
Vergadering gemeenteraad van 9/03/2015. 
 
 
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, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, raadsleden 
Guido Vrijens, gemeentesecretaris 
 

 
Laat zich verontschuldigen:  
Ronnie Oosterbosch, raadslid 
 
Punt 2: Raadslid Ludwig Stevens verlaat de zitting. 
Punt 3: Raadslid Ludwig Stevens vervoegt de zitting. 
 
Er waren geen vragen vanuit het publiek. 
 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering samengeroepen 
ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter dd. 27-09-2007. 
De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Joël L'Hoëst, de stemmingen worden volgens 
loting aangevat door mevrouw Veerle Wouters. 
 
Gaat over tot de dagorde 
 
 

 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Joël L'Hoëst: 
Wordt volgend jaar tijdens de lichtstoet te Vlijtingen de feesttent verplaatst naar de parking aan het 
voetbalveld? 
schepen Christiaan Bamps: 
De organisatie vraagt om de tent te plaatsen op de nieuwe parking aan het voetbalveld, er zijn echter 
nog geen concrete plannen en er is nog geen beslissing genomen. 
 
Jo Ruyters: 
Kan alle informatie die betrekking heeft op de gemeenteraad ten laatste op vrijdag 16 uur voor de 
gemeenteraad aan de raadsleden bezorgd worden zodat deze nog de tijd hebben om dit na te kijken? 
burgemeester Mark Vos: 
De informatie wordt sowieso steeds verstuurd voor het plaatsvinden van de gemeenteraadszitting, 
indien het mogelijk is wordt bijkomende info reeds verstuurd samen met de uitnodiging. 
 
Dirk Jacobs: 
1. De laatste 2 maanden vonden er vele inbraken plaats in Kanne, de inwoners klagen over de 
laattijdige aankomst van de politie als ze een inbraak melden. 
burgemeester Mark Vos: 
Er vinden inderdaad stelselmatig meer inbraken plaats en de politie kan niet overal tegelijkertijd 
aanwezig zijn.  Er zullen op bepaalde plaatsen in Riemst, waaronder ook te Kanne,  APR-camera's 
geplaatst worden zodat inbrekers extra gecontroleerd kunnen worden via hun voertuig.  Diefstal krijgt 
sowieso prioriteit in onze politiezone. 
Gerard Stratermans: 
De toename van het aantal diefstallen zou kunnen te maken hebben met het repressief optreden van 
de politie tegen drugs. 
 
 



burgemeester Mark Vos: 
Er worden extra drugscontroles uitgevoerd, maar een link tussen de repressie en de inbraken is niet 
bewezen. 
 
2. Graag een stand van zaken betreffende RUP Ulrix. 
We wachten op het advies van de Provincie.  De bouwheer heeft de bouwvergunning en het 
planologisch attest reeds gekregen. 
 
3. Er worden steeds meerdere kledingcontainers geplaatst in onze gemeente.  Hebben al deze 
containers de nodige vergunningen? 
schepen mathieu Eycken: 
De plaatsing gebeurt onder toezicht van  Limburg.net.  Er wordt momenteel onderzocht of er niet 
teveel containers staan. Ik zal navragen of alle gepklaatste containers een vergunning hebben. 
 
4. Wordt er verlichting geplaatst aan het voetbalveld te Kanne? 
schepen Christiaan Bamps: 
Er zal aan 1 kant van het veld verlichting geplaatst worden die weg van de huizen schijnt zodat deze 
niet hinderend is voor de omwonenden. 
 
Anita Beusen: 
1.Het plan 2020 voorziet het plaatsen van laadpalen voor electrische voertuigen.  Kan er ook zo'n paal 
geplaatst worden aan de brug te Vroenhoven? 
schepen Mathieu Eycken: 
Voorlopig worden er palen voorzien aan de sporthal te Herderen en aan het statieplein te Kanne, 
maar een systhematische uitbreiding is gepland.  De parking te Vroenhoven is nog niet klaar, maar we 
zullen uw opmerking meenemen. 
 
2. Ter hoogte van het kruispunt Walderputstraat - Kerkstraat staat een grote wateplas.  Kan dit euvel 
opgelost worden door het plaatsen van een roooster? 
schepen Guy Kersten: 
Er werd een erosiepoel aangelegd met afvoer naar de riolering, ik denk dat dit probleem reeds 
opgelost is.  We zullen dit onderzoeken. 
 
3. Bepaalde mededelingen via faceboek van schepen Cilissen ontlokken negatieve reacties t.o.v. het 
onderwijzend personeel.  Gelieve deze mededelingen te verwijderen van facebook. 
schepen Bert Cilissen: 
Dezelfde mededelingen staan ook op de website van de gemeente.  Bij elke negatieve reactie heb ik 
het opgenomen voor het onderwijzend personeel. 
 
Veerle Wouters: 
1. Op 17/02/2015 werd een aangetekend schrijven gericht aan de raadsleden. Wij hebben dit 
schrijven niet ontvangen en kunnen dit ook niet terugvinden in de postregistratie. 
burgemeester Mark Vos: 
Alle brieven worden opgenomen in de postregistratie en een overzichtslijst wordt u wekelijks bezorgd.  
We zullen onderzoeken of er een aangetekend schrijven op naam van de raadsleden is ontvangen en 
u een kopie ervan bezorgen. 
 
2. In de notulen van het schepencollege wordt vermeld dat Riemst zich opstelt als kindvriendelijke 
gemeente.  In het verleden heeft Riemst zich ook reeds opgesteld als autistisch vriendelijke 
gemeente, graag een stand van zaken. 
schepen Marina Pauly: 
De gehandicaptenraad Riemst zal in oktober of november van dit jaar een infoavond over autisme  
organiseren i.s.m. een proefproject van Oost Vlaanderen.  Daaropvolgend zal een onderzoek gestart 
worden om te peilen naar de behoeften van de betrokkenen en te zoeken naar een manier om hierop 
in te spelen. 
 
3. Tijdens het krokusverlof werden de gratis huisvuilzakken bedeeld aan de inwoners.  Hoeveel 
huisvuilzakken werden door de inwoners in hun eigen gemeente afgehaald?  Wat heeft deze bedeling 
de gemeente gekost aan personeelsuren? 
 



 
 
 
 
schepen Mathieu Eycken: 
Ongeveer 50% van de gratis zakken zijn bedeeld tijdens de bedeling die plaatsvond op zaterdag in 
het gemeentehuis en de bedelingen die plaatsvonden per deelgemeente.  De resterende zakken 
kunnen afgehaald worden aan de balie van het gemeentehuis.  Het hele gebeuren moet nog 
geëvalueerd worden en we zullen onze bevindingen mededelen aan Limburg.net.  De uren die door 
het gemeentepersoneel aan deze bedelingen werden gespendeerd worden u bezorgd. 
 
Gerard Stratermans: 
1. Waarom zijn een aantal diensten op het gemeentehuis verhuisd? 
burgemeester Mark Vos: 
De reorganisatie vond plaats voor het creeëren van een extra vergaderzaal die klantvriendelijker 
gelegen is. 
 
2. Mag een gemeentelijke dienst werken uitvoeren aan een privéwoning? 
burgemeester Mark Vos: 
In het kader van de veiligheid werden door de gemeente de nodige maatregelenen genomen, de 
kosten worden teruggevorderd. 
 
3.  Ter hoogte van de oversteekplaats in de Burg. Marresbaan is een gevaarlijke verkeerssituaite.  De 
doodlopend weg komt uit in een gracht.  Gelieve een betere afsluiting te voorzien zodat deze niet 
meer omzeild kan worden. 
schepen Guy Kersten: 
Dit werd reeds gemeld aan AWV en zij zouden het fietspad versmallen om de doorgang te 
verhinderen.  We zullen dit nogmaals melden en aandringen op een oplossing. 
 
Jan Peumans: 
1. Kan de gemeente een algemene opruimactie langs de eigen wegen organiseren? 
schepen Mathieu Eycken: 
Binnenkort vindt de actie zwerfvuil plaats i.s.m. Limburg.net. 
Jan Peumans:  
Ik stel voor dat de zuigwagen langs alle wegen rijdt. 
burgemeester Mark Vos: 
Er is nu constant 1 personeelslid bezig met het opruimen van sluikstorten en daarnaast rijdt de 
bezemwagen geregeld uit. 
Steven Coenegrachts: 
Hoeveel PV's op sluikstorten werden er reeds opgesteld a.h.v. het gemeentelijk belastingsreglement 
op sluikstorten? 
burgemeester Mark Vos: 
Er zijn weinig PV's opgesteld omdat de identiteit moeilijk te achterhalen is. 
 
2. Gelieve een algemene actie te organiseren om alle scheefhangende verkeers- en andere borden 
terug recht te zetten. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
 
3. Riemst staat niet vermeld op de Landschapskaart Haspengouw -Voeren.  Ik stel nogmaals voor om 
hierbij aan te sluiten. 
schepen Mathieu Eycken: 
Wij zijn zelf wandelingen aan het uitstippelen van 10.000 stappen en zullen hierrond promotie voeren. 
 
4. Voor "Onder de Brug" te Vroenhoven werd een horecavergunning afgeleverd voor max. 950 
personen.  Hoe zal de verkeersstroom begeleid worden indien er zoveel mensen gelijktijdig aanwezig 
zijn? 
 
 
 



 
burgemeester Mark Vos: 
Er zijn afspraken gemaakt met de uitbater.  Indien een groot evenement plaatsvindt moet de uitbater 
een signalisatieplan aanvragen, zorgen voor parkeerwachters,…Als de parking eenmaal is aangelegd 
zullend eze problemen voor een groot gedeelte zijn opgelost. 
 
Jan Noelmans: 
1. De veiligheidscommissie trekt aan de alarmbel omdat persoonlijke gegevens van de bevolking niet 
steeds goed beveiligd zijn bij gemeentebesturen.  Graag een stand van zaken i.v.m. de aanstelling 
van een veiligheidsconsulent en het opstellen van een veiligheidsplan in  onze gemeente.  Heeft de 
overheid hiervoor een datum vooropgesteld? 
Schepen Mathieu Eycken: 
De informatie is opgevraagd bij VICTOR.  Zij kunnen de gemeente adviseren over de aanstelling van 
een consulent en het opstellen van een plan.  Of de overheid hiervoor een timing heeft vooropgesteld 
is ons niet bekend, we zullen dit navragen. 
 
2. Graag een stand van zaken i.v.m. het digitaal indienen van bouwaanvragen. 
schepen Katja Onclin: 
We zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken.  Er wordt nu al zoveel als mogelijk digitaal ingediend. 
 
Steven Coenegrachts: 
1. Werd er al een brief verstuurd naar Tongeren i.v.m. de rotonde? 
schepen Guy Kersten: 
Er werd nog geen initiatief genomen. 
 
2. Waarom is Riemst geen lid van de provinciale uitleendienst? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
Ludwig Stevens: 
1. Volgens een inwoner kon zijn kind al niet meer terecht in de buitenschoolse kinderopvang tijdens de 
komende paasvakantie.  Hoe is dit mogelijk? 
schepen Marina Pauly: 
De vraag naar opvang blijft stijgen en de plaatsen worden toegekend a.h.v. de procedure die werd 
goedgekeurd door de gemeenteraad.  We hebben reeds vele inspanningen gedaan om aan de vraag 
naar opvang tegemoet te komen.  Toekomstgericht wordt alles geëvalueerd en besproken. 
 
2. De Finse Piste ligt er zeer onveilig bij en moet dringend hersteld worden. 
schepen Christiaan Bamps: 
De ondergrond was te drassig om iets aan te doen, maar de piste zal zo snel als mogelijk hersteld 
worden. 
 
Ivo Thys: 
Wat gaat de gemeente ondernemen voor de instandhouding van de rode en oranje landbouwbedrijven 
in Riemst? 
schepen Guy Kersten: 
We hebben een lijst opgevraagd bij VLM, maar zij geven geen gegevens vrij.  De landbouwbedrijven 
moeten dit zelf melden aan de gemeente.   
 
2. Kunnen er bewegingstoestellen voor senioren geplaatst worden op de dorpspleinen? 
schepen Christiaan Bamps: 
Dit wordt onderzocht. 
 
3. Ik stel voor om het waterreservoir gelegen achter het voetbalveld te Genoelselderen in beheer van 
een natuurvereniging te geven. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
 



 
LDP - Dienst Lokale Economie, Landbouw, Platteland 
2. VERDERZETTING OVEREENKOMSTEN MEERJARIGE MULTIFUNCTIONELE 

AKKERRANDEN 
 
Raadslid Ludwig Stevens verlaat de zitting. 
 
Dirk Jacobs: 
Waarom werden deze 3 bedrijven uitgekozen?  Zijn er anderen vragende partijen? 
schepen  Guy Kersten: 
Dit zijn de kandidaten die reageerden op een oproep van de gemeente. 
 
Gelet op het gemeentedecreet, d.d. 15-07-2005 en latere aanvullingen; 
Gelet op de samenwerking tussen de gemeente Riemst en het Regionaal Landschap Haspengouw en 
Voeren; 
Overwegende de bestaande overeenkomst akkerbiodiversiteit/meerjarige multifunctionele 
akkerranden; 
Overwegende dat een landbouwer op vrijwillige basis aan het project kan deelnemen; 
Overwegende dat de contracten voor 1 bijkomend jaar worden afgesloten en daarna naar de VLM 
gaan; 
Overwegende dat de kredieten voor de uitbetaling van de overeenkomsten voorzien worden op 
registratiesleutel 2016 1419/005/001/001/001 64902500 0390. 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Davy 
Renkens, Anita Beusen, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Het gemeentebestuur gaat akkoord met de verderzetting van de overeenkomsten 
akkerbiodiversiteit/meerjarige multifunctionele akkerranden en dit voor een overbruggingsperiode van 
1 jaar zodat ze volgend jaar bij de VLM afgesloten kunnen worden. 
artikel 2: 
De overeenkomsten zullen voor 1 overbruggingsjaar worden afgesloten. 
artikel 3: 
De kredieten voor de uitbetaling van de overeenkomsten worden voorzien op registratiesleutel 2016 
1419/005/001/001/001 64902500 0390. 
artikel 4: 
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de opdracht gegeven de overeenkomst af te 
sluiten met de individuele landbouwers. 
artikel 5: 
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan Regionaal Landschap Haspengouw en 
Voeren vzw.  
 
Raadslid Ludwig Stevens vervoegt de zitting. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
3. STATUTENWIJZIGING INTER-MEDIA: AANKONDIGING 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald 
op artikel 39, gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013; 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking; 
Overwegende dat de artikelen 44 en 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking krachtens artikel 79, § 2, derde lid van het  decreet onmiddellijk van toepassing zijn 
verklaard; 



Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 
intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband 
Inter-Media ; 
Gelet op de aankondiging van statutenwijziging, ter kennis gebracht van de gemeente bij 
aangetekende brief van 5 februari 2015 waarin het voorstel tot wijziging van de statuten werd gevoegd 
samen met een nota waarin deze statutenwijziging wordt verantwoord; 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de statutenwijziging te 
weigeren; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, 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 toelichtingnota wordt de statutenwijziging  van Inter-Media  
die aan de buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2015 ter goedkeuring zal worden 
voorgelegd goedgekeurd. 
Ten einde de concurrentiële positie van Inter-Media ten opzichte van de Eandis-groep te vrijwaren, 
wordt in de statuten de mogelijkheid gecreëerd, voor de gemeentelijke deelnemers, om een 
gezamenlijke en uniforme gemeentelijke belasting, retributie of vergoeding op te leggen aan Inter-
Media voor het gebruik van het openbaar domein voor de aanleg van leidingen. Bij de Eandis-groep 
bestaat dergelijke vorm van belasting, retributie of vergoeding al. 
De raad van bestuur zal een retributiereglement uitvaardigen en laten goedkeuren voor september 
2015 zodat de retributie met ingang van 1 januari 2016 kan worden doorgevoerd. 
artikel 2: 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan de intercommunale 
Inter-Media, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
4. STATUTENWIJZIGING INTER-ENERGA: AANKONDIGING 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald 
op artikel 39, gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013; 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking; 
Overwegende dat de artikelen 44 en 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking krachtens artikel 79, § 2, derde lid van het decreet onmiddellijk van toepassing zijn 
verklaard; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 
intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband 
Inter-Energa ; 
Gelet op de aankondiging van statutenwijziging, ter kennis gebracht van de gemeente bij 
aangetekende brief van 5 februari 2015 waarin het voorstel tot wijziging van de statuten werd gevoegd 
samen met een nota waarin deze statutenwijziging wordt verantwoord; 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de statutenwijziging te 
weigeren; 



 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, 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 toelichtingnota wordt de statutenwijziging van Inter-Energa 
die aan de buitengewone algemene vergadering van 12 mei 2015 ter goedkeuring zal worden 
voorgelegd goedgekeurd. 
Ten einde de concurrentiële positie van Inter-Energa ten opzichte van de Eandis-groep te vrijwaren, 
wordt in de statuten de mogelijkheid gecreëerd, voor de gemeentelijke deelnemers, om een 
gezamenlijke en uniforme gemeentelijke belasting, retributie of vergoeding op te leggen aan Inter-
Media voor het gebruik van het openbaar domein voor de aanleg van leidingen. Bij de Eandis-groep 
bestaat dergelijke vorm van belasting, retributie of vergoeding al. 
De raad van bestuur zal een retributiereglement uitvaardigen en laten goedkeuren voor september 
2015 zodat de retributie met ingang van 1 januari 2016 kan worden doorgevoerd. 
artikel 2: 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan de intercommunale 
Inter-Energa, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
5. DEFINITIEF BESLUIT TOT VERKOOP GROND VOOR HET OPRICHTEN VAN EEN 

GASREDUCEERCABINE TE MILLEN 
 
Ivo Thys: 
Waarom is er een verbod tot ploegen ter hoogte van het grootbos? 
burgemeester Mark Vos: 
N.a.v. een schrijven van de NAVO hebben deze landbouwers verbod gekregen om de grond te 
bewerken wegens de nabijheid van de pijleidingen van air liquid. 
 
Gezien, om te voorzien in een efficiënte aanvoer van aardgas en om de druk optimaal te kunnen 
regelen, het nodig is een bijkomende inplanting van een gasreduceercabine op te richten; 
Gezien de inplanting dient te gebeuren langs het tracé van de hoofdleiding die loopt vanaf de 
industriezone te Tongeren naar Lanaken; 
Gezien door Inter-Energa voor bedoelde inrichting een bouwvergunning werd verkregen op het 
perceel grond, eigendom van het gemeentebestuur en gelegen te Millen 8e afdeling sectie A nummer 
350A/deel, op datum van 28 augustus 2014; 
Gezien Inter-Energa bedoelde grond, voor de oprichting van de gasreduceercabine nu wil aankopen 
van ons bestuur om de nodige werken te kunnen uitvoeren; 
Gezien door de ontvanger van de registratie, op 22 december 2014, de waarde van de grond werd 
geschat op € 430 voor een oppervlakte van 43m²; 
Gezien de gronden volgens het BPA "Aan het Elderen Straatjen" herziening en uitbreiding, 
goedgekeurd bij ministerieel besluit van 5 juli 2006, gelegen zijn in een zone voor sport en spel; 
Gelet op het bodemattest; 
Gelet op de statuten van de intercommunale Inter-Energa waarvan de gemeente Riemst deel 
uitmaakt; 
Gelet op het plan tot beschrijving van de grond, de verkoopbelofte, het schattingversalg en de 
bouwvergunning afgeleverd door het schepencollege van Riemst op 28/08/2014; 
Gelet op artikel 191 van het gemeentedecreet; 
Gelet op het algemeen belang; 
Gelet op de ontwerpakte aangaande de verkoop van de gronden gelegen te Riemst 8e afdeling Millen, 
sectie A nummer 350A/deel tegen de geraamde waarde van € 430 en volgens de andere 
voorwaarden zoals vermeld in de ontwepakte die integraal deel uitmaakt van dit besluit; 
Gezien de verkoop om rede van openbaar nut kan gebeuren, namelijk de realisatie van een 
gasreduceercabine te Millen; 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 



BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Davy 
Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, 
Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1:  
De gemeente zal navermelde goederen, gelegen te Riemst 8e afdeling Millen sectie A nummer 
350A/deel verkopen tegen een bedrag van € 430 en volgens de andere voorwaarden zoals vermeld in 
de ontwerpakte die integraal deel uitmaakt van dit besluit. 
artikel 2: 
De gemeente zal de in artikel 1 vermelde goederen verkopen om reden van openbaar nut, namelijk de 
realisatie van een gasreduceercabine in opdracht van de intercommunale Inter-Energa, waarvan de 
gemeente Riemst deel van uit maakt. 
artikel 3: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om redenen ook van ambtshalve 
inschrijving. 
artikel 4: 
Burgemeester en gemeentesecretaris volmacht te geven tot het ondertekenen van de onderhandse 
akte van de verkoop. 
 
AH Welzijn & Vrije Tijd 
6. REGLEMENT UITLEENDIENST 
 
Overwegende dat ons bestuur regelmatig materiaal uitleent aan verenigingen en particulieren; 
Overwegende dat de voorwaarden hiervoor dienen vastgelegd; 
Gelet op het reglement vaststellen tarieven voor het uitlenen van alle mogelijke materialen aan 
verenigingen, goedgekeurd gemeenteraad 20/04/2009; 
Gelet op het reglement voor de verhuring van signalisatiemateriaal, goedgekeurd gemeenteraad 
09/10/2001; 
Gelet op het uitleenreglement herbruikbare bekers, goedgekeurd gemeenteraad 20/12/2004;    
Gelet op de goedkeuring door College van burgemeester en schepenen van 26/02/2015; 
Gelet op de besprekingen in de gehandicaptenadviesraad van 09/12/2014. 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Davy 
Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, 
Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Het gemeentebestuur van Riemst stelt materialen ter beschikking aan verenigingen van Riemst die 
activiteiten organiseren op vlak van culturele, sociale, sport- en jeugdwerking. Aan particulieren stelt 
het gemeentebestuur via de uitleendienst ook herbruikbare bekers, energiemeters en een oprolbare 
oprijplaat ter beschikking. 
artikel 2: 
Onder lener wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon (vzw) die zich ter lening 
aanbiedt.  
artikel 3: 
De aanvragen dienen schriftelijk, telefonisch of per mail gericht te worden aan de Vrije Tijdsbalie, 
Tongersesteenweg 8, 3770 Riemst, 012 44 03 70, uitleen@riemst.be. 
artikel 4: 
De aanvragen worden toegekend naargelang de data waarop de aanvraag werd ingediend.  
artikel 5: 
Materialen moeten door de lener zelf afgehaald en teruggebracht worden op eigen kosten op het met 
de uitleendienst overeengekomen adres en binnen de overeengekomen termijn. De standaardregel 
hierbij is dat materialen 1 dag voor aanvang van de activiteit gehaald worden en 1 dag na afloop van 
de activiteit teruggebracht worden. Mits toestemming van de uitleendienst kan hier een afwijking voor 
bekomen worden.  



 
artikel 6: 
Materiaal kan eventueel vervoerd worden door de gemeentelijke Technische Dienst. Hiervoor moet 
een vrachtvergoeding betaald worden van 7 EUR per vracht (brengen en terughalen van materiaal) 
binnen de gemeente Riemst. Indien de materialen podium en nadars niet voldoende beschikbaar zijn 
in Riemst, kan de Technische Dienst dit in een andere gemeente gaan halen tegen vergoeding van 
15€ per vracht. Er wordt voor verenigingen géén materiaal vanuit Riemst vervoerd naar andere 
gemeenten door de Technische Dienst. 
artikel 7: 
Voor de uitleen van materialen wordt een vergoeding aangerekend. De vergoeding voor de ontleende 
materialen wordt gehandhaafd volgens de bijgevoegde lijst (art. 20). Indien de uitleenperiode meer 
dan 1 week bedraagt, wordt de vergoeding vermenigvuldigd met het aantal begonnen weken van 
uitleen.  
artikel 8: 
Bij gebruik van de herbruikbare bekers, wordt een vermindering van 25 EUR toegekend bij de 
ontlening van materialen bij de uitleendienst. 
artikel 9: 
Het materiaal van de uitleendienst wordt gratis ter beschikking gesteld voor volgende activiteiten of 
organisaties: 
- acties ten voordele van VZW Tevona Lafelt 
- activiteiten georganiseerd door Theater Ozzy  
- ondersteuning van activiteiten ingericht door Vlamo Riemst  
- activiteiten georganiseerd i.s.m. gemeentelijke diensten of raden 
- activiteiten van het gemeentelijk en het vrij onderwijs van de gemeente Riemst 
- materiaal voor verkeerssignalisatie en verkeersveiligheid op basis van de politionele vergunning.  
- andere activiteiten worden eerst voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen. 
artikel 10: 
De lener wordt verondersteld het gebruik en de behandeling van het geleende materiaal te kennen. 
Bovendien dienen alle schriftelijke en/of mondelinge verstrekte richtlijnen inzake de behandeling ervan 
strikt te worden nageleefd. 
artikel 11: 
Op vraag van de vereniging kan een staat van bevinding van de materialen worden opgesteld bij het 
ontlenen en /of terugbrengen van de materialen. De lener dient de verantwoordelijke van de 
uitleenafdeling onmiddellijk in kennis te stellen van de vastgestelde tekortkomingen bij gebruik van de 
geleende materialen. Eventuele beschadigingen, diefstal of verlies van het ontleende materiaal komt 
ten lasten van de verantwoordelijke lener. Bij herhaalde beschadigingen kan de betrokken lener van 
uitlening worden uitgesloten.  
artikel 12: 
Voor herbruikbare bekers wordt 0,30 EUR aangerekend per verdwenen of beschadigde beker. De 
eerste 25 euro hiervoor wordt niet aangerekend voor verenigingen. 
artikel 13: 
De lener verbindt zich ertoe de gehuurde materialen in een zindelijke staat terug over te dragen aan 
de gemeente. Voor de herbruikbare bekers wordt hieronder verstaan dat zij na de activiteit grondig 
afgewassen, gedroogd en opgeborgen moeten worden in de daartoe voorziene bakken. 
Gestapelde materialen dienen volgens de bezorgde richtlijnen na gebruik opnieuw gestapeld te 
worden.  
artikel 14: 
De lener verbindt zich ertoe het geleende materiaal in geen geval uit te lenen of te verhuren aan 
derden. In geval van verdere uitlening, zonder vooraf het gemeentebestuur op de hoogte te hebben 
gebracht, kan de lener worden uitgesloten voor verdere verhuring. 
artikel 15: 
Het gemeentelijke buisklokkenspel en de volksspelen vallen niet onder dit reglement. 
artikel 16: 
Door het uitlenen van enig materiaal verklaart de lener de bepalingen van dit reglement te aanvaarden 
en de naleving ervan te waarborgen. 
artikel 17: 
Het gemeentebestuur van Riemst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen en eventuele 
andere schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van het geleende materiaal. 



 
artikel 18: 
Eventuele betwistingen i.v.m. dit reglement en het uitgeleende materiaal dienen schriftelijk voorgelegd 
aan het College van burgemeester en schepenen. 
artikel 19: 
Dit reglement vervangt het uitleenreglement, goedgekeurd gemeenteraad 20/04/2009. 
artikel 20: 
Dit reglement treedt in werking vanaf 9/03/2015. 
 
Prijslijst materialen uitleendienst 
 
SPELMATERIAAL 
Buttons en machine                                    0,25 euro/button 
Springkasteel                                         36,00 euro 
Mini doelen                                           1,25 euro 
Voetbalkooi                                         32,50 euro 
 
TENTOONSTELLINGSMATERIAAL 
Tentoonstellingspaneel                              1,00 euro 
Toneelblok                                           gratis (is van cultuurraad) 
Sokkel                                                        1,50 euro 
 
VEILIGHEIDSMATERIAAL 
Brandblusser                                           1,50 euro 
Noodverlichting en pictogrammen    1,50 euro 
  
AUDIO-VISUEEL MATERIAAL 
Grote geluidsinstallatie                             16,25 euro 
Kleine geluidsinstallatie                               6,00 euro 
Microfoon + statief                               1,25 euro 
TV                                                         2,50 euro 
Videorecorder                                            2,50 euro 
DVD speler                                            2,50 euro 
Diaprojector                                            2,50 euro 
Overheadprojector                               2,50 euro 
Breedbeeldprojector (beamer)                  7,50 euro 
Projectiescherm                               6,00 euro 
Buisklokken                  12,50 euro 
Geluidsmeter                                              gratis 
 
TECHNISCH MATERIAAL en DIVERSEN 
Werfkast 32A                                           4,00 euro 
Werfkast 63A                                           5,00 euro 
Stopcontactenkast                              5,00 euro 
Standpijp                                           gratis 
Vlag                                                        0,75 euro 
Vlaggenmast                                           0,75 euro 
Nadar                                                        0,60 euro/nadar 
Podium                                                        1,00 euro/element (= 0,50 euro/m²) 
Herbruikbare bekers                               gratis 
Energiemeters                                           1,25 euro 
Afvalstraatjes                                               gratis 
Oordoppen (200 per doos)                         23,00 euro 
 
MATERIAAL IN KADER TOEGANKELIJKHEID 
Oprolbare oprijplaat incl. losdragend oprijstuk (2m13 x 76 cm)    gratis 



 
VERVOER 
Vervoer in de gemeente                                7,00 euro 
Vervoer buiten de gemeente                       15,00 euro 
                                               
 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Toerisme 
7. BORGSTELLINGSOVEREENKOMST OZZY VZW 
 
Overwegende dat de historische gebeurtenissen aan de Brug in Vroenhoven in 2015 75 jaar geleden 
hebben plaatsgevonden; 
Overwegende dat het gemeentebestuur deze gebeurtenissen op gepaste wijze wenst te herdenken; 
Overwegende dat Theater Ozzy deze herdenking op zich wil nemen en ervaring heeft met grote 
evenementen; 
Overwegende dat zij het financiële risico willen beperken door een borgstelling aan de gemeente te 
vragen tot een bedrag van 30.000 euro; 
Overwegende dat 30.000 euro uitgaven werden voorzien in het budget 2015 op registratiesleutel 
1419/003/003/002/002/61421000/0520 en 10.000 euro inkomsten op registratiesleutel 
1419/003/003/002/002/74600000/0520. 
Gelet op het feit dat deze borg enkel dient te worden uitgekeerd in het geval dat de inkomsten lager 
zijn dan de uitgaven. 
Gelet op het feit dat de uitgaven geplafonneerd worden op 41.500 euro, incl. BTW. 
Gelet op het feit dat een eventueel tekort boekhoudkundig moet worden gestaafd. 
Gelet op de goedkeuring door het CBS in haar zitting van 26-02-2015. 
Gelet op bijgevoegd contract tussen Theater Ozzy en het gemeentebestuur, goed te keuren door de 
gemeenteraad; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, 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 borgstelling te verlenen aan Theater Ozzy vzw voor de organisatie 
van een meerdaags herdenkingsevenement over 75 jaar WO II. Het evenement vindt plaats in en rond 
de Brug van Vroenhoven op donderdag 7, vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 mei 2015.De 
borgstelling heeft een maximumbedrag van 30.000 euro, waarvan 10.000 euro dient als 
prefinanciering en vooraf, zonder voorwaarden, wordt gestort op rekening van Theater ozzy vzw. De 
gemeenteraad keurt bijgevoegd contract goed en machtigt de burgemeester en de 
gemeentesecretaris om dit contract te ondertekenen. 
 
artikel 2: 
De borgsom wordt enkel uitbetaald indien het evenement verlies lijdt. Een eventueel tekort dient 
boekhoudkundig bewezen te worden. 
 
artikel 3: 
In het budget 2015 werd een uitgave voorzien van 30.000 euro op registratiesleutel 
1419/003/003/002/002/61421000/0520 en een inkomst van 10.000 euro op registratiesleutel 
1419/003/003/002/002/74600000/0520. 
 
artikel 4: 
Theater Ozzy mag gratis gebruik maken van de uitleenmaterialen van de gemeente. 
 
artikel 5: 
In alle communicatie dient te worden vermeld dat dit evenement tot stand kwam in samenwerking met 
de gemeente Riemst. 



 
artikel 6: 
Het volledige domein van de Brug van Vroenhoven mag gratis worden gebruikt door vzw Ozzy, met 
uitzondering van het horecagedeelte en het museum. 
Indien er gebruik wordt gemaakt van het museum, geldt het verminderde inkomtarief van 6 euro per 
persoon, te betalen aan NV De Scheepvaart. 
 
artikel 7: 
De toerismeambtenaar is de gemeentelijke contactpersoon in dit evenement. 
 
artikel 8: 
Een afschrift van deze overeenkomst wordt overgemaakt aan alle betrokken partijen. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Toerisme 
8. EVALUATIE ZUIDFLANK 
 
Anita Beusen: 
Blijkbaar vond er een wedstrijd plaats die gewonnen werd door een inwoner van Riemst.  Waarom 
werd dit niet bekend gemaakt in het gemeentelijk informatieblad? 
schepen Christiaan Bamps: 
Wij zijn niet op de hoogte van een wedstrijd, waarschijnlijk was dit een persoonlijk initiatief. We zullen 
dit onderzoeken. 
 
Jan Peumans: 
1. Het is jammer dat de afkortingen die gebruikt worden in het overzicht van VTM niet zijn uitgelegd. 
 
2. Uit het overzicht blijkt dat de overnachtingen in Riemst gedaald zijn en dat de middenstand in onze 
gemeente dus geen voordeel heeft gekend.  Dit heeft o.a. te maken met het feit dat de serie op een 
verkeerd tijdstip werd uitgezonden.  Ik stel vast dat de VTM-productie gedeeltelijk door de gemeente 
werd betaald maar wat is de meerwaarde geweest voor de lokale middenstand? 
schepen Christiaan Bamps: 
Er zijn meer dagtoeristen / bustoeristen geweest. 
burgemeester Mark Vos: 
De effectieve opbrengst kan niet gemeten worden, maar de reacties van de middenstand waren 
positief. 
 
Ivo Thys: 
Indien de gemeente haar territorium nog eens ter beschikking stelt, moeten er voorwaarden aan 
verbonden worden, o.a. dat Riemst zelf meer in beeld wordt gebracht. 
 
Het is nu meer dan een jaar geleden dat de Vlaamse Fictiereeks Zuidflank werd uitgezonden. 
Het wijnkasteel Genoelselderen fungeerde als hoofdlocatie, samen met een aantal andere locaties in 
Riemst en Tongeren. 
Bijgevoegd vindt u de evaluatie. 
 
BESLUIT: de raad neemt kennis. 
 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Sport 
9. ORGANISATIE VAN HET VERTREK EN EEN DOORTOCHT VAN DE ENECO TOUR OP 

VRIJDAG 14/08/'15 
 
Dirk Jacobs: 
Ik heb vorig jaar een overzicht gevraagd van de volledige kostprijs en de inzet van het 
gemeentpersoneel, maar ik heb dit overzicht tot op heden nog niet ontvangen. 
schepen Christiaan Bamps: 
We zullen u dit bezorgen. 



 
Jan Peumans: 
De sponsoring voor de Eneco Tour valt samen met de sponsoring voor het initiatief van Ozzy.  We 
beconcureren dus een eigen vereniging die met haar voorstelling zorgt voor meer uitstraling dan de 
Eneco Tour.  Ik pleit  ervoor om de Eneco Tour 1 jaar niet te laten plaatsvinden. 
schepen Christiaan Bamps: 
De sponsoring voor de Eneco Tour is nog niet gestart en de Eneco Tour valt niet volledig samen met 
de productie van Ozzy. 
 
Ivo Thys: 
Ik stel voor om dit te compenseren met een verhoogde bijdrage voor Ozzy. 
burgemeester Mark Vos: 
De borgstelling voor Ozzy werd goedgekeurd en zij hebben hun sponsors reeds aangeschreven. 
De evenementen vallen met 3 maanden tussentijd. 
 
Steven Coenegrachts: 
Vorig jaar veroorzaakte de Eneco Tour grote parkeerproblemen op de Maastrichtersteenweg.  Gelieve 
dit zo veel als mogelijk te beperken en te voorkomen dat de parkeerplaatsen van de plaatselijke 
handelaars worden ingenomen door de bezoekers van de Eneco Tour.  Ik stel voor om de 
mobiliteitsambtenaar langs te sturen bij de plaatselijke handelaars voor overleg.  
schepen Chrisitaan Bamps: 
We zullen onderzoeken om eventueel de parking aan het voetbalplein te gebruiken. 
 
Ludwig Stevens: 
De evenementenambtenaar is met pensioen.  Wie staat in voor de organisatie van de Eneco Tour? 
burgemeester Mark Vos: 
De taken van de evenementenambtenaar werden verdeeld onder verschilende diensten o.a. de 
cultuurambtenaar, de sportdienst en de dienst toerisme.  De Eneco Tour valt onder de sportdienst. 
 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26/02/2015; 
Gelet dat er een toelage/subsidie wordt betaald van 16.000 euro aan Golazo; 
Gelet op het feit dat er een bedrag van 8.685 euro wordt voorzien voor de kosten voor de opdrachten 
uitgevoerd door gemeentelijke diensten; 
Gelet op de overeenkomst tussen de gemeente Riemst en Golazo waarin overeengekomen wordt dat 
het gemeentebestuur de som van 16.000 euro overmaakt aan Golazo; 
Gelet op het gunstig advies van de sportraad dd. 23/02/2015 door het dagelijks bestuur;; 
Overwegende er inkomsten worden verworven d.m.v. sponsoring; 
Overwegende dat de bedrijven van Riemst geïnformeerd worden i.v.m. de mogelijkheden van 
sponsoring via de gemeentelijke infobladen; 
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; 
 
De budgetten voor de uitgaven zijn voorzien in 2015 onder volgende registratiesleutels 
•1419/005/001/001/001-60100900-0719 - aankoop VIP-brunchkaarten tbv 4.220,00 euro 
•1419/005/001/001/001-61600010-0719- lunchpakketten en ontbijtbuffet Eneco Tour tbv 3.000,00 
euro 
•1419/005/001/001/001-61600300-0719 - rode kruis en busvervoer seingevers tbv 465,00  
•1419/005/001/001/001-61620000-0719- Huur toiletten Eneco Tour tbv 500,00 euro 
•1419/005/001/001/001-61300400-0719- aankoop klein materiaal Eneco Tour tbv 500,00  
•1419/005/001/001/001-64902500-0719- bijdrage Eneco Tour organisator Galazo tbv 16.000,00 euro . 
Dit bedrag dient voor 01/07/'15 te worden overgemaakt 
 
De inkomsten worden geboekt in 2015 onder registratiesleutel 1419/005/001/001/001-7460000-0719 
 
BESLUIT: 17 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Davy Renkens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst en Dirk Jacobs 
7 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans en Jo Ruyters 



 
artikel 1: 
De gemeente Riemst organiseert i.s.m. Sportines vzw - Golazo het vertrek en een doortocht van een 
rit van de Eneco Tour in Riemst op vrijdag 14-08-2015. 
artikel 2: 
De gemeente Riemst betaalt een toelage/subsidie van 16.000 euro aan Golazo, d.w.z. dat voor 1 juli 
2015 een bedrag van 16.000 euro  moet overgeschreven worden ten gunste van de organisator. De 
nodige kredieten zijn voorzien in de begroting 2015 onder de registratiesleutel 1419/005/001/001/001-
64902500/0719. 
artikel 3: 
Een bedrag van 8.685,00 euro wordt voorzien voor de kosten voor de opdrachten uitgevoerd door 
gemeentelijke diensten. De nodige kredieten zijn voorzien in de  begroting 2015 onder volgende 
registratiesleutels: 
1419/005/001/001/001-60100900-0719 
1419/005/001/001/001-61600010-0719 
1419/005/001/001/001-61600300-0719 
1419/005/001/001/001-61300400-0719 
1419/005/001/001/001-61620000-0719 
artikel 4: 
Het gemeentebestuur machtigt de burgemeester en de gemeentesecretaris voor ondertekening van  
de overeenkomst  met Golazo waarin de algemene voorwaarden van de samenwerking worden 
beschreven. De raad keurt de bijgevoegde overeenkomst goed. 
artikel 5: 
Inkomsten worden verworven d.m.v. sponsoring, verkoop vip-brunchkaarten en subsidie via provincie 
Limburg. Voor de sponsoring en de verkoop van vip-brunchkaarten wordt een brede 
informatiecampagne opgezet, o.m. via het gemeentelijk informatieblad. Tarieven en voorwaarden zijn 
vervat in de bovenvermelde overeenkomst en worden mee goedgekeurd. 
artikel 6: 
De inkomsten van sponsoring, verkoop vip-brunchkaarten en subsidie van de Provincie Limburg zijn 
voorzien onder de registratiesleutel 1419/005/001/001/001-74600000 0719 
artikel 7: 
Een afschrift van dit besluit en deze overeenkomst  over te maken aan de gemeentelijke financiële 
dienst. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
10. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE VOOR 

HET ONDERHOUD EN HERSTEL VAN GEMEENTEWEGEN IN ASFALT, DIENSTJAAR 2015 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Onderhoud gemeentewegen in asfalt, dienstjaar 
2015” een bestek met kenmerk CS/849/2015 werd opgesteld door de Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 57.445,00 excl. btw of € 
69.508,45 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/22400000/0200 (actie 1419/005/001/001/001); 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, 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 het onderhoud en herstel 
van gemeentewegen in asfalt, dienstjaar 2015, bij toepassing van art. 26§1.1°a van de wet op de 
overheidsopdrachten van 15 juni 2006 omwille van het niet-overschrijden van de limiet van € 
85.000,00 excl. btw. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met kenmerk CS/849/2015 en de raming voor de 
opdracht “Onderhoud gemeentewegen in asfalt, dienstjaar 2015”, 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 € 57.445,00 excl. btw of € 69.508,45 incl. 21% btw. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode 
GEM/22400000/0200 (actie 1419/005/001/001/001). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
11. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN DE GUNNINGSWIJZE 

VOOR DE LEVERING VAN MEUBILAIR VOOR DE DIENST BEVOLKING 
 
Ivo Thys: 
Wordt het plan dat werd getekend door architect Stevens nu uitgevoerd? 
burgemeester Mark Vos: 
Voorlopig niet, de aanpassingen die nu worden gedaan zijn aanpassingen ten behoeve van de 
bevolkingsdienst. 
 
Steven Coenegrachts: 
Gelieve in het lastenboek de omschrijving van de ladenblokken aan te passen.  De gebruikte 
omschrijving wijst naar één enkele producent en dit is wettelijk verboden. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 



Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 3; 
Gelet dat de burelen van de dienst Bevolking heringericht worden; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering van meubilair voor de dienst Bevolking” een 
bestek met kenmerk CS/857/2015 werd opgesteld door de Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.661,15 excl. btw of € 
25.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de overname van het oude meubilair optioneel is, de inkomsten worden geraamd 
op € 500; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2015, op 
budgetcode GEM/24000000/0130 (actie 1419/005/001/001/001); 
Overwegende dat het voorziene krediet verhoogd zal worden bij de volgende budgetwijziging; 
Overwegende dat de inkomsten uit de overname van het oude meubilair geboekt worden op 
algemene rekening 70090000 beleidsveld 0130 actie 1419/005/001/001/001 van het budget 2015; 
Gelet dat de financiering met eigen middelen gebeurt; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Davy 
Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, 
Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht gegund worden voor de levering van meubilair 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: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met kenmerk CS/857/2015 en de raming voor de 
opdracht “Levering van meubilair 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. De raming bedraagt € 20.661,15 excl. btw 
of € 25.000,00 incl. 21% btw. 
De overname van het oude meubilair is optioneel; de inkomsten worden geraamd op € 500 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is gedeeltelijk voorzien in het investeringsbudget van 2015, op 
budgetcode GEM/24000000/0130 (actie 1419/005/001/001/001). 
Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging. 
De inkomsten uit de overname van het oude meubilair worden geboekt op algemene rekening 
70090000 beleidsveld 0130 actie 1419/005/001/001/001 van het budget 2015. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
12. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN GUNNINGSWIJZE 

VOOR DE LEVERING EN INSTALLATIE VAN EEN NIEUW CONFERENCESYSTEEM IN DE 
RAADZAAL 

 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 



Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 3; 
Gelet dat het huidige conferencesysteem in de raadzaal defect is en dringend vervangen moet 
worden; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering en installatie van een nieuw 
conferencesysteem in de raadzaal” een bestek met kenmerk CS/859/2015 werd opgesteld door de 
Aankoopdienst; 
Overwegende dat de eenmalige uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 16.528,93 excl. btw 
of € 20.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat het onderhoudscontract wordt geraamd op € 5.000 over een periode van 5 jaren; 
Overwegende dat de inkomsten uit de overname van het oude conferencesysteem worden geraamd 
op € 3.000, zonder 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 in het investerings- en 
exploitatiebudget 2015 onder : 
- registratiesleutel 24100100/011903, actie 1419/004/003/001/004 voor de eenmalige kosten; 
- registratiesleutel 61620400-011903, actie 1419/005/001/001/001 voor de jaarlijkse kosten 
voor het onderhoudscontract; 
Gelet dat de inkomsten uit de overname van het oude conferencesysteem worden geboekt op 
registratiesleutel 70090000/011903 actie 1419/005/001/001/001; 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Davy 
Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, 
Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht gegund worden voor de levering en installatie van een nieuw 
conferencesysteem in de raadzaal, bij toepassing van art. 26§1.1a van de wet op de 
overheidsopdrachten van 15 juni 2006 omwille van het niet-overschrijden van de limiet van € 
85.000,00 excl. btw. 
artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 3: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met kenmerk CS/859/2015 en de raming voor de 
opdracht “Levering van een conferencesysteem in de raadzaal”, opgesteld door de Aankoopdienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De eenmalige uitgave wordt geraamd op € 16.528,93 excl. btw of € 20.000,00 incl. 21% btw, het 
onderhoudscontract op € 5.000 over een periode van 5 jaren. 
De inkomsten uit de overname van het oude conferencesysteem worden geraamd op  € 3.000 zonder 
btw. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investerings- en exploitatiebudget 2015 onder : 
- registratiesleutel 24100100/011903, actie 1419/004/003/001/004 voor de eenmalige kosten; 
- registratiesleutel 61620400-011903, actie 1419/005/001/001/001 voor de jaarlijkse kosten 
voor het onderhoudscontract; 
De inkomsten uit de overname van het oude conferencesysteem worden geboekt op registratiesleutel 
70090000/011903 actie 1419/005/001/001/001. 
 
 
 



 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
13. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD 
 
Het verslag lag ter inzage. 
 
Op vraag van Ludwig Stevens wordt volgende aanpassing gedaan aan het verslag van de 
gemeenteraad van 09.02.2015: 
"het wegdek van de Sint-Antoniusstraat verharden" moet zijn "de putten in het wegdek van de Sint-
Antoniusstraat opvullen" 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, 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 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 22.40 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
Guido Vrijens 
gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 


