan de concessiegever. 
artikel 2: Duur 
2.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor 5 jaar en vangt aan op 1 maart 2014. Er wordt één 
proefjaar voorzien. Deze overeenkomst kan ten vroegste na 6 maanden beëindigd worden door één 
der partijen, mits een vooropzeg van 3 maanden. In geval de overeenkomst vroegtijdig wordt 
verbroken, zal de concessiehouder de uitbating verzekeren tot 15 maart of 15 oktober van het lopende 
jaar. Alle beëindigingen op andere tijdstippen  kunnen slechts gebeuren mits wederzijds akkoord. 
2.2. zonder voorafgaand schriftelijke opzeg van 3 maanden wordt de overeenkomst stilzwijgend 
verlengd met opnieuw een duur van 6 jaar.  
2.3. Bij vervreemding van het terbeschikkinggestelde goed, kan de concessiehouder een vervroegd 
einde stellen aan huidige overeenkomst, mits een vooropzeg van 3 maanden. 
2.4. Tevens kan deze concessie te allen tijde éénzijdig ingetrokken worden door de concessiegever 
om redenen ontleend aan het algemeen belang, mits het geven van een vooropzeg van 1 maand.  
2.5. Na beëindiging op om het even welke wijze van deze overeenkomst kan de concessiehouder 
geen overnameprijs vragen aan de concessiegever. 
2.6. Ingeval van overlijden of faillissement van de concessiehouder neemt de terbeschikkingstelling 
zoals geregeld in deze overeenkomst, van rechtswege en onmiddellijk een einde. 
artikel 3: Vergoeding 
3.1 Bedrag 
Er wordt maandelijks een vergoeding van 600 euro gevraagd, uiterlijk de 5de van elke maand te 
storten op rekeningnummer BE67 0910 0049 0887 van het gemeentebestuur van Riemst, met 
vermelding “concessievergoeding waterburcht” 
3.2 Index-aanpassing 
De concessievergoeding is automatisch en van rechtswege gebonden aan de index van de 
consumptieprijzen. De concessievergoeding is voor het eerst indexeerbaar op 01/03/2015 en 
vervolgens op 1 maart van elk volgend jaar. De indexering wordt volgens de volgende formule 
berekend: 
nieuwe concessievergoeding = basisconcessievergoeding X nieuwe index 
       basisindex 
De basisconcessievergoeding is de concessievergoeding zoals hierboven bepaald in artikel 3.1 
De nieuwe index is het indexcijfer van de maand voorafgaande aan de aanpassing. 
De basisindex is het indexcijfer van de maand voorafgaande aan de maand waarin de 
concessieovereenkomst in werking treedt. 
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artikel 4: Vergoedingen en belastingen 
4.1. Het verbruik van elektriciteit, stookolie en water van de volledige burchtsite is ten laste van de 
concessiehouder. De facturatie gebeurt rechtstreeks aan de concessiehouder. 
4.2. Alle belastingen en taksen verbonden aan het verbruik, vallen ten laste van de concessiehouder. 
(milieuheffing, sabam en billijke vergoeding) 
4.3. Het telefoonnummer 012 45 86 42 is eigendom van de concessiegever. Alle kosten voor het 
gebruik van dit nummer gedurende de periode dat de huidige overeenkomst loopt, zijn ten laste van 
de concessiehouder en de facturatie gebeurt op het adres van de concessiehouder. 
 
artikel 5: Betalingen 
Elk bedrag dat niet betaald is op de bepaalde vervaldag, zal van rechtswege een interest opbrengen 
aan de wettelijke interestvoet. 
artikel 6: Plaatsbeschrijving 
De concessiehouder aanvaardt de lokalen in de staat waarin zij zich bevinden. Beide partijen zullen bij 
het begin en op het einde van de terbeschikkingstelling op tegenspraak overgaan tot het opmaken van 
een omstandige plaatsbeschrijving. Deze plaatsbeschrijving vormt een essentiële bijlage bij de 
overeenkomst, waarvan het deel uitmaakt (bijlage 1). 
artikel 7: Onderhoud 
7.1. De concessiehouder zal het pand als een goede huisvader uitbaten en zal het volledige 
onderhoud ten laste nemen. 
7.2. Tijdens de periode van de overeenkomst zal de concessiehouder binnenin alle herstellingen 
uitvoeren, zowel grote als kleine, met uitzondering van de grote herstellingen in de zin van artikel 606 
van het Burgerlijk Wetboek die ten laste van de concessiegever blijven. Ter verduidelijking en zonder 
dat de hiernavolgende opsomming als beperkend kan aanzien worden, zullen de meest voorkomende 
onderhoudsverplichtingen van de concessiehouder op elk ogenblik de volgende zijn: 
• Alle onderhoud en herstelling aan sanitair, verlichting, verluchting en verwarming, voor zover 
deze niet veroorzaakt zijn door normale slijtage. 
• Het in goede staat onderhouden, het regelmatig schoonhouden en beschermen tegen 
bevriezing van de water-, gas- en elektriciteitsleidingen en -meters, en van alle sanitaire toestellen en 
rioleringen. 
• Tijdens de periode van terbeschikkingstelling en op kosten van de concessiehouder, het 
herstellen of vervangen van al wat zou beschadigd, verloren of vernietigd zijn. 
7.3 Buitenomgeving 
De volledige buitenomgeving wordt onderhouden door de Technische dienst van de gemeente 
Riemst, met uitzondering van het terras. 
artikel 8: Uit te voeren werken 
8.1. Het is de concessiegever toegestaan tijdens de overeenkomst alle herstellingen en 
vernieuwingen uit te voeren en te laten uitvoeren die zij noodzakelijk acht. 
8.2. De concessiehouder zal de uitvoering van dergelijke werken, welke ook hun duur wezen, moeten 
dulden. De concessiehouder zal uit dien hoofde geen enkele schadevergoeding van welke aard ook 
kunnen vragen, met inbegrip van alle verhaal dat gegrond zou zijn op artikel 1386 van het Burgerlijk 
Wetboek en alle mogelijke vergoedingen naar analogie met de huurwetgeving, aangezien deze op 
huidige overeenkomst uitdrukkelijk niet toepasselijk verklaard wordt door de partijen. 
8.3. Alle werken noodzakelijk als gevolg van de behoeften of de beroepsbezigheden van de 
concessiehouder en in voorkomend geval deze die door de bevoegde overheden met het oog hierop 
zullen worden voorgeschreven, zijn ten laste van de concessiehouder en kunnen enkel met 
toestemming van de gemeente worden uitgevoerd. 
artikel 9: Verbouwingen 
9.1. Onder geen enkel beding zullen door de concessiehouder veranderingen of verbouwingen aan 
het ter beschikking gestelde goed aangebracht worden tenzij mits goedkeuring van de concessiegever 
en indien noodzakelijk c.q. wenselijk van Monumenten en Landschappen. 
9.2. De concessiehouder verbindt er zich toe alle beschermingsvoorschriften die voortvloeien uit de 
decretale bescherming van het gebouw als monument te respecteren, en in dit verband kennis te 
hebben genomen van de desbetreffende vigerende decreet- en regelgeving met in het bijzonder het 
Besluit van de Vlaamse regering van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften 
betreffende instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten. 



Notulen GR 08.06.2015 
22 

9.3. In geen geval zal de concessiehouder enige toelage kunnen eisen van de de concessiegever 
zelfs indien de verbouwingen of veranderingen met toestemming van deze laatste werden uitgevoerd. 
artikel 10. Verzekeringen  
10.1. Wat het ter beschikking gestelde gebouw of gebouwgedeelte betreft, wordt tussen de 
concessiehouder en de concessiegever overeengekomen dat door de concessiehouder een 
verzekering afgesloten wordt voor alle wettelijk verplichte risico’s en voor de objectieve 
aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Hij zal ook een verzekering afsluiten voor schade 
aan derden (alg. Burg. Aansprakelijkheid). Een kopie van de polis dient overhandigd te worden aan de 
concessiegever voor de aanvangstdatum. 
10.2. De concessiehouder zal zijn al dan niet tijdelijk aangeworven personeel verzekeren voor 
arbeidsongevallen. 
10.3 De concessiehouder zal het nakomen van de in 10.1 en 10.2 vermelde 
verzekeringsverplichtingen te allen tijde aan de concessiegever kunnen bewijzen. 
10.4. De concessiegever verzekert het volledige schuurgebouw (cafégedeelte)  tegen brand en 
diversen.  
artikel 11: Bestemming - afstand - onderverhuring  
11.1. Daar het pand ter beschikking gesteld wordt met bestemming van slijterij van bieren en andere 
dranken en/of het bereiden van maaltijden, kan de concessiehouder deze bestemming onder geen 
beding wijzigen, zelfs niet gedeeltelijk, en mag de concessiehouder de uitbating ervan niet 
verwaarlozen. Zo zal hij de concessiehouder ervan niet stopzetten en het Toeristisch eetcafé te allen 
tijde toegankelijk houden voor het publiek op de gangbare uren.  
artikel 12: Drankafname en -verkoop 
12.1. De concessiehouder heeft wat de bevoorrading van bier en voedsel betreft geen enkele 
verplichting tegenover de concessiegever en kan bijgevolg vrij en ongebonden zijn eigen leveranciers 
kiezen, behoudens artikel 13. 
12.2. De concessiehouder bezit het alleenrecht betreffende de verkoop van alle wettelijk toegelaten 
dranken en restauratie, voor wat het domein van de burchtsite Waterburcht van Millen betreft. 
12.3. De overeenkomst met de leveranciers loopt verplicht ten einde bij het einde van deze 
terbeschikkingstelling van het Toeristisch eetcafé.  
artikel 13: Erfgoedproducten – fairtrade-producten 
13.1. Gezien de deels toeristische functie van de site  Waterburcht van Millen is de concessiehouder 
de eerste promotor van de Riemster streekproducten (Wijn van Genoelselderen, Riemster Dröpke, 
Grottenbier, grotchampignons, grottenkaas, Millerse Moppen, …). Bijgevolg engageert de 
concessiehouder zich uitdrukkelijk om deze op een even volwaardige wijze als de eventueel door hem 
/ haar zelf ontwikkelde producten aan te prijzen. 
Het gemeentebestuur van Riemst heeft het label van Fairtrade-gemeente. Hiervoor is de Waterburcht 
de geschikte locatie om eveneens een aantal fairtrade-producten op de kaart te zetten (min 3). 
artikel 14: Onthaal & dagelijks beheer van het Euregionaal bezoekerscentrum 
14.1. Daar het Toeristisch eetcafé tevens fungeert als onthaal engageert de  
concessiehouder er zich toe om vanuit het eetcafé op een passende wijze in te staan voor het 
toeristische onthaal en het dagelijkse beheer van de site, de Waterburcht van Millen. 
14.2 Toeristisch aanspreekpunt : 
De concessiehouder heeft zijn verantwoordelijkheid voor de uitbating van het eetcafé die dient te 
gebeuren in een sfeer van hoffelijkheid en positieve positionering van de integrale site als toeristische 
trekpleister. Tevens staat de concessiehouder ook mee in voor het dagelijkse beheer van de integrale 
site en ondersteunt hij de dynamische werking die vanuit of via de dienst voor Toerisme van de 
gemeente Riemst met betrekking tot de site wordt opgezet (in de vorm van ondermeer festiviteiten, 
concerten, enzovoort).  
Het gegeven ‘toerisme is elkaar ontmoeten in een aangename, gezellige en recreatieve context’ dient 
de concessiehouder met andere woorden als een prioritaire doelstelling na te streven. 
Voor iedereen die in contact komt met de waterburcht (hetzij voor het eetcafé, het museum, toerisme, 
of voor iedere andere vraag) is de concessiehouder het eerste aanspreekpunt en moet de betreffende 
persoon/groep kunnen geholpen worden of doorverwezen worden naar die persoon of instantie die 
hiervoor uiteindelijk instaat.  
14.2 Eetcafé: De concessiehouder staat ‘als goede huisvader’ in voor de optimale werking van het 
eetcafé. 
Uitbating en Coördinatie:  
Organisatie van de uitbating van het eetcafé in al zijn aspecten: 
personeelsbezetting, administratie, materiaal en een klantvriendelijk onthaal  
permanente informatievoorziening in afspraak met de concessiegever 
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Promotie van streekproducten 
14.3 Museum 
Tijdens de openingstijden zal de concessiehouder instaan voor de toeristische invulling van het 
complex. 
Bezoek aan het museum op sluitingsdagen kan, als het gaat om groepsbezoeken en educatieve 
projecten die vooraf gereserveerd zijn bij de dienst voor Toerisme. Deze stelt de concessiehouder van 
dit bezoek op de hoogte. Het museum wordt geopend door de concessiehouder. 
Aanvragen voor groepsbezoeken die rechtstreeks toekomen bij de concessiehouder zullen 
doorverwezen worden naar de dienst voor Toerisme. 
De concessiehouder houdt een inventaris bij van de herkomst van de museumbezoekers (individueel 
en/of in groep) en bezorgt deze informatie maandelijks aan de dienst voor Toerisme. 
14.4 Logistiek algemeen 
- bewaking van de gebouwen, met inbegrip van de inhoud 
- Steeds computers en tv-toestel in- en uitschakelen tijdens openingstijden museum 
- openen en sluiten van gebouwen – alarmsysteem in- en uitschakelen 
- poetsen- en onderhoud van alle gebouwen behorende tot de site "de Waterburcht van Millen" 
- toezicht op het gebruik door derden van de diverse lokalen en, indien nodig, optreden voor een 
goede gang van zaken 
- controle op veiligheid van gebouwen en de gebruikers 
- optreden bij (mogelijke) risico's of onheil 
- signaleren van standen van meters, stookolie en eventuele onregelmatigheden hieromtrent 
- toezicht op energieverbruik 
14.8 Aanspreekpunt 
Het aanspreekpunt voor allerhande vragen, klachten, mededelingen rond de uitbating is in de eerste 
plaats het diensthoofd van Toerisme Riemst.  
artikel 15: Schadevergoeding - verbreking 
15.1. De concessiegever kan te allen tijde de huidige overeenkomst  verbreken indien: 
- de concessiehouder nalaat de overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk correct na te leven; 
- de concessiehouder het sitebeheer duidelijk niet waarneemt vanuit een respect voor en/of in de sfeer 
van authenticiteit eigen aan het erfgoed en het erfgoedverhaal dat er voor het grote publiek ontsloten 
wordt; 
- de concessiehouder het streekbezoekersonthaal en het dagelijks sitebeheer op een moedwillige 
wijze dermate slecht invult of organiseert dat de potentiële sitebezoeker in de regel zijn bezoek aan de 
site de  Waterburcht van Millen beperkt tot het horecagedeelte; 
- de concessiehouder verbod zou opgelegd worden tot uitbating van een drankgelegenheid; 
- De concessiehouder een inbreuk op de goede zeden zou plegen of in de uitbating zou toelaten (in dit 
geval vervalt de voorwaarde van twee schriftelijke ingebrekestellingen); 
- de concessiehouder in gebreke blijft schulden te betalen aan de gemeente en indien zij gelijk welke 
verplichting niet naleeft. 
15.2. In deze gevallen zal, na 1 proefjaar, een forfaitaire schadevergoeding van 3.000 euro 
verschuldigd zijn voor het opnieuw ter beschikking stellen en dit onverminderd andere rechten van de 
concessiegever op schadevergoeding. 
artikel 16: Waarborg 
16.1. Als waarborg voor de goede uitvoering van elk van de verplichtingen opgenomen bij huidige 
overeenkomst en haar eventuele hernieuwingen zal de concessiehouder, op het ogenblik van de 
ondertekening van deze overeenkomst en tegen afzonderlijke kwijting, aan de concessiegever een 
terbeschikkingswaarborg geven. 
16.2. Deze waarborg is bepaald op 3.000 euro en wordt op een geblokkeerde rekening op naam van 
de concessiehouder geplaatst. De concessiehouder levert hiervan een schriftelijk bewijs.  
16.3. Bij het einde van de overeenkomst worden de waarborg en de interesten op het waarborgbedrag 
overgemaakt aan de concessiehouder voor zover hij al zijn verplichtingen nakwam. 
artikel 17: Bevoegde rechtbank 
Eventuele verschillen in verband met onderhavige overeenkomst dienen aan de rechtbanken van 
Tongeren te worden voorgelegd. 
artikel 18:  
Deze concessie vervangt de concessie die werd goedgekeurd in haar zitting van de gemeenteraad 
van 10-02-2014. 
artikel 19: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 
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AH LDP 
20. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING, GUNNINGSWIJZE BOUW 

SCHAAPSTAL TE KANNE IN HET KADER VAN HET LEADERPROJECT. 
 
schepen Mathieu Eycken: 
Ik wil volgende wijziging ter zitting toevoegen aan dit punt: 
Er komt een 5de perceel bij voor de inrichting van een herdersverblijf ten bedragen van 30.000 euro 
BTW inclusief.  Dit herdersverblijf was voorzien in het plan en in het bestek maar stond niet in het 
dossier dat werd voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Ludwig Stevens: 
Waarom moeten de gemeenten dit initiatief nemen en zelf ook nog 35% betalen 
schepen Mathieu Eycken: 
Dit komt ten goede aan het milieu en de natuur, we zorgen op deze manier voor het behoud van het 
mergelschaap en moeten geen machines inzetten om het landschap te onderhouden. 
burgemeester Mark Vos: 
Schapen zijn milieuvriendelijker want ze zorgen voor de biodiversiteit en daarnaast zijn ze een 
toeristische attractie. 
 
Ivo Thys: 
Hoe beter de graslanden beheerd worden, hoe beter de kwalitiet en hoe meer voordeel voor de 
landbouw.  Dit stemt overeen met de motie die de heer Peter Neven op de vorige gemeenteraad heeft 
ingediend. 
 
Ludwig Stevens: 
Het digitaal lastenboek stemt niet overeen met het lastenboek in dit dossier en daarnaast zijn 
bepaalde gedeelten in het lastenboek niet ingevuld, bijgevolg kunnen wij dit dossier niet goedkeuren.  
Wij vragen de stemming. 
 
Jan Peumans: 
De gerestaureerde boerderij zou een goede locatie geweest zijn voor dit project. 
schepen Mathieu Eycken: 
Deze boerderij ligt niet op ons grondgebied en wij waren niet op de hoogte van de restauratieplannen.  
Wij hebben daarover ons ongenoegen laten blijken aan de betrokken gemeente. 
 
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, § 3; 
Gelet op de bouwvergunning voor de schaapsstal afgeleverd door het college van burgemeester en 
schepenen dd. 07/05/2015; 
Overwegende dat de schaapsstal nodig is voor het houden van de schaapskudde die in staat voor het 
beheer van de waardevolle hellingen, groengebieden en bufferbekkens in de gemeente. 
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Overwegende dat dit beheer er voor zorgt dat de kalkhellingen van de SBZ zones niet verder in 
kwaliteit achteruit gaan en dat de instandhoudingsdoelstellingen kunnen gehaald worden op deze 
terreinen. 
Overwegende dat Natuurpunt Beheer vzw gemandateerd werd bij beslissing cbs dd. 12/03/2015 voor 
de coördinatie en uitvoering van het project; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht van de bouw van de schaapsstal de lastvoorwaarden 
werden opgesteld door Natuurpunt vzw; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 102.800 incl. btw BTW als volgt 
verdeeld: 

Perceel 1: levering betonproducten en uitvoering grond- en funderingswerken: raming 40.000 € 
Perceel 2: levering en plaatsing staalconstructie: raming 37.000 € 
Perceel 3: inrichting stal: raming 5.000 € 
Perceel 4: afwerking/hout (o.a. gevelbekleding): 20.000 € 

Overwegende dat de subsidie uit het Leaderproject 66.875 € bedraagt; 
Overwegende dat de voor de inrichting van het herdersverblijf de lastvoorwaarden werden opgesteld 
door Natuurpunt vzw. 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 30.000 € incl. BTW. zijnde  

Perceel 5: inrichting herdersverblijf 
Overwegende dat de subsidie uit het Leaderproject 65 % bedraagt. 
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 exploitatiebudget 2015 onder  
registratiesleutel 61690900, actie 1419/001/003/002/001 (bij de volgende begrotingswijziging wordt dit 
budget overgezet naar het investeringsbudget 2015). 
Gelet dat de inkomsten uit de subsidie worden geboekt op registratiesleutel 74090000/0340 actie 
1419/001/003/002/001; 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, 
Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
De gemeente laat een schaapstal + herdersverblijf te Kanne bouwen in het kader van een Leader 
project. 
artikel 2: 
De overheidsopdracht wordt uitbesteed aan Natuurpunt Beheer, die instaat voor de administratieve 
opvolging, deels uitvoering van de werken en toezicht op de werken. 
artikel 3: 
Goedkeuring wordt verleend aan lastvoorwaarden in bijlage. 
artikel 4: 
De raming van de uitgave bedraagt €102.850 incl BTW + 30.000 € incl btw. 
De kredieten voor deze opdracht zijn voorzien in het exploitatiebudget 2015 onder registratiesleutel 
61690900/0340, actie 1419/001/003/002/001. De kredieten worden bij de volgende 
begrotingswijziging van exploitatiebudget  overgezet naar investeringsbudget. 
De inkomsten uit het Leaderproject worden geboekt op registratiesleutel 74090000/0340 actie 
1419/001/003/002/001. 
 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
21. AANPASSING MJP 2014-2019 + BUDGETWIJZIGING 2015/1 OCMW 
 
Jan Peumans: 
1.Werd de ereloonovereenkomst met de architect beëindigd? 
schepen Katja Onclin: 
Ja, gezien de integratie bij de gemeente is verdere uitbreiding niet meer nodig. 
 
2.Wat gaat het OCMW met het opgepot geld doen, teruggeven aan de gemeente? 
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schepen Katja Onclin: 
Dit zal in de volgende begroting verrekend worden.  Een gedeelte werd reeds geïnvesteerd in 
aandelen van Cipal en in zonnepanelen. 
burgemeester Mark Vos: 
Gezien de komende integratie van het OCMW bij de gemeente is verdere uitbreiding niet meer nodig 
en zullen de overschotten stelselmatig gebruikt worden zodat de gemeentelijke toelage kan 
verminderen. 
 
Steven Coenegrachts: 
Is de integratie van het OCMW al lopende? 
schepen Katja Onclin: 
Gesprekken met de decretale graden zijn bezig. 
burgemeester Mark Vos: 
Ik denk wat we bij de 30% van de besturen horen die reeds met de integratie bezig zijn: 
 
 
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42 ev. 
Gelet op het decreet  van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, meer bepaald de artikelen 150 ev. 
Gelet op het goedgekeurde besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 april 2015 
Gelet op de overdracht van de ongebruikte investeringskredieten van 2014 
Gelet op de aanpassing van de prioritaire doelstellingen van het MJP 2014-2019 
Gelet op de noodzaak om zowel het investeringsbudget, als het exploitatiebudget 2015 aan te passen 
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage ongewijzigd blijft voor 2015 en alle volgende jaren. 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Aanpassing van het MJP 2014-2019 en budgetwijziging 2015, zoals blijkt uit de bijgevoegde stukken, 
worden goedgekeurd. 
artikel 2: 
Dit besluit wordt verstuurd naar de Vlaamse Regering, met afschrift voor de provinciegouverneur. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
22. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE VOOR 

DE AANLEG VAN EEN TOEGANGSWEG IN BETON OP HET KERKHOF TE VAL-MEER 
 
Ivo Thys: 
Ik stel voor om te werken met een alternatief materiaal i.p.v. beton. 
burgemeester Mark Vos: 
De middenbermen op alle kerkhoven worden in betonverharding aangelegd.  De rest van de 
omgeving is immers voldoende waterdoorlatend. 
 
Anita Beusen: 
Het gedeelte van het kerkhof te Val-Meer waar de nieuwe grafkelders zijn bijgemaakt ligt er zeer 
onverzorgd en modderig bij.  Gelieve hier iets aan te doen. 
burgemeester Mark Vos: 
Deze vraag werd reeds beantwoord.  We zullen u het antwoord nogmaals laten bezorgen. 
 
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; 
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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 “Aanleg van een toegangsweg in beton op het kerkhof 
te Val-Meer” een bestek met kenmerk TD/LR/864/2015 werd opgesteld door de Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 14.640,00 excl. btw of € 
17.714,40 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 2015 op 
budgetcode GEM/22500000/0990 actie 1419/005/001/001/001. 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor werken gegund worden met name voor de aanleg van een 
toegangsweg in beton op het kerkhof te Val-Meer, 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. 
artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 3: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met kenmerk TD/LR/864/2015 en de raming voor de 
opdracht “Aanleg van een toegangsweg in beton op het kerkhof te Val-Meer”, opgesteld door de 
Aankoopdienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De raming bedraagt € 14.640,00 excl. btw of € 17.714,40 incl. 21% btw. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2015, budgetcode 
GEM/22500000/0990 actie 1419/005/001/001/001. 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
23. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN GUNNINGSWIJZE 

VOOR HET LEVEREN EN INSTALLEREN VAN EEN KLANTENBEGELEIDINGSSYSTEEM 
VOOR DE DIENST BEVOLKING 

 
Ivo Thys: 
Is dit systeem reeds in een andere gemeente in gebruik en werkt dit goed? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit werd nagevraagd en blijkt een goed systeem te zijn. 
 
Ludwig Stevens: 
1.Werd het aantal bezoekers per dag of week ooit geteld voor de dienst bevolking? 
burgemeester Mark Vos: 
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Neen, we hebben wel een zicht op het aantal EIK die worden uitgereikt en het aantal rijbewijzen en 
reispassen enz. 
 
 
 
 
2. Wat als iemand de nodige documenten niet bijheeft? 
burgemeester Mark Vos: 
Dan zal hij of zij moeten terugkomen, maar dat is nu ook het geval. 
 
3. Krijgt ieder personeelslid een ander loket en een andere taak of kunnen ze mekaar helpen? 
burgemeester Mark Vos: 
Elk personeelslid krijgt zijn eigen taak/taken maar kan indien nodig ook invallen aan een ander loket.  
Er zal voortdurend worden bijgestuurd. 
 
 
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 een klantenbegeleidingssysteem in staat moet zijn om de burgers goed te onthalen op 
het gemeentehuis, duidelijk door te verwijzen en correct te informeren,  zodat een betere 
dienstverlening aan de burger geboden kan worden; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Klantenbegeleidingssysteem voor de dienst 
bevolking” een bestek met kenmerk CS/874/2015 werd opgesteld door de Aankoopdienst; 
Overwegende dat eventuele uitbreiding van dit systeem naar andere diensten toe, binnen de drie jaar, 
voorzien wordt in voornoemd lastenboek en mogelijk is op basis van art. 26§1, 3°b van de wet van 15 
juni 2006 op de overheidsopdrachten; 
Overwegende dat de uitgave voor het klantenbegeleidingssysteem wordt geraamd op € 20.661,16 
excl. btw of € 25.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de jaarlijkse uitgave voor het onderhoudscontract wordt geraamd op € 1.370,00; 
over een periode van 48 maanden betekent dit een geraamde uitgave van € 4.528,92 excl. of  € 
5.480,00 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 2015, op 
budgetcode GEM/24100100/0190 (actie 1419/005/001/001/001); 
Overwegende dat de uitgave voor de jaarlijkse onderhoudskosten, voorzien zijn in het 
exploitatiebudget op budgetcode GEM/61620400-011903; 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
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artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht gegund worden voor de levering en installatie van een 
klantenbegeleidingssysteem voor de dienst Bevolking, bij toepassing van art. 26§1.1°a van de wet op 
de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 omwille van het niet-overschrijden van de limiet van € 
85.000,00 excl. btw. 
artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 3: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met kenmerk  CS/874/2015 en de raming voor de 
opdracht “Klantenbegeleidingssysteem voor de dienst bevolking”, opgesteld door de Aankoopdienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
Een eventuele uitbreiding van dit klantenbegeleidingssysteem naar andere diensten toe - binnen de 
drie jaar - op basis van art. 26§1, 3°b van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten wordt 
voorzien in het lastenboek. 
De raming bedraagt € 20.661,16 excl. btw of € 25.000,00 incl. 21% btw. 
De jaarlijkse uitgave voor het onderhoudscontract wordt geraamd op € 1.370,00; over een periode van 
48 maanden betekent dit een geraamde uitgave van € 4.528,92 excl. of  € 5.480,00 incl. 21 % btw. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode 
GEM/24100000/0190 (actie 1419/005/001/001/001). 
De uitgave voor het onderhoudscontract is voorzien in het exploitatiebudget op budgetcode 
GEM/61300100/0190. 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
Onderwijs - Algemeen 
24. VACANTVERKLARINGEN IN HET ONDERWIJS 
 
Tegemoetkomend aan het recht in hoofde van personeelsleden die voldoen aan de voorwaarden vast 
vaste benoeming; 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 27 maart 1991; 
Gelet op het advies van het ABOC dd. 7/05/ 2015; 
Gelet op de berekening van de lestijden in de onderwijsinstellingen voor basisonderwijs 
te Riemst, Klein-Lafeltstraat 2  en te Millen, Kattestraat,7; 
ging het college, in zitting van  21/05/2015 over tot vacantverklaring  in volgende ambten en 
opdrachten op toestand van 15 april 2015; 
Scholengroep Riemst - Herderen: 

• Ambt bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding in lager onderwijs 12/24 en in 
kleuteronderwijs 1/24  

• Ambt onderwijzer 53/24: 5/24 benoembaar met ingang 1 juli 2015 en 48/24 vanaf 1 oktober 
2015 

• Ambt bijzondere leermeester islamitische godsdienst 6/24 
 
Scholengroep Millen – Genoelselderen – Herderen: 

• Ambt onderwijzer: 19/24   
• Ambt bijzondere leermeester islamitische godsdienst 4/24 
• Ambt bijzondere leermeester protestantse godsdienst 8/24 

 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 



Notulen GR 08.06.2015 
30 

 
 
 
 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad gaat over tot vacantverklaring in volgende ambten en opdrachten op toestand van 
15 april 2015: 
Scholengroep Riemst - Herderen, 

• Ambt bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding in lager onderwijs 12/24 en in 
kleuteronderwijs 1/24  

• Ambt onderwijzer 53/24: 5/24 benoembaar met ingang 1 juli 2015 en 48/24 vanaf 1 oktober 
2015 

• Ambt bijzondere leermeester islamitische godsdienst 6/24 
 
Scholengroep Millen – Genoelselderen – Herderen  

• Ambt onderwijzer: 19/24   
• Ambt bijzondere leermeester islamitische godsdienst 4/24 
• Ambt bijzondere leermeester protestantse godsdienst 8/24 

 
artikel 2: 
Deze ambten zullen bekend gemaakt worden aan alle deeltijds vastbenoemden en TADD’ers , die in 
aanmerking kunnen komen voor vaste benoeming binnen de scholengemeenschap Zuid-Oost 
Limburg. 
Zij kunnen zich hiervoor kandidaat stellen bij het gemeentebestuur van Riemst, Maastrichtersteenweg 
2b, 3770 Riemst vóór 15 juni 2015. 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
25. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Ivo Thys: 
1.Tijdens een wandeling viel mij op dat de trage wegen in Membruggen en Genoelselderen niet goed 
onderhouden worden. 
burgemeester Mark Vos: 
Deze worden 6 à 8 keer per jaar gemaaid.  Voor het gedeelde dat op privédomein ligt werd aan de 
eigenaars schriftelijk gevraagd om regelmatig te maaien.  
2. Ik stel voor om het scheren van de hagen van 1 mei naar 1 april te zetten zodat het broedseizoen 
niet wordt verstoord. 
3.Gelieve een groter formaat van de regenboogvlag aan te kopen, de huidige is nauwelijks zichtbaar. 
schepen Marina Pauly: 
De huidige vlag is inderdaad klein, maar we hebben deze gekregen van de provincie omdat wij 
ons.als één van de eerste gemeentes geëngageerd hebben.  We zullen een groter formaat aankopen. 
4. Gelieve in elk dorp bejaardenwoningen te voorzien zodat de bejaarden in hun eigen omgeving 
kunnen blijven wonen. 
schepen Katja Onclin: 
We hebben reeds enkele voorstellen van privéprojecten ontvangen, maar deze springen telkens af 
wegens financieel niet haalbaar.  Dit is iets om over na te denken met specialisten ter zake. 
 
Ludwig Stevens: 
Ter hoogte va nhet kruispunt Toekomststraat en Visésteenweg zijn onlangs meerdere ongevallen 
gebeurd.  Kan de oorzaak onderzocht worden. 
Schepen Guy Kersten: 
We hebben de detailanalyse van de 6 ongevallen opgevraagd? Hieruit blijkt dat de oorzaak van de 
ongevallen  te wijten is aan onoplettendheid en het niet verlenen van de voorrang van rechts.  
2. Ik stel voor om het richtingsaanwijzer die nu op ooghoogte staat te verplaatsen. 
Peter neven: 
Wellicht is het duidelijker om voorsorteerpijlen op het wegdek aan te brengen. 
schepen Guy Kersten: 
We zullen dit bespreken op de verkeerscommissie. 
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3.Wordt het dak van de vrije kleuterschool in Heukelom nog hersteld? 
burgemeester Mark Vos: 
De inrichtende macht gaat zelf een nieuw dak laten leggen, de gemeente gaat dit voorlopig afdekken. 
4. Er staat zeer veel onkruid tussen de klinkers ter hoogte van het Paenhuisplein.  Gelieve dit te 
onderhouden. 
burgemeester Mark Vos: 
Sinds 2015 werkt de gemeente met pesticidenvrij bestrijdingsmiddel, dit betekent dat het onkruid er 
eerst moet staan alvorens het bestreden kan worden. 
 
Jan Noelmans: 
1.Is er al en evaluatie gebeurd rond de inzameling van de landbouwplastiek? 
schepen Guy Kersten:  
We zullen u het aantal landbouwers en het aantal kg verzameld plastiek bezorgen. 
 
2.In de dorpsstraat liggen de klinkers los en dit zorgt voor geluidshinder. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt aangepast. 
 
3.graag een stand van zaken i.v.m.de oversteekplaats/ het zebrapad t.h.v. de brug te Vroenhoven. 
schepen Guy Kersten: 
Deze vraag werd doorgegeven aan AWV, maar we hebben nog geen antwoord ontvangen. 
Anita Beusen: 
Kan er via bewegwijzering aangeduid worden dat de mensen ook onderdoor kunnen, diegenen die de 
site niet kennen weten dit immers niet. 
schepen Guy Kersten: 
AWV is bezig met de bewegwijzering 
 
4.Waarom was de burgemeester op bezoek bij de minister van binnenlandse zaken? 
burgemeester Mark Vos: 
Wij werden samen met een aantal andere grensgemeenten uitgenodigd om de ….problematiek in de 
grensstreek te bespreken.  Ik heb er de opmerking gemaakt dat dit probleem in grote lijnen op het     
drugsprobleem lijkt wat door de minister werd beaamd. 
 
Gerard Stratermans: 
1.Wanneer wordt de gevel aan de rotonde afgewerkt? 
burgemeester Mark Vos: 
Als de gemeente de grond in eigendom heeft. 
2.Graag een stand van zaken i.v.m. de Koekoekstraat. 
burgemeester Mark Vos: 
De stad Bilzen moet een initiatief nemen. 
 
3.Het net van de voetbalkooi op het Statieplein te Kanne wordt voortdurend vernietigd.   
schepen Bert Cilissen: 
We hebben hierover reeds een gesprek gehad en de netten zullen vervangen worden. 
 
4.Ter hoogte van de Kleine Molenstraat in Kanne liggen de kasseien scheef en is er reeds een 
inwoner gevallen.  Kan er een rechte strook van 1m worden aangelegd? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit betreft een beschermd dorpsgezicht dat wij niet mogen wijzigen. 
 
5.Wie controleert de hoeveelheid water en de kwaliteit van het water als inwoners een waterput 
boren? 
burgemeester Mark Vos: 
Indien een inwoner een waterput boort heet hij een vergunning nodig.  In deze vergunning wordt o.a. 
de kwaliteit en de hoeveelheid van het water bepaald.  De eigenaar is verplicht jaarlijks een aangifte te 
doen en de debietmeter is verzegeld. 
 
 
Veerle Wouters: 
1.Graag een stand van zaken i.v.m. de kinderopvang tijdens de komende zomervakantie. 
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schepen Marina Pauly: 
We hebben pro actief gewerkt en een verhoging van 20 kleuterplaatsen doorgevoerd.  Volgens de 
laatste stand van zaken zijn er nog plaatsen ter beschikking. 
 
2.In verband met de Zouw Riemst werd afgesproken om dode planten telkens te vervangen door 
nieuwe planten.  Graag een stand van zaken.  Welke zijn de maatregelen tegen bijensterfte? 
schepen Mathieu Eycken: 
Er worden acties op touw gezet.  De afspraken voor samenkomsten zijn gemaakt om alzo cijfers en 
info over de toestand van de zouw  te kunnen verzamelen.  Er is echter nog meer duiding nodig. 
schepen Guy Kersten: 
Op 24 juni vindt een beemdendag plaats en op 20 september is een demodag over sproeitechnieken 
langs de zouw gepland. 
Veerle Wouters: 
Gelieve mij van de bijeenkomst en de andere activiteiten een verslag of terugkoppeling te bezorgen. 
 
Dirk Jacobs: 
1.Ik ontvang de antwoorden op mijn vragen meestal op tijd, maar heel vaak is het antwoord “dit wordt 
onderzocht” of “we nemen uw voorstel mee”. 
burgemeester Mark Vos: 
We proberen de raadsleden steeds een antwoord te bezorgen tegen de volgende 
gemeenteraadsvergadering, maar het is niet altijd mogelijk om er een termijn op te plakken. 
 
2.Mijn vraag of alle kledingcontainers ee vergunning hebben , werd niet beantwoord. 
schepen Mathieu Eycken: 
Alle vergunningen zijn in orde, we zullen u alsnog een antwoord bezorgen. 
 
3.Tijdens de gemeenteraad van 14.10.2013 werd afgesproken om een actieplan op te stellen om 
kermissen aantrekkelijker te maken voor de foorkramers, eventueel in samenwerking met 
verenigingen.  Graag een stand van zaken. 
schepen Christiaan Bamps: 
We hebben reeds 2 maal overleg gehad met de foorkramers, maar zij blijven bij hun standpunt dat de 
opbrengst van de dorpskermissen niet hoog genoeg is om te komen. 
 
4.Wanneer wordt de parkeerplaats aan het kerkhof te Vlijtingen heringericht? 
burgemeester Mark Vos: 
De asfaltverharding is voorzien en wordt binnenkort uitgevoerd. 
 
Joël L’Hoëst: 
Gelieve tijdens de schoolvakantie de bestaande zebrapaden ter hoogte van de scholen te 
onderhouden en waar nodig nieuwe aan te leggen. 
schepen Guy kersten: 
We nemen uw voorstel mee. 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
26. HERINRICHTING SCHOOLOMGEVING GENOELSELDEREN 
 
Gelet op het voorstel van inrichting zoals ontworpen door dhr. Rob Schoufs; 
Gelet op het feit dat de verschillende onderdelen niet door één aannemer uitgevoerd; 
Gelet op het feit dat de Technische dienst voor al die onderdelen over bestaande 
overheidsopdrachten beschikt; 
Gelet op het gemeentedecreet. 
 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
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artikel 1: 
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanleg van een nieuwe speelplaats aan de school te 
Genoelselderen. 
artikel 2: 
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel van inrichting zoals ontworpen door dhr. Rob 
Schoufs.  
Dit omvat: 
- 500m² betonstraatstenen van het type "Riemst" 20/20/8 
- 2 bomen met rooster 
- houten zitelement van 2,5m x 2,5m  
- gietvloer met valzone (51m²) om een speeltoestel te plaatsen.  
artikel 3: 
Gezien de verschillende onderdelen niet door één aannemer uitgevoerd kunnen worden en de TD 
voor al die onderdelen over bestaande overheidsopdrachten beschikt, stellen we volgende werkwijze 
voor: 
1)Aankoop materialen voor funderingen en aankoop betonstraatstenen worden gedaan aan de 
eenheidsprijzen van de lopende dossiers wegenis. 
2)Plaatsing van de betonstraatstenen wordt uitgevoerd aan de eenheidsprijzen van het lopende 
dossier stoepen 2014. 
3)Plaatsing van de rubbervloer onder het speeltoestel kan ofwel via bestelbon (na prijsvraag, 
ramingsbedrag onder de 4.500 € ) ofwel kan het mee opgenomen worden in de plaatsing van het 
speeltoestel. 
artikel 4:  
De werken worden geraamd op 25.000 euro. 
artikel 5: 
Voor de uitvoering van al deze werkzaamheden zal het budget voor aanleg speelplaats school 
Genoelselderen ( registratiesleutel 1419/005/001/001/001 22000000 0800001) gebruikt worden  in 
plaats van de budgetten die voorzien zijn in de bestaande overheidsopdrachten. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
27. PRICIPEBESLUIT TER UITWERKING VAN EEN STRUCTURELE ACTIEVE 

BETROKKENHEID VAN DE JEUGD BIJ HET OORLOGSVERLEDEN VAN DE GEMEENTE. 
 
BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
schepen Bert Cilissen: 
Indien wij akkoord gaan met dit voorstel gaan we als gemeente een stuk van het leerplan van een 
school bepalen en dit lijkt mij niet kunnen.  Daarnaast lijkt het er dan op dat de leerkrachten niet aan 
herinneringseducatie doen, maar leerkrachten weten zeer goed hoe ze dit moeten aanpakken.  Een 
verplichting opleggen lijkt mij niet goed en ook niet nodig. 
Jan Noelmans: 
Toch lijkt mij de brug te Vroenhoven een goede ankerplaats om alles tastbaar voor te stellen zodat het 
beter kan bijblijven.  Ik vraag de gemeente enkel om te stimuleren. 
Anja Slangen: 
Al de leerkrachten zijn op hier op hun eigen manier mee bezig.  Het leerplan voorziet dat zij rekening 
moeten houden met dingen die gebeurd zijn in de buurt van de school. 
 
Anita Beusen: 
Het lijkt me wel een goed idee dat de gemeente bv. een tussenkomst geeft aan de scholen die een 
bezoek brengen aan  het museum in de brug te Vroenhoven. 
 
Ivo Thys: 
Ik stel ook voor om een subsidie te voorzien voor scholen die het museum in de brug wensen te 
bezoeken. 
 
Steven Coenegrachts: 
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Ik stel voor om de leerlingen van het 6de jaar uit te nodigen op de jaarlijkse plechtigheid aan de brug 
burgemeester Mark Vos: 
De scholen ontvangen ieder jaar een uitnodiging.  We kunnen in de toekomst er bijzetten dat de 
klassen die naar de plechtigheid komen het museum gratis mogen bezoeken.   
Ik vraag de raad om dit voorstel verder te moge nuitwerken en daarna op nieuw voor te leggen. 
 
Op verzoek van raadslid Jan Noelmans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 08/06/2015  toegevoegd. 
 
Principebesluit ter uitwerking van een structurele actieve betrokkenheid van de jeugd bij het 
oorlogsverleden van de gemeente. 
Vorig jaar was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog losbarstte.  Dit jaar was het dan 
weer 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog startte en 70 jaar geleden dat die ten einde kwam. 
In ons land hebben met recht en reden daarvoor meerdere herdenkingen plaatsgevonden die het 
grote leed en de miljoenen doden van deze oorlogen in herinnering brachten.  
Het feit dat er in onze gemeente reeds meerdere herdenkingsinitiatieven genomen werden zoals 
onder andere het boek over de oud-strijders van Membruggen, de theaterwandeling “Poswick 
Oorlogszomer ‘14”, de tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog in het Paenhuys, de voorstelling 
“Brug onder Vuur” en de officiële herdenking op 11 mei in samenwerking met Defensie, is uitermate 
lovenswaardig.  
Tijdens die officiële herdenking op maandag 11 mei te Vroenhoven waren veel Riemsterse 
schoolkinderen aanwezig. Die aanwezigheid gaf zonder meer meerwaarde aan de plechtigheid. 
Bovendien zorgt een dergelijke betrokkenheid ervoor dat de gebeurtenissen van destijds niet uit het 
collectief geheugen verdwijnen. Nu de laatste getuigen stilaan wegvallen kan het belang daarvan 
moeilijk worden overschat. We kunnen dit echter structureel verankeren via inspanningen inzake 
herinneringseducatie.  
De definitie van het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie luidt als volgt: “Herinneringseducatie 
is werken aan een houding van actief respect  in de huidige maatschappij vanuit de collectieve 
herinnering aan menselijk leed dat veroorzaakt is door menselijke gedragingen  als oorlog, intolerantie 
of uitbuiting en dat niet vergeten mag worden.” Het behoeft geen betoog dat dit van groot belang is 
voor onze samenleving. 
In heel wat gemeenten worden in dat kader schooluitstappen naar ankerplaatsen als Flanders Fields, 
de Dossinkazerne of het Fort van Breendonck gestimuleerd, een goede zaak. Echter, gezien het feit 
dat de Tweede Wereldoorlog voor België begon aan de brug van Vroenhoven en het feit dat de brug 
met haar oorlogsmuseum en monument meer dan ooit ook een echte historische ankerplaats is 
geworden, stellen we voor dat de Riemsterse jeugd op structurele wijze actief betrokken wordt hierbij.  
Dit betreft dan ook een principebesluit waarbij de gemeenteraad ermee akkoord gaat om er vanuit het 
perspectief van herinneringseducatie voor te zorgen dat de Riemsterse jeugd structureel actief 
betrokken blijft bij het oorlogsverleden van de gemeente en het land. Tevens draagt dit voorstel bij tot 
de algemene beleving van de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid door de aanwezigheid van de 
jongeren daarbij. 
   
Voorstel BESLUIT: 
artikel 1: 
De gemeenteraad erkent het belang van herinneringseducatie en wil een actieve rol spelen in het 
stimuleren ervan. 
artikel 2: 
De gemeenteraad erkent het belang van de jaarlijkse herdenkingsplechtigheden en de betrokkenheid 
van de jongste generaties daarbij. 
artikel 3: 
De gemeenteraad stelt voor om de jaarlijkse plechtigheid te Vroenhoven, waar de start van de 
Tweede Wereldoorlog in België herdacht wordt, bij te laten wonen door alle zesde leerjaren uit de 
gemeente en hierover afspraken te maken met de alle Riemsterse scholen en de organisatie van de 
plechtigheid. 
artikel 4: 
De gemeenteraad vraagt tevens om jaarlijks alle zesde leerjaren uit de gemeente een bezoek te laten 
brengen aan het belevingscentrum WO II in het brugcomplex te Vroenhoven in het kader van 
herinneringseducatie, waarvoor tevens een gemeentelijke financiële tussenkomst wordt voorzien 
m.b.t. de inkomprijs.  
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artikel 5:  
De gemeenteraad machtigt het schepencollege om tijdens het volgende schooljaar dit voorstel in 
samenspraak met alle Riemsterse scholen in uitvoering te brengen.  
 
BESLUIT: 25 niet gestemd: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
Motivatie niet gestemd Mark Vos: Ik stel voor om dit punt uit te stellen, verder uit werken en 
opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 23:00 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
 
 
Marcel Peumans 
waarnemend gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 


