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Vergadering gemeenteraad van 9/11/2015. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 
schepenen 
Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, 
Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, raadsleden 
Guido Vrijens, gemeentesecretaris 
 

 
Laat zich verontschuldigen:  
Jan Peumans, raadslid 
 

 
Vanaf punt 3 vervoegt Gerard Stratermans, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 4 vervoegt Anja Slangen, raadslid de zitting. 
 
Vragen vanuit het publiek. 
1.Inwoners van Vlijtingen: 
Wij hebben informatie gevraagd over de plannen van de gemeente met ’t Bandje, maar we hebben tot 
op heden geen concrete informatie ontvangen. 
Graag willen we weten of er met een studie is aangetoond dat er woonbehoefte is in Vlijtingen, of 
andere alternatieven werden onderzocht, of dit de juiste plaats is voor woonuitbreiding en of deze 
verkaveling op het juiste tijdstip wordt gerealiseerd?  Worden de juiste doelgroepen bereikt, wordt 
rekening gehouden met vergrijzing en verkrotting? 
Wat wilt u met de gemeente doen, houdt u het grijs of liever groen? 
schepen Katja Onclin: 
De totaliteit van uw vraag is zeer ruim, maar ik zal me beperken tot de woonbehoefte.  Wij hebben ons 
gebaseerd op een geactualiseerde studie en gebruiken dit als basis om woonuitbreidingsgebieden te 
ontwikkelen.We beschikken over concrete schetsen en voorstellen en zullen deze voorleggen aan de 
inwoners tijdens een info-avond die zal doorgaan in november of december van dit jaar. De reacties 
van de aanwezigen zullen worden teruggekoppeld.  Het schepencollege wenst in elk dorp een 
woonaanbod te doen, dit lijkt ons een meerwaarde als mensen de kans krijgen om in hun eigen dorp 
te kunnen blijven. We zullen u de woonbehoeftenstudie bezorgen. 
Leegstaande percelen in Vlijtingen zijn privé eigendom en worden niet te koop aangeboden. Er is 
echter woonnoodzaak vandaar dat we dit gebied wensen te ontwikkelen. 
 
burgemeester Mark Vos: 
Om op uw vraag “wat wij met de gemeente willen doen, houden we ze grijs of liever groen” te 
antwoorden verwijs ik naar het feit dat bijna 90 % van onze gemeente bestaat uit landbouwzone en 
dus wel degelijk groen is.  Er zijn nog woonuitbreidingsgebieden en één ervan is ‘t Bandje.  Er blijkt 
woonnoodzaak te zijn in Vlijtingen en dit gebied is hiervoor gepast, dus worden de mogelijkheden 
onderzocht. Meer details krijgt u te horen tijdens de komende hoorzitting. 
 
2.De heer Daerden – fractie Groen: 
Hoe komt het dat in Riemst 919 gezinnen hun gratis huisvuilzakken nog niet hebben afgehaald? 
Worden deze mensen gecontacteerd of bv. via een enquête hiervan op de hoogte gebracht? 
schepen Mathieu Eycken: 
We hebben deze telling op de website gezet om de mensen te sensibiliseren.  Wij zijn in elk dorp 
geweest om de gratis huisvuilzakken te bedelen, maar niet alle inwoners zijn komen opdagen. Wij 
hebben verscheidene malen een oproep gedaan via 3770 en we hebben ons uiterste best gedaan om 
mensen hierop attent te maken.  Wij onderzoeken nu via lijsten over welke mensen dit gaat en hoe we 
ze kunnen bereiken voordat we het jaar 2015 kunnen afsluiten. 
 
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 Ivo Thys, de stemmingen worden volgens 
loting aangevat door mevrouw Anita Beusen. 
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Op vraag van burgemeester Mark Vos worden volgende punten  bij hoogdringendheid toegevoegd 
aan de agenda: 
“Verlenen van de machtiging om een perceel gelegen te Riemst, Boostveld, ambachtelijke zone “Op ’t 
Reeck” te verkopen en om de activiteit te wijzigen.” 
“Aanstelling van een gemeentelijk afgevaardigde en zijn plaatsvervanger in de algemene vergadering, 
buitengewone vergadering van IGL van 11 december 2015.” 
De raad gaat unaniem akkoord. 
 
Gaat over tot de dagorde 
 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 12.10.2015 
 
Het verslag lag ter inzage. 
 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit 
voorstel. 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita 
Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
Interne zaken - Dienst Personeel 
2. VERLOFNOTA 2016 
 
Veerle Wouters: 
In de nota staat op enkele plaatsen een verkeerde datum, maandag 30 oktober 2016 moet maandag 
31 oktober 2016 zijn.  Gelieve dit aan te passen. 
 
Gelet op artikel 261§2 van de rechtspositieregeling goedgekeurd door de gemeenteraad op 
15/12/2008 waarbij wordt bepaald dat de raad de feestdagen die samenvallen met een zaterdag of 
zondag dient te vervangen door een andere dag; 
Gelet op de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen dd. 22/10/2015 van de 
verlofnota 2016 en de daarbijhorende vastlegging van de dagen ter vervanging van de feestdagen die 
op een zaterdag of zondag vallen; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt de volgende feestdagen die 
samenvallen met een zaterdag of een zondag op volgende dagen vast te leggen: 
 

Te vervangen feestdagen Vervangende feestdagen 

zondag 01/05 (feest van de Arbeid) maandag 31/10 brug Allerheiligen-Allerzielen 

zondag 25/12 (Kerstmis) dinsdag 27/12 Sluiting Kerst-Nieuw 

zaterdag 31/12 (Oudejaar) donderdag 29/12 sluiting Kerst-Nieuw 

  
 
Gelet op de bevraging van het BOC/HOC via mail dd. 15/10/2015 en hun antwoorden via mail; 
Gelet op het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita 
Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
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artikel 1: 
Volgende feestdagen die op een zaterdag of zondag vallen in het jaar 2016 op volgende dagen vast te 
leggen: 
 

Te vervangen feestdagen Vervangende feestdagen 

zondag 01/05 (feest van de Arbeid) maandag 31/10 brug Allerheiligen-Allerzielen 

zondag 25/12 (Kerstmis) dinsdag 27/12 Sluiting Kerst-Nieuw 

zaterdag 31/12 (Oudejaar) donderdag 29/12 sluiting Kerst-Nieuw 

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

Te vervangen feestdagen Vervangende feestdagen 

zondag 01/05 (feest van de Arbeid) vrijdag 6/05 brug O.L.H. Hemelvaart 

zondag 25/12 (Kerstmis) maandag 31/10 brug Allerheiligen-Allerzielen 

 
Bibliotheekpersoneel zonder zaterdagprestaties: 
 

Te vervangen feestdagen Vervangende feestdagen 

zondag 01/05 (feest van de Arbeid) vrijdag 6/05 brug O.L.H. Hemelvaart 

zondag 25/12 (Kerstmis) maandag 31/10 brug Allerheiligen-Allerzielen 

zaterdag 31/12 (Oudejaar) dinsdag 27/12 sluiting Kerst-Nieuw 

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

Te vervangen feestdagen Vervangende feestdagen 

zondag 01/05 (feest van de Arbeid) maandag 31/10 brug Allerheiligen-Allerzielen 

zondag 25/12 (Kerstmis) dinsdag 27/12, 1/2 sluiting Kerst-Nieuw 

 donderdag 29/12, 1/2 sluiting Kerst-Nieuw 

zaterdag 31/12 (Oudejaar) woensdag 28/12 sluiting Kerst-Nieuw 

 
artikel 4: 
In afwijking van artikel 1 wordt voor de buitenschoolse kinderopvang de volgende regeling vastgelegd: 
 

Te vervangen feestdagen Vervangende feestdagen 

zondag 01/05 (feest van de Arbeid) maandag 31/10 brug Allerheiligen-Allerzielen 

zondag 25/12 (Kerstmis) dinsdag 27/12 sluiting Kerst-Nieuw 

zaterdag 31/12 (Oudejaar) donderdag 29/12 sluiting Kerst-Nieuw 

 
artikel 5: 
In afwijking van artikel 1 wordt voor het schoonmaakpersoneel scholen de volgende regeling 
vastgelegd: 
 

Te vervangen feestdagen Vervangende feestdagen 

zondag 01/05 (feest van de Arbeid) maandag 31/10 brug Allerheiligen-Allerzielen 

zondag 25/12 (Kerstmis) dinsdag 27/12 sluiting Kerst-Nieuw 

zaterdag 31/12 (Oudejaar) donderdag 29/12 sluiting Kerst-Nieuw 

 
artikel 6: 
In afwijking van artikel 1 wordt voor het personeel van de toeristische balie onder de brug in 
Vroenhoven de volgende regeling vastgelegd: 
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Te vervangen feestdagen Vervangende feestdagen 

maandag 28/03 (Paasmaandag) zondag 27/03 Pasen 

maandag 16/05 (Pinkstermaandag) zondag 15/05 Pinksteren 

maandag 11/07 (Feest Vlaamse Gemeenschap) zaterdag 24/12 sluiting Kerst-Nieuw 

maandag 15/08 (O.L.V. Hemelvaart) vrijdag 30/12 sluiting Kerst-Nieuw 

dinsdag 01/11 (Allerheiligen) bijgevoegd bij het gewone verlof 

maandag 26/12 (tweede Kerstdag) bijgevoegd bij het gewone verlof 

 
artikel 7: 
De verlofnota 2016 zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen dd. 
22/10/2015 goed te keuren; 
 
artikel 8: 
Afschrift van dit besluit over te maken aan alle betrokkenen. 
 
 
Facilitaire diensten - Technische Dienst 
3. GOEDKEURING VAN DE GEMEENTELIJKE DOTATIE VOOR DE OPERATIONELE ZONE 

OOST-LIMBURG IN 2016 
 
De brandweercommandant van de operatonele zone Oost Limburg geeft een toelichting. 
 
Ivo Thys: 
1.Zijn de afspraken die Riemst voorheen had met Maastricht en Eysden nog hetzelfde? 
Brandweercommandant: 
De zone heeft deze afspraken overgenomen en betaalt de kosten.   
2.Zijn de duikers van Eysden nog steeds beschikbaar? 
Nederland bouwt zijn duikersploegen af, wij hebben duikers in Genk, Maaseik en Maasmechelen. 
Het inzetten van duikers is niet vaak effectief. 
 
Ludwig Stevens: 
1.De aanrijtijd voor Riemst ligt hoger dan het gemiddelde in onze provincie.  Kan er een voorpost in 
Riemst voorzien worden? 
Brandweercommandant: 
Dit onderzoek is lopende, maar niet eenvoudig.  Er moeten o.a. mensen opgeleid worden en dit neemt 
een paar jaar in beslag. 
burgemeester Mark Vos: 
Er loopt een onderzoek voor het oprichten van een uitrijpost in Riemst. 
 
 
Gelet op artikel 68 § 2 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele veiligheid; 
Gelet op besluit 57 van de prezoneraad van 14 december 2014; 
Gelet op besluit 58 van de prezoneraad van 12 september 2014 over de overdracht van personeel, 
patrimonium en goederen; 
Gelet op het besluit 72 van de zoneraad van 2 oktober 2015 houdende de gemeentelijke dotaties voor 
2016; 
Gelet op nota 10 van de zoneraad van 13 maart 2015 houdende de verminderde dotatie voor 
Opglabbeek en Riemst; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 8 december 2014 houdende de goedkeuring van de 
zonale verdeelsleutel voor de operationele zone Oost-Limburg; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 8 december 2014 houdende de goedkeuring van de 
gemeentelijke dotatie voor de operationele zone Oost-Limburg in 2015; 
Overwegende dat er een groeipad van 2 jaren is afgesproken om naar de zonale verdeelsleutel te 
gaan waardoor de dotatie van 2015 verschillend is van 2016; 
Overwegende er een extra personeelsdotatie van 2015 t.e.m. 2019 voorzien is door de gemeente 
Hoeselt; 
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Overwegende dat de parameters, aantal inwoners en belastbaar KI, aangepast worden aan de 
actuele gegevens; 
Overwegende dat iedere gemeenteraad zijn gemeentelijke dotatie voor 2016 voor 1 december 2015 
dient goed te keuren. 
 
BESLUIT: 23 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, Jessica Nijs, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Zonale verdeelsleutel 
De zonale verdeelsleutel voor de gemeenten is bepaald op 50% belastbaar KI + 50% aantal inwoners.  
Jaarlijks,  op 1 juli, wordt de verdeelsleutel op basis van de actuele gegevens aangepast. Hiervoor 
worden de gegevens gebruikt van het Agentschap Binnenlands Bestuur die terug te vinden zijn op 
www.lokalestatistieken.be. 
 

 
 
artikel 2: 
De raad neemt kennis van de totale gemeentelijke bijdrage van 11.900.000 euro die is voorzien in de 
begroting van de brandweerzone voor 2016. 
De gemeente Riemst heeft binnen de brandweerzone een verdeelsleutel van 4,42 %.  
Dit komt neer op een dotatie in 2016 van 526.086 euro. 
 
artikel 3: 
De raad gaat akkoord met de verrekening van het patrimonium en het rollend materiaal zoals is 
bepaald in besluit 58 van de prezoneraad. 
Voor de gemeente Riemst betekent dit van 2015 tot en met 2019 een extra dotatie van 467 euro per 
jaar.  
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artikel 3bis: 
In 2016 wordt er een financiële compensatie voorzien voor de gemeenten Opglabbeek en Riemst 
omdat hun opkomstpercentage lager is dan de nagestreefde 80%. 
Voor de gemeente Riemst betekent dit in 2016 een verminderde dotatie van 7.751,59 euro. 
 
artikel 4: 
De raad gaat akkoord met de betaling van de dotatie van 518.801 euro in 2016. 
Gespreid over 4 schijven wordt dit bedrag betaald voor de tiende dag van de eerste maand van het 
kwartaal. De eerste maal zal dit gebeuren voor 10 januari 2016. 
 
artikel 5: 
Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de voorzitter van de prezoneraad van de 
hulpverleningszone Oost-Limburg, de minister van Binnenlandse Zaken en de gouverneur worden 
toegezonden. 
 
AH Welzijn & Vrije Tijd 
4. VOLWASSENENONDERWIJS IN SAMENWERKING MET VORMING PLUS 
 
Ludwig Stevens: 
1.Is dit geen taak voor een centrumleider?  Wat doet het dienstencentrum dan nog? 
schepen Bert Cilissen: 
Het dienstencentrum richt zich vooral tot senioren.  Door de expertise van Vorming plus te gebruiken 
zorgen we ook voor een aanbod voor middengroepen, 
2.Betaalt de gemeente de kostprijs? 
schepen Bert Cilissen: 
De gemeente stelt enkel lokalen ter beschikking, de rest is zelfbedruipend. 
schepen Marina Pauly: 
Er zal ook vormingsaanbod voor verenigingen voorzien worden. 
3.Moet de markt niet verkend worden? 
schepen Marina Pauly: 
Vorming Plus is zeer gespecialiseerd in dit soort opleidingen. 
 
Gerard Stratermans: 
Wie heeft hier het initiatief genomen? 
schepen Bert Cilissen: 
De gemeente heeft het initiatief genomen omdat we ook laagdrempelige cursussen willen aanbieden 
aan de middengroepen. 
 
Gelet op de beleidsvisie van het gemeentebestuur van Riemst waarin duidelijk vermeld staat dat  de 
opleidingen de educatie voor volwassen uitgebreid en gestimuleerd zal worden op basis van actuele 
behoeften, trends en nieuwe ontwikkelingen; 
Gelet op de doelstellingen van Vormingplus waarbij zij volwassenen de mogelijkheid bieden om zich in 
hun vrije tijd verder te ontwikkelen en hun persoonlijke en sociale competenties te vergroten.  
Gelet op het uitgebreid aanbod van Vormingsplus; 
Gelet op de samenwerkingsmogelijkheden die Vormingplus aanbiedt; 
Gelet op de positieve ervaringen die het dienstencentrum kan voorleggen met Vormingplus; 
Gelet op de beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen van 15 oktober 2015; 
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 beslist om een samenwerking met Vormingplus af te sluiten voor de organisatie van 
educatieve en vormende lessenreeksen of info-avonden die aanvullend zijn aan het aanbod vanuit het 
verenigingsleven. 
 
 



notulen gemeenteraad dd. 09.11.2015 p. 7 
 

artikel 2: 
Het gemeentebestuur zorgt voor de locatie, bijkomende promotie en ,indien nodig, voor de kopies van 
de syllabus. In overleg met het Sociaal Huis wordt er gekozen voor het Dienstencentrum "De Linde" - 
Paenhuisstraat 11 in Riemst  
artikel 3: 
Vormingplus zorgt voor : 
- het promoten van de activiteit; 
- engageren en betalen van de lesgever 
- inschrijven deelnemers 
- innen van de deelnemersbijdragen 
- bepalen van de deelnemersbijdragen en het minimum aantal deelnemers. 
Indien het minimum aantal deelnemers niet bereikt wordt, wordt de activiteit afgelast of wordt de 
resterende kostprijs betaald door Vormingplus. 
artikel 4: 
Het vormingsaanbod wordt in overleg met het schepencollege bepaald. 
artikel 5: 
De gemeenteraad machtigt de burgemeester en de secretaris om de afzonderlijke contracten n.a.v. 
een cursus of informatieavond te ondertekenen. 
artikel 6: 
Voor elke activiteit wordt er een afzonderlijk contract opgesteld. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
5. INVOERING RETRIBUTIEREGLEMENT INTER-ENERGA EN INTER-MEDIA 
 
Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing 
van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied; 
Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen 
en aldus een impact hebben op het openbaar domein; 
Gelet op de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een 
snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken 
tot een minimum te herleiden; 
Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een 
delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van 
Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden;  
Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende 
werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en 
dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine 
onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein; 
Gelet op het nieuwe 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 - Algemeen 
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke 
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan 
permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met verwijzing 
naar de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.  
Permanente nutsvoorzieningen zijn: 

• alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, 
ver-deel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig 
voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drinkwater, warm water, 
brandstof, 

• telecommunicatie, 
• radiodistributie en kabeltelevisie, 
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• de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die 
installaties kan aangesloten worden, 

• alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als 
nuts-voorzieningen. 

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voor-
afgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die 
uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente. 
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2016 voor een termijn eindigend op 31 
december 2018. 
 
Artikel 2 - Retributie naar aanleiding van sleufwerken 
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter 
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken.  Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2 euro, voor 
werken in voet 
paden 1,5 euro en voor werken in aardewegen 0,9 euro.   
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen 
bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van hogervermeld(e) 
bedrag(en). 
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht. 
 
Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onder-
houdswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen 
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine 
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie 
geheven van 1 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.  
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de eigenaar van de 
nutsleidingen als zijn werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,5 euro per aanwezig 
aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.   
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere 
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het 
grondgebied van de gemeente.  
Deze retributie houdt in dat de gemeente geen enkele andere retributie of belasting heft ten aanzien 
van de nutsmaatschappij of haar aannemers bij het afleveren van een vergunning voor het signaleren 
van werkplaatsen op de openbare weg 
 
Artikel 4 – Inning 
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.   
 
Artikel 5 – Definitief karakter 
Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het openbaar onderzoek zal deze verordening als 
definitief worden aanzien en aan de hogere overheid worden toegezonden voor toepassing van het 
algemeen toezicht. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
6. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING INTER MEDIA VAN 1 DECEMBER 2015 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter Media; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij 
decreet van 18 januari 2013; 
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 het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger kan lopen over 
de volledige legislatuur 2013-2018; 
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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 dat 
bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering; 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter Media; 
Gezien de statutenwijziging van Inter Media, op 3 december 2013; 
Gelet op de oproepingsbrief van 8 november 2015 met de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter Media van 1 december 2015 die 
volgende agendapunten bevat: 

1) Statutaire benoemingen; 
2) Budget 2016; 
3) Betalingsmodaliteiten 2de dividend. 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 9 december 2014 om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door Davy Renkens Bovenstraat 74 te 3770 Riemst en mevrouw Jessica Nijs, 
wonende Sieberg 14 te 3770 Riemst en hen af te vaardigen op de buitengewone algemene 
vergaderingen en algemene vergaderingen tijdens de legislatuur 2013-2018 met elk 50 procent 
stemrecht; 
Gelet op de beslissing om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander de heer Joël 
L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst, aan te duiden; 
Gelet op de bespreking door de gemeentelijke commissie voor intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden (CIS) van 02/11/2015; 
 
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 
 
artikel 1: 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de algemene vergadering van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter Media van 1 december 2015 (of op elke andere 
gewone algemene vergadering met dezelfde agenda ingeval de eerste niet geldig zou kunnen 
beraadslagen) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn 
genomen over de agendapunten van de vergadering van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Inter Media van 1 december 2015 en verder al het nodige te doen voor de 
afwerking van de volledige agenda. 
artikel 2: 
Om akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten van de algemene vergadering. 

1) Statutaire benoemingen; 
2) Budget 2016; 
3) Betalingsmodaliteiten 2de dividend. 

artikel 3: 
De aangeduide vertegenwoordigers [of bij belet hun eventuele plaatsvervanger(s)] wordt (worden) 
gemandateerd op de algemene vergadering van Inter Media op 1 december 2015, worden 
gemandateerd om in overeenstemming met onderhavige beraadslaging ter stemmen. 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan Inter Media, 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
7. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING INTER AQUA: VASTSTELLING VAN HET 

MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE GEMEENTE 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter Aqua; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij 
decreet van 18 januari 2013; 
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Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger kan lopen over 
de volledige legislatuur 2013-2018; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering 
en dat van lid van een van de andere organen; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 
intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter Aqua; 
Gelet op de oproepingsbrief van 21 oktober 2015 met de agenda van de algemene vergadering van 
het intergemeentelijke samenwerkingverband Inter Aqua van 15 december 2015 die volgende 
agendapunten bevat: 

1) Begroting 2016 
2) Statutenwijziging 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in vergadering van 12 oktober 2015 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging; 
Gezien de gemeentelijke afgevaardigden volgens het decreet van 18 januari 2013 houdende de 
wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 
aanstellingsprocedure van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) kan gebeuren voor de periode van 
de volledige legislatuur (2013-2018); 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 november 2014 om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door de heer Peter Neven, wonende Tongersesteenweg 39 A3 te 3770 Riemst en 
de heer Joël L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst en hen af te vaardigen op de 
buitengewone algemene vergaderingen en algemene vergaderingen tijdens de legislatuur 2013-2018 
met elk 50 procent stemrecht; 
Gelet op de beslissing om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander mevrouw Jessica 
Nijs, gemeenteraadslid wonende Sieberg 14 te 3770 Riemst, aan te duiden; 
Gezien zowel de heer Peter Neven als de plaatsvervanger, mevrouw Jessica Nijs belet zijn wordt 
voorgesteld om de heer Joël L'Hoëst 100% van de stemmen toe te bedelen;  
 
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 heer Joël L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst wordt gemandateerd om op de 
buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter Aqua 
van 15 december 2015 (of op elke andere gewone algemene vergadering met dezelfde agenda 
ingeval de eerste niet geldig zou kunnen beraadslagen) te handelen en te beslissen conform de 
beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de vergadering van 
het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter Aqua van 15 december 2015 en verder al het 
nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda, en dit met 100% van de stemmen 
toekomende aan ons bestuur. 
artikel 2: 
Om akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten van de algemene vergadering: 

1) Begroting 2016 
2) Statutenwijziging 

artikel 3: 
De afgevaardigden van de gemeente op de algemene vergadering van Inter Aqua op 15 december 
2015, worden gemandateerd om in overeenstemming met onderhavige beraadslaging ter stemmen. 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan Inter Aqua, 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
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ROW - Dienst Patrimonium 
8. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING INFRAX LIMBURG: VASTSTELLING VAN 

HET MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE GEMEENTE MET BETREKKING 
TOT DE AGENDAPUNTEN 

 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Infrax Limburg; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij 
decreet van 18 januari 2013; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger kan lopen over 
de volledige legislatuur 2013-2018; 
Overwegende dat decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering 
en dat van lid van een van de andere organen; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 
intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Infrax Limburg; 
Gezien de statutenwijziging van Infrax Limburg, op 16 december 2013; 
Gelet op de oproepingsbrief van 26 oktober 2015 met de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingverband Infrax Limburg van 16 december 2015 
die volgende agendapunten bevat: 

1) Statutaire benoemingen 
2) Begroting 2016 
3) Betalingsmodaliteiten 2de dividend 
4) Dossier Voeren: splitsingsakte 

◦ kennisname van: het splitsingsvoorstel 
• het verslag van de raad van bestuur mbt de partiële splitsing 
• het verslag van de commissaris van de O.V.  

◦ Partiële splitsing 
◦ Vaststelling van de kapitaalwijzigingen 
◦ Aanpassing van de statuten 
◦ Opdracht aan de raad van bestuur van de O.V. tot uitvoering genomen beslissingen 
◦ Opdracht aan notaris Dirk Vanderstraeten 

Gezien de gemeentelijke afgevaardigden volgens het decreet van 18 januari 2013 houdende de 
wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 
aanstellingsprocedure van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) kan gebeuren voor de periode van 
de volledige legislatuur (2013-2018); 
Gelet op het voorstel aan de raad van 4 november 2014 om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door Joël L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst en Peter Neven, 
wonende Tongersesteenweg 39 A3 te 3770 Riemst  en hen af te vaardigen op al de buitengewone 
algemene en algemene vergaderingen met elk 50 procent stemrecht; 
Gelet op het voorstel om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander mevrouw Mieke 
Loyens, gemeenteraadslid wonende Burgemeester Coenegrachtslaan 36 te 3770 Riemst, aan te 
duiden 
 
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: 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buitengewone algemene 
vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg van 16 december 2015 
(of op elke andere gewone algemene vergadering met dezelfde agenda ingeval de eerste niet geldig 
zou kunnen beraadslagen) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de 
gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de buitengewone vergadering van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg van 16 december 2015 en verder al het 
nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
artikel 2: 
Om akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering. 

1) Statutaire benoemingen 
2) Begroting 2016 
3) Betalingsmodaliteiten 2de dividend 
4) Dossier Voeren: splitsingsakte 

◦ kennisname van: het splitsingsvoorstel 
• het verslag van de raad van bestuur mbt de partiële splitsing 
• het verslag van de commissaris van de O.V.  

◦ Partiële splitsing 
◦ Vaststelling van de kapitaalwijzigingen 
◦ Aanpassing van de statuten 
◦ Opdracht aan de raad van bestuur van de O.V. tot uitbvoering genomen beslissingen 
◦ Opdracht aan notaris Dirk Vanderstraeten 

artikel 3: 
De afgevaardigden van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Infrax Limburg 
op 16 december 2015, worden gemandateerd om in overeenstemming met onderhavige 
beraadslaging te stemmen. 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan Infrax Limburg, 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
9. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING INTER-ENERGA: VASTSTELLING VAN 

HET MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE GEMEENTE MET BETREKKING 
TOT DE AGENDAPUNTEN 

 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter-Energa; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij 
decreet van 18 januari 2013; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger kan lopen over 
de volledige legislatuur 2013-2018; 
Overwegende dat decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering 
en dat van lid van een van de andere organen; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 
intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-Energa; 
Gezien de statutenwijziging van Inter-energa, op 16 december 2013; 
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Gelet op de oproepingsbrief van 26 oktober 2015 met de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingverband Infrax Limburg van 16 december 2015 
die volgende agendapunten bevat: 

1) Statutaire benoemingen 
2) Begroting 2016 
3) Betalingsmodaliteiten 2de dividend 
4) Dossier Voeren: splitsingsakte 

◦ kennisname van: het splitsingsvoorstel 
• het verslag van de raad van bestuur mbt de partiële splitsing 
• het verslag van de commissaris van de O.V.  

◦ Partiële splitsing 
◦ Vaststelling van de kapitaalwijzigingen 
◦ Aanpassing van de statuten 
◦ Opdracht aan de raad van bestuur van de O.V. tot uitbvoering genomen beslissingen 
◦ Opdracht aan notaris Dirk Vanderstraeten 

Gezien de gemeentelijke afgevaardigden volgens het decreet van 18 januari 2013 houdende de 
wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 
aanstellingsprocedure van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) kan gebeuren voor de periode van 
de volledige legislatuur (2013-2018); 
Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar 
vertegenwoordigers in de schoot van de algemene vergaderingen van Inter-energa gedurende de 
legislatuur 2013-2018, en Riemst laten vertegenwoordigen door Davy Renkens Bovenstraat 74 te 
3770 Riemst en Anja Slangen Tramstraat 3 te 3770 Riemst en hen af te vaardigen op de 
buitengewone algemene vergadering van 16 december 2015 met elk 50 procent stemrecht; 
Gelet op het voorstel om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander de heer Jean 
Nicolaes Bilzersteenweg 72 te 3770 Riemst aan te duiden 
 
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: 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buitengewone algemene 
vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Energa van 16 december 2015 (of 
op elke andere gewone algemene vergadering met dezelfde agenda ingeval de eerste niet geldig zou 
kunnen beraadslagen) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de 
gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de buitengewone vergadering van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Energa van 16 december 2015 en verder al het nodige 
te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
artikel 2: 
Om akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering. 

1) Statutaire benoemingen 
2) Begroting 2016 
3) Betalingsmodaliteiten 2de dividend 
4) Dossier Voeren: splitsingsakte 

◦ kennisname van: het splitsingsvoorstel 
• het verslag van de raad van bestuur mbt de partiële splitsing 
• het verslag van de commissaris van de O.V.  

◦ Partiële splitsing 
◦ Vaststelling van de kapitaalwijzigingen 
◦ Aanpassing van de statuten 
◦ Opdracht aan de raad van bestuur van de O.V. tot uitbvoering genomen beslissingen 
◦ Opdracht aan notaris Dirk Vanderstraeten 
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artikel 3: 
De afgevaardigden van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Inter-Energa op 
16 december 2015, worden gemandateerd om in overeenstemming met onderhavige beraadslaging 
ter stemmen. 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan Infrax Limburg, 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
Interne zaken - Dienst ICT 
10. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING CIPAL DV VAN 11 DECEMBER 2015 OM 

10U30 
 
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg 
“DIS”); 
Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 14 april 
2014 (hierna kortweg “CIPAL DV”); 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van CIPAL DV; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 04 februari 2013 inzake de aanduiding van de 
vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergaderingen van CIPAL DV; 
Gelet op de oproepingsbrief van 21 oktober 2015 tot de buitengewone algemene vergadering van 
CIPAL DV van 11 december 2015 met de volgende agendapunten: 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting 2016 (met inbegrip van de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie) 
3. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
4. Rondvraag 
5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 
Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering; 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL DV; 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten 
te weigeren; 
Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke buitengewone algemene vergadering; 
 
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 agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2015 van CIPAL DV 
worden goedgekeurd. 
artikel 2: 
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene 
vergadering van CIPAL DV van 11 december 2015 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of 
verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit. 
artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL DV, Bell-Telephonelaan 2D te 2440 Geel. 
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Interne zaken - Dienst Secretariaat 
11. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Ivo Thys: 
1.Is er voldoende toezicht op het opvolgen van het reglement op loslopende honden, want niet 
iedereen heeft voldoende discipline?  Kan een sensibiliserend artikel geschreven worden in 3770 
waarin wordt vermeld dat dit strafbaar is en dat de slachtoffers een klacht kunnen indienen? 
burgmeester Mark Vos: 
De politie controleert streng op loslopende honden en hanteert een handhavingsbeleid.  We zullen uw 
voorstel bekijken; 
 
2.Kunnen er extra kredieten voorzien worden in de begroting 2016 voor de aankoop van AED-
toestellen zodat er per dorp minstens één kan voorzien worden.  Kan er daarnaast ook een opleiding 
voor vrijwilligers georganiseerd worden per dorp om deze toestellen leren te gebruiken? 
schepen Christiaan Bamps: 
Het Rode Kruis organiseert 1 keer per jaar een cursus.  We zullen uw vraag bekijken.  
 
burgemeester Mark Vos: 
Vorig jaar hebben 400 mensen uit verschillende verenigingen deze cursus gevolgd.  We nemen uw 
voorstel mee. 
Ivo Thys: 
Gelieve ook meer kredieten te voorzien voor autodelen en voor een LO I. 
 
3.Waarom hebben enkel de scholen van het vrij onderwijs deelgenomen aan de enquête over 
kansarme kinderen van het Sociaal Huis en niet de gemeentescholen? 
schepen Bert Cilissen: 
Alle scholen hebben een aanbod gekregen en waren vrij om deel ten nemen of niet. 
Ivo Thys: 
Het gemeentebestuur is inrichtende macht van de gemeentescholen en kan dus de opdracht geven 
om deel te nemen. 
schepen Katja Onclin: 
De gemeentescholen hebben niet deelgenomen omdat ze reeds andere studiedagen hadden gepland.  
Zij kunnen wel nog intekenen voor de 2de ronde en deze vorming alsnog volgen. 
schepen Marina Pauly: 
Dit thema zal nog verder opengetrokken worden in overleg met betrokken gemeentelijke diensten en 
het Huis van het Kind en i.s.m. met mensen die dicht staan bij kansarme kinderen.  We onderzoeken 
hoe we dit verder moeten aanpakken.  T.o.v. het provinciaal gemiddelde scoort Riemst vrij goed, maar 
toch wil ik benadrukken dat elk kansarm kind er één teveel is. 
 
4. Gelieve in de bouwaanvraag voor de rotonde te Genoelselderen te onderzoeken om de 
Heiveldstraat af te sluiten. 
burgemeester Mark Vos: 
Er komt een evenwijdige weg met de steenweg zodat men van daaruit rechtstreeks de rotonde op 
kan.  Dit bleek de beste oplossing te zijn. 
 
 
Ludwig Stevens: 
1.Welke criteria werden gehanteerd voor het plaatsen van de bladkorven? 
burgemeester Mark Vos: 
Er werd in 2013 een lijst opgesteld met de plaatsen waar veel bomen staan en waar veel klachten 
waren.  In de loop van 2 jaar zijn er nog vele vragen voor het plaatsen van korven binnengekomen, 
indien uit onderzoek blijkt dat dit terecht is, worden korven bijgeplaatst.  Er worden nog steeds 
opruimbeurten georganiseerd.  Dit zal gebeuren tot alle bladeren zijn afgevallen. 
Ivo Thys: 
Wat kost dit de gemeente? 
burgemeester Mark Vos: 
Er werd 3.000 euro voorzien voor de bladkorven en het opzuigen van de bladeren.  We hebben tot 
nog toe weinig last van ander afval in de korven. 
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Steven Coenegrachts: 
1.Ik wil schepen Mathieu Eycken bedanken voor de samenwerking ivm de overdraging van de quota 
zodat Riemst zijn gelijk heeft gehaald bij Limburg.net i.v.m. het overdragen van niet opgebruikte quota. 
 
2.Onlangs is het postkantoor in Riemst verhuisd.  De nieuwe huisvesting is onveilig gelegen en er is 
onvoldoende parkeergelegenheid.  Is dit pand vergund als handelspand en is er een oplossing 
mogelijk bij de herinrichting van de steenweg? 
schepen Guy Kersten: 
Dit pand is vergund.  We zullen u een plan i.v.m. de herinrichting van de steenweg bezorgen. 
 
3. Graag een stand van zaken over What’s App. 
burgemeester Mark Vos: 
We zijn dit aan het bekijken met onze politiediensten. 
 
Jan Noelmans: 
1.Graag een stand van zaken i.v.m. de geplande werken in de Zagerijstraat. 
schepen Guy Kersten: 
De start van de werken was voorzien ten laatste op 9 november van dit jaar. Maar de aannemer heeft 
laten weten dat hij de werken niet kan uitvoeren ten gevolge van een personeelswissel in zijn bedrijf.  
We zoeken nu samen met Infrax naar een oplossing. 
burgemeester Mark Vos: 
We zouden liefst hebben dat een onderaannemer wordt aangesteld.  We hebben een aangetekend 
schrijven gericht aan de aannemer. 
Ivo Thys: 
Wat heeft dit voor juridische gevolgen? 
schepen Guy Kersten: 
Dit wordt onderzocht. 
Ivo Thys: 
De inspectieputten zijn nu voorzien van een rood/wit lint, gelieve deze duidelijker af te schermen uit 
veiligheidsoverwegingen. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
 
2.Waarom wordt er geen beurtrol opgesteld voor alle gemeenteraadsleden om ter gelegenheid van 
11-november een toespraak te houden en een krans neer te leggen aan de oorlogsmonumenten in de 
dorpen? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
 
Gerard Stratermans: 
1.Graag een stand van zaken over het wachtbekken te Membruggen i.s.m. Bilzen. 
burgemeester Mark Vos: 
Bilzen is bereid om hieraan mee te werken, maar voorlopig is er nog geen concreet initiatief.  Wij 
willen nu in het kader van de werken Molenbeek bekijken of we via onteigeningen op grondgebied van 
Riemst werken kunnen uitvoeren. 
Ivo Thys: 
Dit is echter geen oplossing voor dit probleem, de enige oplossing kan vanuit Bilzen komen. 
 
2.Hoeveel kerken zijn inmiddels voorzien van glazen deuren? 
burgemeester Mark Vos: 
In de begroting  2016 zijn budgetten voorzien om dit te realiseren waar dit kan. 
3. Worden er ook toiletten voorzien? 
burgemeester Mark Vos: 
Sommige kerkbesturen vragen dit. 
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Veerle Wouters: 
1.Er zijn in Riemst geen sociale woningen voor senioren.  Welke maatregelen zal de gemeente 
hieromtrent nemen? 
schepen Katja Onclin: 
Er is een project van Woonzo lopende , maar dit kent vertraging. We hebben erop aangedrongen om 
dit vlotter te laten lopen. 
 
2.Is elektronische facturatie vanuit de gemeente reeds mogelijk?  Dit zou bv. handig zijn ingeval van 
kinderopvang, enz. 
burgemeester Mark Vos: 
Papieren facturen zijn voorlopig nog nodig, maar we zoeken naar een oplossing om facturen 
elektronisch en gecentraliseerd te kunnen verzenden. 
 
Ronnie Oosterbosch: 
1.Hoeveel kavels zijn reeds verkocht op De Moult? 
Er komen per jaar 5 kavels vrij tot aan 35 kavels, momenteel zijn 10 van de 20 kavels verkocht.  
Sommige kavels liggen aan de ruilverkavelingsweg en zijn blijkbaar meer gegeerd. 
 
Anita Beusen: 
1.Wat voorziet de gemeente om de kleinhandel in de dorpen te bevorderen? 
schepen Guy Kersten: 
Er werd een buurtwinkelproject opgestart, maar het aantal deelnemende handelaars vermindert ieder 
jaar.  Dit winkelgebeuren wordt onderzocht a.h.v een studie. 
burgemeester Mark Vos: 
Wij hopen dat deze studie ons kan helpen bij ons beleid i.v.m. kleinhandel in de dorpen. 
 
2. Worden de chirolokalen in Val-Meer nog gebruikt?  Wie is verantwoordelijk voor de vuilnis rondom 
dit pand? 
schepen Bert Cilissen: 
Ik heb enkele weken geleden gehoord dat de chiro stopt met haar werking.  Het gebouw is van vzw 
Parochiale werken de Bond en zij hadden met de gemeente een overeenkomst om gedurende 10 jaar 
een jeugdlokaal te voorzien.  Indien de chiro stopt met haar werking, mag de Bond zelf beslissen wat 
te doen met dit lokaal.  Ik zal een stand van zaken opvragen bij de chiro. 
burgemeester Mark Vos: 
De gebouwen en gronden zijn eigendom van vzw parochiale werken en zij zijn verantwoordelijk voor 
het onderhoud.  De gemeente zal wel opruimen waar de voebalkooi heeft gestaan. 
 
Dirk Jacobs: 
1.Waarom werden de gemeenteraadsleden niet uitgenodigd toen minister Jo Vandeurzen op bezoek 
was in onze gemeente? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit was een initiatief van de minister zelf.  Hij bracht een werkbezoek en was nieuwsgierig naar ons 
kinderopvangbeleid. 
 
2.Waarom was er tijdens de algemene vergadering van de cultuurraad een optreden van een groep 
van buiten onze gemeente terwijl in onze gemeente ook kampioenen zijn in bepaalde in bepaalde 
muziekgenres? 
schepen Marina Pauly: 
De algemene vergadering wordt georganiseerd door de cultuurraad.  Meestal treden groepen uit eigen 
gemeente op.  De drumband uit Kanne heeft opgetreden en 2andere kampioenen konden niet omdat 
zij extra begeleiding nodig hadden.  Af en toe wil de cultuurraad deze optredens ook aanvullen met 
nieuwe acts.  We zullen uw suggestie doorgeven.. 
 
3.Op de parking aan de kerk te Herderen worden pakjes verstopt in de struiken die later dan weer 
worden opgehaald door andere personen.  Gelieve dit te onderzoeken. 
burgemeester Mark Vos: 
We hebben die melding reeds ontvangen via het drugsmeldpunt en is dus ook gemeld aan de politie. 
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4.De kermiskramen te Herderen stonden opgesteld voor de inrit aan de sporthal.  Is dit geen 
brandweg die vrij moet blijven? 
schepen Christiaan Bamps: 
Er waren meer kramen dan anders en dit gebeurde in overleg met de preventieadviseur.  Dit is 
volgens mij geen brandweg. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
 
Jo Ruyters: 
1.Hoeveel PV’s zijn er uitgeschreven i.v.m. de 1 meter strook langs de ruilverkavelingswegen? 
schepen Guy Kersten: 
Er zijn brieven verstuurd naar de betrokkenen en een aantal huisbezoeken werden afgelegd.  De 
mensen worden aangesproken om de strook te herstellen indien nodig en de meter wordt gemaaid.  
We volgen dit op. 
 
Davy Renkens: 
1.Kan de groepskeuring van brandblusapparaten bij verenigingen niet herhaald worden?  Dit bespaart 
de verenigingen heel wat geld. 
schepen Marina Pauly: 
We zullen dit onderzoeken en eventueel opentrekken naar alle mogelijke accommodaties. 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
12. BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART. 22  VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 09/11/2015 toegevoegd. 
 
Stoppen met heliumgebruik voor ballonnen tijdens gemeentelijke activiteiten en sensibiliseren 
van de bevolking om hetzelfde te doen. 
 
Vaststellingen en motivatie 
Op de Gezinsdag onlangs op 11 oktober in de Boekerij werd het lokaal versiert met balonnen gevuld 
met helium. Ondertussen weten we beter.  
Wetenschap  
De wereldvoorraad Helium slinkt snel. Het tekort is nu reeds voelbaar. Nobelprijswinnaar Robert 
Richardson trok aan de alarmbel. Als we ons Heliumverbruik niet anders gaan aanpakken is het 
edelgas over 100 jaar op. Voor veel toepassingen is er geen alternatief denkbaar. 
De werkelijke Heliumprijs wordt 20 tot 50 keer hoger geschat dan de huidige marktprijs. Een 
heliumballon zou in die optiek 75 euro moeten kosten. 
Helium wordt niet alleen in ballonnen gebruikt. Er zijn veel belangrijkere toepassingen die van Helium 
afhankelijk zijn.: 
Als superkoeling: Vloeibaar helium heeft een temperatuur van -269° C. Daardoor kan het gebruikt 
worden om andere dingen heel erg koud te maken. Bepaalde stoffen gaan bij die lage temperaturen 
over op supergeleiding: ze geleiden stroom zonder weerstand. Met zo’n superstroom kun je ook een 
supermagneet maken, en zulke magneten zitten in de MRI-scanners van ziekenhuizen en de 
deeltjesversnellers in Genève. 
Als edelgas: bij lastechnieken waardoor aluminium minder poreus wordt,  bij het diepzeeduiken , in 
raketten.... 
Milieu:  Een heliumballon gaat de lucht in en op een bepaalde hoogte is de druk in de ballon hoger 
dan de luchtdruk buiten de ballon en dan knapt hij. Wat rest van de ballon valt naar beneden en komt 
in het milieu terecht. De mooie, kleurrijke ballonnen worden zwerfafval. 
 
schepen Mathieu Eycken: 
Dit lijkt mij enkel een druppel op een hete plaat  Er moet op grote schaal iets gebeuren.  Er zijn 
onderzoeken lopende en we wachten de resultaten en de onderrichtingen af.  Dit is voorbarig. 
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Steven Coenegrachts: 
Sommige gemeentes kiezen voor een milieuvriendelijke tussenoplossing, misschien kan Riemst dat 
ook doen? 
schepen Mathieu Eycken: 
Dit wordt bekeken. 
 
BESLUIT: 7 stemmen voor: Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, 
Anita Beusen, Dirk Jacobs 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 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
 
artikel. 1 :  
Het gemeentestuur en al zijn diensten en instellingen zullen vanaf 2016 afzien van het gebruik van 
helium voor het opstijgen van ballonnen.  
artikel. 2 :  
Het schepencollege zal meerdere initiatieven nemen om de burgerbevolking, jeugdbewegingen, vrije 
scholen, te sensibiliseren om ditzelfde gebruik achterwege te laten. Dit zal o.a. gebeuren door een 
artikel in het gemeentelijk informatieblad, een brief aan diverse verenigingen, de milieudienst die in 
scholen en verenigingen dit thema gaan duiden.  
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
13. BIJKOMEND AGENDAPUNT INGEVOLGE ART. 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 09/11/2015  toegevoegd. 
 
Motie betreffende de financiële ondersteuning van het lokaal klimaatbeleid 
 
Vaststellingen en motivatie 
- In november en december vindt in Parijs een cruciale klimaattop plaats, waar de wereldleiders 
hopelijk bindende afspraken maken om de opwarming van de planeet beneden de 2° C te houden. Op 
15 oktober 2015 werd ook het nieuwe burgemeestersconvenant voorgesteld. Waar de eerste versie 
een reductie van 20% CO2-uitstoot vooropstelt tegen 2020, is de doelstelling van deze nieuwe 
burgemeestersconvenant een reductie van 40% CO2-uitstoot tegen 2030  
 
- Onze gemeente ondertekende reeds het eerste burgemeestersconvenant, en schakelde zich zo, 
samen met 6500 andere lokale besturen, in in een belangrijke Europese klimaatbeweging. Via deze 
beweging worden vandaag al heel wat inspanningen gedaan op lokaal niveau om de 
klimaatproblematiek aan te pakken, zoals bijvoorbeeld het toekennen van isolatiepremies, het 
energie-efficiënt renoveren van woningen en het gemeentelijk patrimonium, het stimuleren van de 
korte keten economie,... En dit samen met talrijke burgerinitiatieven, organisaties en bedrijven. 
 
- Er is goede wil bij de gemeente en hun partners (bedrijven, organisaties, burgers) om de 
klimaatproblematiek mee te helpen bestrijden. Maar alleen kunnen de ambities niet worden 
waargemaakt; daarvoor is financiële ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid broodnodig. Tot op 
heden werd er onvoldoende in deze middelen voorzien.  
 
- De middelen zijn echter voorhanden: 
- Het Vlaams klimaatfonds bestaat vandaag uit 20 miljoen euro, waarvan slechts 300 000  euro 
wordt vrijgemaakt voor lokale klimaatinitiatieven.  
- De veilinginkomsten, dit zijn de inkomsten uit de Europese emissiehandel die naar de 
lidstaten vloeien, wordt in de periode tussen 2013 en 2020 geschat op 1,3 miljard euro. Dit zal zich 
naar schatting vertalen in 500 tot 650 miljoen euro voor het klimaatbeleid in Vlaanderen. Vandaag al 
staat hiervan 247 miljoen euro op een rekening van de Nationale Bank. Er werd tussen de federale 
regering en de verschillende gewestregeringen een verdeelsleutel  onderhandeld, doch de Vlaamse 
Raad is met deze verdeling niet akkoord en er zal opnieuw onderhandeld moeten worden.  
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- Daarom is het wenselijk dat zoveel mogelijk lokale besturen bij de Vlaamse regering aandringen op 
de uitwerking van een financieel ondersteuningsbeleid voor het lokaal klimaatbeleid, met in het 
bijzonder aandacht voor ondersteuning van initiatieven op vlak van isolatie, renovatie, duurzame 
mobiliteit en energie-efficiëntie, alsook de gemeenten te stimuleren die burgerparticipatie en 
samenwerking met bedrijven en organisaties ter harte nemen en/of het nieuwe burgemeesters-
convenant ondertekenen.  
 
Motie 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing 
van de begroting 2012, waarin de mogelijke inkomsten en uitgaven van het Vlaams klimaatfonds  
werden vastgelegd, en waarin in artikel 14 §5 van dit decreet wordt gesteld dat de inkomsten van het 
Fonds onder meer mogen aangewend worden voor de uitvoering van intern Vlaams klimaatbeleid met 
het oog op het behalen van de Vlaamse broeikasgasemissie-reductiedoelstellingen; waarvan vandaag 
slechts 300 000 euro ter beschikking wordt gesteld van lokale klimaatinitiatieven; 
Gelet op het Besluit van 28 maart 2014, waarin beslist werd tot de stopzetting van de steun voor 
gemeenten via de milieuconvenanten en de samenwerkingsovereenkomsten duurzame ontwikkeling, 
waardoor enkel nog voorzien wordt in de vergoeding van doelgroepwerknemers die 
milieugerelateerde taken uitvoeren; 
Gelet op de lancering van een nieuw burgemeestersconvenant op donderdag 15 oktober 2015, 
waarmee nieuwe doelstellingen worden geformuleerd, zijnde de reductie van 40% CO2-uitstoot tegen 
2030 en waarin zowel ambities op vlak van het verzachten van klimaatverandering door minder 
broeikasgassen uit te stoten (klimaatmitigatie) als inzake klimaatadaptie worden geïntegreerd;  
Gelet op de opstart van het lerend netwerk FLK (Financiering Lokale Klimaatplannen) door het 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, waarin samen met enkele lokale besturen wordt bekeken 
welke financieringsmechanismen kunnen opgezet worden;  
Gelet op de administratieve en inhoudelijke ondersteuning vanuit VITO die vandaag al wordt geboden 
aan de ondertekenaars van de burgemeestersconvenant met betrekking tot de uitvoering van de 
nulmetingen en de opmaak van de lokale klimaatbeleidsplannen; 
Overwegende de klimaattop van november-december 2015, waarbij we van de wereldleiders 
verwachten dat ze bindende afspraken zullen maken om de opwarming van onze planeet beneden de 
2° C te houden; 
Overwegende dat lokale besturen vandaag al de motor zijn van het bestrijden van de 
klimaatproblematiek, al dan niet via de ondertekening van de burgemeestersconvenant, maar voor de 
uitvoering van het lokaal klimaatbeleid vaak worden geconfronteerd met beperkte middelen......  
 
Dringt de gemeenteraad van Riemst er bij de Vlaamse regering op aan: 
1.Een groter aandeel van het totale budget van het Vlaams klimaatfonds ter beschikking te stellen van 
het lokaal klimaatbeleid, met in het bijzonder aandacht voor ondersteuning van initiatieven op vlak van 
isolatie, renovatie, duurzame mobiliteit en energie-efficiëntie 
2.Inzake de veilinginkomsten: 
a.Spoedig een akkoord te bereiken met de andere gewestregeringen en het federale niveau over de 
inspanningsverdeling met betrekking tot het aanpakken van de klimaatproblematiek 
b.Deze veilinginkomsten, afkomstig van de emissiehandel, integraal aan te wenden voor 
klimaatfinanciering 
c.Hiervan een substantieel deel te voorzien voor de ondersteuning van het lokaal klimaatbeleid, met in 
het bijzonder aandacht voor ondersteuning van initiatieven op vlak van isolatie, renovatie, duurzame 
mobiliteit en energie-efficiëntie 
3.Een procedure met beperkte planlast uit te werken voor de toekenning van de middelen, waarbij 
voor de rapportage aan de Vlaamse overheid minstens deels kan worden gebruik gemaakt van het 
rapportage-instrument van het burgemeestersconvenant 
4.Op basis van de bevindingen van het FLK, versneld werk te maken van een Vlaams 
financieringsvehikel, waardoor de inzet van Vlaamse middelen (bijvoorbeeld uit het Vlaams 
klimaatfonds) versterkt kan worden door vormen van co-financiering via Europa of privé-partners. Een 
stimuleringsbeleid te voeren ten aanzien van de lokale besturen die de intentie hebben de nieuwe 
burgemeestersconvenant, voorgesteld op 15 oktober 2015, te ondertekenen, door garanties te bieden 
inzake financiële ondersteuning  
5.In het bijzonder projecten te ondersteunen waarbij aandacht is voor burgerparticipatie en 
samenwerking met bedrijven en verenigingen, door het ontwikkelen van stimulerende, laagdrempelige 
en administratief eenvoudige modellen. 
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schepen Mathieu Eycken: 
Ik stel voor om niet akkoord te gaan en de initiatieven van de bevoegde minister af te wachten.  Dit is 
voorbarig. 
 
Steven Coenegrachts: 
U stelt in uw motie dat de gemeente moet aandringen op een groter aandeel van het totale budget van 
het Vlaams klimaatfonds.  Waar gaat dit geld momenteel dan naar toe?  Wat doen we dan niet meer? 
Ivo Thys: 
Het geld gaat momenteel nergens naar toe, het geld staat vast.  Hoe meer lokale initiatieven genomen 
worden , hoe beter de mensen gesensibiliseerd worden. 
 
 
BESLUIT: 1 stem voor: Ivo Thys 
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 
9 onthoudingen: Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
14. VERLENEN VAN DE MACHTIGING OM EEN PERCEEL GELEGEN TE RIEMST, 

BOOSTVELD, AMBACHTELIJKE ZONE "OP HET REECK" TE VERKOPEN, EN OM DE 
ACTIVITEIT TE WIJZIGEN 

 
Gelet op het ministeriële besluit van 10 oktober 1990, nr. D7148/18 houdende de goedkeuring van het 
B.P.A ambachtelijke zone “Op het Reeck”; 
Gelet op onze raadsbeslissing van 1 september 1992, goedgekeurd 15.10.1992 met kenmerk 
022.01.10/7193/RR, dossiernummer 506.121/730.66.02 inhoudende de voorwaarden tot verkoop van 
gronden voor voornoemde ambachtelijke zone; 
Gelet op de beslissingen van het schepencollege van 10 april 1997 betreffende de verkoop van een 
perceel grond gelegen te Riemst 1e afdeling sectie A nr. 76E met een oppervlakte van 9a70ca aan 
J.T.C. Micro Electronics NV; 
Gelet op artikel 13 en artikel 6 van de verkoopovereenkomst; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4/11/2013 houdende de machtiging om een perceel 
gelegen te Riemst Boostveld, ambachtelijke zone "Op 't Reeck" te verkopen en om de activiteit te 
wijzigen. 
Gelet op de verkoop aan BVBA C&M-PLUS, Tongersesteenweg 24 bus 1 te 3770 Riemst, verleden 
door notaris Bram Vuylsteke op 11 december 2013; 
Gezien de intentie van bovenvermelde eigenaars om de gronden te verkopen, en om een wijziging 
aan te vragen van de activiteiten; 
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; 
Gehoord het verslag; 
 
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: 
Aan BVBA C&M-PLUS, Tongersesteenweg 24 bus 1 te 3770 Riemst wordt machtiging gegeven om 
een perceel grond groot 9a70ca gelegen te Riemst 1e afdeling sectie A nr. 76E te verkopen . 
artikel 2: 
De gemeenteraad gaat akkoord met de wijziging van de activiteit mits deze voldoen aan de 
voorwaarden en voorschriften van het BPA "Op 't Reeck" herziening en uitbreiding van 21/02/2005, 
zoals bepaald in artikel 13 van de oorspronkelijke verkoopakte van 11 februari 1994. 
 
 
 
artikel 3: 
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Onderhavige beslissing over te maken aan de notaris die instaat voor het verlijden van de akte. 
 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Algemeen 
15. AANSTELLING VAN EEN GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDE EN ZIJN 

PLAATSVERVANGER IN DE ALGEMENE VERGADERING, BUITENGEWONE 
VERGADERING VAN IGL VAN 11 DECEMBER 2015 

 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen; 
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de latere 
wijzigingen; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg; 
Gelet op artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg; 
Gelet op de oproepingsbrief van 26 oktober 2015 voor de buitengewone vergadering van de 
Algemene Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg 
op 11 december 2015 om 18.00 uur die de volgende agendapunten bevat: 
1. Financieel rapport over het eerste semester 2015, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2015: 
kennisneming 
2. Begroting 2016: goedkeuring 
Gelet op de verantwoordingsstukken en de toelichtingsnota's betreffende de punten vermeld op de 
agenda van de buitengewone vergadering d.d. 12 december 2014 van de Algemene Vergadering; 
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de agenda te weigeren; 
Overwegende dat de gemeente overeenkomst de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger mag 
aanduiden. 
 
BESLUIT: 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: 
Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota's worden de agendapunten van de 
buitengewone vergadering d.d. 11 december 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. 
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GEHEIME ZITTING 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 22:30 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guido Vrijens 
gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 


