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Vergadering gemeenteraad van 11/04/2016. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, schepenen 
Jan Peumans, Ivo Thys, 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:  
Katja Onclin, schepen 
Gerard Stratermans, raadslid 
 

 
Vanaf punt 2 vervoegt Veerle Wouters, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 13 verlaat Anita Beusen, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 14 vervoegt Anita Beusen, raadslid de zitting 
 

 
Er waren geen vragen vanuit het publiek. 
 
Op voorstel van raadslid Ivo Thys werd 1 minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis van de 
slachtoffers van de terreuraanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016. 
Burgemeester Mark Vos deelt mede dat elk raadslid zijn medeleven kan uitdrukken in een 
rouwregister dat wordt rondgedeeld.  Dit register, dat ook door de inwoners kon ingevuld worden, 
wordt aan de burgemeester van Brussel bezorgd. 
 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering samengeroepen 
ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter dd. 1 april 2016. 
De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Ivo Thys, de stemmingen worden volgens 
loting aangevat door de heer Guy Kersten. 
 
Gaat over tot de dagorde 
 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat  
1. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 14.03.16 
 
Het verslag lag ter inzage. 
 
raadslid Ivo Thys: 
Gelieve het antwoord van de burgemeester op de laatste pagina aan te passen als volgt: 
"We zullen dit onderzoeken en zullen het agenderen op de volgende gemeenteraad zodat hierover 
een debat kan gehouden worden." 
burgemeester Mark Vos: 
We passen het verslag aan. 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Jan Peumans, Ivo Thys, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
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Interne zaken - Dienst Secretariaat 
2. FUSIES VAN GEMEENTEN 
 
Steven Coenegrachts: 
Ik vind dit dossier niet gedetailleerd genoeg om een beslissing te kunnen nemen.  Ik denk dat ook 
andere parameters buiten de schuld  (zoals belastingen, werkloosheid,enz.) in kaart moeten gebracht 
worden  Ik stel voor om dit dossier verder te laten uitwerken  en te bespreken op een CIS-vergadering  
Onze fractie zal dan ook niet stemmen over dit agendapunt. 
 
Ivo Thys: 
Tijdens de vorige gemeenteraad stelde ik de vraag om een werkgroep op te richten en een debat te 
voeren op de gemeenteraad over fuseren.  Dit agendapunt laat geen debat meer toe want de 
meerderheid is tegen fuseren.  Ik doe opnieuw een oproep tot het oprichten van een werkgroep, liefst 
met een externe begeleider en wens niet te stemmen over dit agendapunt om volgende redenen: 
•door een fusie gaat de bestuurskracht vooruit 
•Riemst is gestart als model fusie gemeente die enkel leefbaar is met hoge belastingen 
•de-fusie moet onderzocht worden 
•afschaffen van de intercommunales en oprichten van streekbesturen is een volwaardig alternatief 
•het schepencollege is tegen de fusie om mandaten te kunnen behouden 
 
Jan Peumans: 
Dit debat is een goede aanzet, maar zeker niet voldoende.  Nota 1 is een interessant werkstuk, maar 
de vraag blijft waarop de voor-en nadelen die worden opgesomd zijn gebaseerd.  Daarnaast mist dit 
dossier een bevraging naar de bevolking toe.  Ik stel daarom voor een breder debat te voeren en niet 
te stemmen over dit agendapunt. 
 
burgemeester Mark Vos: 
De nota’s die werden toegevoegd aan dit dossier zijn degelijk uitgezocht en logisch.  De voor-en 
nadelen zouden verder kunnen uitgewerkt worden maar het zijn de conclusies van een expert 
Belangrijke studies die in detail ingaan op de situatie van onze gemeente die in het dossier zitten.  
Daarnaast blijkt duidelijk dat een fusie voor onze gemeente financieel niet voordelig is.  Ik heb mijn 
bedenkingen bij het bespreken van dit dosssier in de CIS-commissie omdat er weinig raadsleden 
deelnemen aan deze vergaderingen.  Indien de oppositie niet akkoord is met dit voorstel stel ik voor 
dat zij van de fusering een programmapunt maken in hun komende verkiezingsprogramma. 
 
Steven Coenegrachts: 
Indien een CIS-commissie wordt georganiseerd waarop een belangrijk punt als dit staat geagendeerd 
zullen de raadsleden zeker aanwezig zijn.  Ik blijf erbij dat nu niet duidelijk is waarop de conclusies die 
werden getrokken zijn gebaseerd.  Dit lijkt mij meer een nota vanuit het buikgevoel van het 
schepencollege.   
 
Dirk Jacobs: 
Nota 1 die werd toegevoegd aan dit dossier is een document dat kan afgehaald worden van Internet 
en waarvan men alle voor-en nadelen letterlijk heeft overgenomen. 
 
Jan Peumans: 
Dit debat is beschamend, er worden vragen gesteld maar geen antwoorden gegeven.  Mij lijken enkel 
nota 1 en 2 relevante bijlagen.  De bestuurskrachtmetingen zijn objectieve richtvragen tot zelfevaluatie 
opgesteld door VVSG die niet verder werden uitgediept.  Ik zou dan ook graag de studies over de 
richtvragen tot zelfevaluatie ter beschikking krijgen en dring aan op een bevraging bij de bevolking.   
burgemeester Mark Vos: 
Er worden wel degelijk antwoorden gegeven en er liggen voldoende documenten in het dossier.  Zegt 
u maar waar u twijfels bij hebt en welke documenten u wilt ontvangen. 
Jan Peumans: 
10 kostprijs studies. 
 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 14 maart 2016 werd afgesproken dat het schepencollege de 
fusie van Riemst met 1 of meerdere andere buurgemeenten zou onderzoeken. 
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Het schepencollege onderzocht het voorstel van Minister Homans en de gevolgen voor de schuld van 
de deelnemende gemeenten nl. Lanaken, Tongeren en Bilzen en met de gemeenten van de 
politiezone Bilzen, Hoeselt, Riemst. 
De voor- en nadelen van een fusie in algemene termen werden naast elkaar gelegd en tegen elkaar 
afgewogen, een zelfevaluatie werd gemaakt en de bestuurskrachtmonitor Riemst werd overlopen. 
 
De gemeente Riemst heeft momenteel reeds een aantal samenwerkingsverbanden 

• met het OCMW 
• met omliggende gemeenten Tongeren en Hoeselt voor de uitleen van materiaal en personeel 
• met Bilzen wordt regelmatig personeel uitgewisseld en kan de gemeente Riemst beroep doen 

op de juriste van Bilzen voor juridisch advies. 
Als bijlage vindt u volgende documenten: 

1) nota 1: algemene voor- en nadelen van een fusie 
2) nota 2: financieel voordeel voorstel Homans 
3) richtvragen tot zelfevaluatie 
4) bestuurskrachtmonitor Riemst 
5) standpunt VVSG over fusies van gemeenten 
6) gemeenteraadsbesluit ivm uitleen materiaal 
7) systhematische samenwerking tussen gemeentebestuur en OCMW 
8) intentieverklaring Riemst / Maastricht 

 
Het schepencollege stelt voor niet over te gaan tot fuseren. 
 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit 
voorstel. 
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke 
Loyens en Joël L'Hoëst 
10 leden namen niet deel aan de stemming: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en 
Jo Ruyters 
 
 
Interne zaken - Dienst bevolking 
3. TWEE NIEUWE STRAATBENAMINGEN VOOR DE VERKAVELING TE VROENHOVEN. 
 
Overwegende dat voor de verkaveling Wilder gelegen  te Vroenhoven  er twee nieuwe straatnamen 
moeten  vastgelegd worden; 
Gelet op het advies van Gogri  van 06/10/2014; 
Gelet op de brief van  28/04/2015 van de nabestaanden van oud burgemeester van Vroenhoven, 
Albert Schepers, om een straat in de nieuwe verkaveling naar hem te vernoemen; 
Gelet op de principebeslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 21/05/2015 en de 
gemeenteraad dd.06/07/2015   om niet één maar twee nieuwe straatnamen toe te kennen: De 
Kommik en Burgemeester Scheperslaan. 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en 
pleinen, gewijzigd bij decreten van 1 juli 1987, 4 februari 1997 en 29 november 2002; 
Gelet op het gemeentedecreet van 22 december 2006; 
Gelet op de decretale procedure waarbij deze nieuwe straatnamen een gunstig advies hebben 
gekregen van de cultuurraad op 25/08/2015 en gelijktijdig 30 dagen openbaar aangepakt is zonder dat 
dit een schriftelijk bezwaar opleverde;  

 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10/03/2016. 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita 
Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, 
Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
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artikel 1: 
De gemeenteraad gaat akkoord met de door het schepencollege gemaakte  keuze voor 'De Kommik 
en Burgemeester Scheperslaan' als nieuwe straatnamen voor de verkaveling Wilder gelegen te 
Vroenhoven. 
artikel 2: 
Dit besluit is aan het toezicht van de hogere overheid onderworpen. 
 
 
Facilitaire diensten - Technische Dienst 
4. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN GUNNINGSWIJZE 

VOOR DE LEVERING OP AFROEP VAN DIVERSE PREFAB BETONMATERIALEN 2016-
2019 

 
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, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 3; 
Overwegende dat in het kader van verkeersremmende maatregelen een aantal betonnen 
wegversmallingen aangekocht dienen te worden; 
Overwegende dat in het kader van wegverfraaiing een aantal betonnen onderplaten voor zitbanken 
aangekocht dienen te worden; 
Overwegende dat in het kader van het stoepenplan een aantal betonnen plantvakken aangekocht 
dienen te worden; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering op afroep van diverse prefab 
betonmaterialen 2016-2019” een bestek met kenmerk SD/922/2016 werd opgesteld door de 
Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave op jaarbasis voor deze opdracht wordt geraamd op € 9.504,13 excl. btw 
of € 11.500,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de totale uitgave over de maximale duur van de opdracht wordt geraamd op € 
38.016,52 excl. btw of € 46.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de opdracht jaarlijks opzegbaar is; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2016 en 
volgende jaren, op budgetcodes 22400000/0200, actie 1419/005/001/001/001 en 22400000/0200, 
actie 1419/001/001/004/001 en voorzien is in het exploitatiebudget van 2016 en volgende jaren, op 
budgetcode 61310000/0200, actie 1419/005/001/001/001; 
Overwegende dat de financiering met eigen middelen gebeurt; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita 
Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, 
Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
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artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor leveringen gegund worden, met name voor de levering op afroep 
van diverse prefab betonmaterialen, dienstjaren 2016 tot en met 2019, bij toepassing van artikel 26, § 
1, 1° a van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 omwille van het niet overschrijden van 
de limiet van € 85.000,00 excl. btw. 
De opdracht omvat de levering op afroep van: 
- post 1: betonnen wegversmallingen, geraamd op € 2.892,56 excl. btw of € 3.500,00 incl. 21% btw 
- post 2: betonnen onderplaten voor zitbanken, geraamd op € 2.892,56 excl. btw of € 3.500,00 incl. 
21% btw 
- post 3: betonnen plantvakken, geraamd op € 3.719,01 excl. btw of € 4.500,00 incl. 21% btw. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met kenmerk SD/922/2016 en de raming voor de 
opdracht “Levering op afroep van diverse prefab betonmaterialen 2016-2019”, opgesteld door de 
Aankoopdienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 
De uitgave op jaarbasis wordt geraamd op € 9.504,13 excl. btw of € 11.500,00 incl. 21% btw. De 
totale uitgave over de maximale duur van de opdracht wordt geraamd op € 38.016,52 excl. btw of € 
46.000,00 incl. 21% btw. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking en is jaarlijks opzegbaar. 
artikel 4: 
De uitgave voor post 1 (betonnen wegversmallingen) is voorzien in het investeringsbudget van 2016 
en volgende jaren, op budgetcode 22400000/0200, actie 1419/005/001/001/001 (verkeersremmende 
maatregelen). 
De uitgave voor post 2 (betonnen onderplaten) is voorzien in het exploitatiebudget van 2016 en 
volgende jaren, op budgetcode 61310000/0200, actie 1419/005/001/001/001 (onderhoud en 
herstellingen wegen en waterlopen, verkeerssignalisatie en belijningen). 
De uitgave voor post 3 (betonnen plantvakken) is voorzien in het investeringsbudget van 2016 en 
volgende jaren, op budgetcode 22400000/0200, actie 1419/001/001/004/001 (stoepen). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
 
AH LDP 
5. TOELAGE AAN ORCHIS VZW VOOR BEHEER MOLENBEEMD 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 april 2009 betreffende de aanwijzing van speciale 
beschermingszones en de vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen. 
Overwegende dat Orchis vzw werken uitvoert in het natuurgebied om bij te dragen aan de realisatie 
van de beoogde instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van de speciale beschermingszone 
'BE2200041 Jekervallei en bovenloop van de Demervallei' meer bepaald aan de doelen voor habitat 
6410 grasland met Molinia op kalkhoudend, venige of lemige kleibodem, 7320 alkalisch laagveen en 
voor het leefgebied van de Zeggekorfslak en de Nauwe korfslak door een toename van de 
oppervlakte door omvorming. En voor de Zeggekorfslak en Nauwe korfslak door behoud van de 
populaties en door te streven naar voldoende tot goede habitatkwaliteit.  
Overwegende dat een deel van aanwezige elzen en wilgen verwijderd worden om verbossing te 
voorkomen en dat om veiligheidsredenen de kaprijpe populieren langs het wandelpad verwijderd 
worden.; dat de werken uitgevoerd worden door een externe firma; dat de uitvoering van de werken 
bemoeilijkt wordt door het moerassige gebied. 
Overwegende dat de financiële draagkracht van de vereniging beperkt is. 
Overwegende dat het gemeentebestuur het behoud en de ontwikkeling van haar belangrijke 
natuurgebieden ondersteunt. 
Overwegende dat de kredieten voorzien zijn onder de registratiesleutel 1419/005/001/001/001 -
64901000 -034 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd 24/03/2016. 
Gelet op het gemeentedecreet. 
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BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Jan Peumans, Ivo Thys, 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: 
Orchis vzw ontvangt een toelage van 20.000 € voor het realiseren van het investeringsproject natuur 
in de Molenbeemd te Membruggen. 
artikel 2: 
De toelage wordt besteed aan de uitvoering van de werken in het natuurgebied De Molenbeemd zoals 
omschreven in het investeringsproject natuur goedgekeurd door de Vlaamse regering dd. 6/11/2014. 
De toelage kan niet meer bedragen dan de kosten van het project. Hiervoor worden de facturen van 
de uitvoering van de werken voorgelegd.  
artikel 3: 
De toelage wordt uitbetaald in 2016 
artikel 4: 
De nodige kredieten zijn voorzien in het budget 2016 onder de registratiesleutel 
1419/005/001/001/001- 649010000-0340 
artikel 5: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder van de gemeente en 
Orchis vzw. 
 
 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
6. AANPASSING GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR ONDERHOUDSWERKEN AAN 

BESCHERMDE GEBOUWEN EN BEELDBEPALENDE PANDEN 
 
Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 
4 april 2014; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013; 
Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap Onroerend Erfgoed van 28 
november 2014 houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed; 
Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Limburg van 14 maart 2016 over de 
overeenkomst met de gemeente Riemst betreffende de aansluiting van (maximaal) honderd nieuwe 
objecten bij Monumentenwacht Limburg ; 
Overwegende dat het noodzakelijk is om preventief onderhoud van waardevolle gebouwen te 
stimuleren; 
Overwegende dat het noodzakelijk is om werken en werkzaamheden tot voorkoming van verval en tot 
onderhoud van het cultureel erfgoed aan te moedigen en financieel te ondersteunen; 
Overwegende dat niet-beschermde, waardevolle gebouwen beeldbepalend zijn voor de gemeente en 
voor de toekomst gevrijwaard dienen te worden. 
Overwegende dat door het MB van 20 april 2006 24 panden binnen beschermde dorpsgezichten 
werden aangeduid als beeldbepalend. 
Overwegend dat deze beeldbepalende panden als mergelgebouw moeten in stand gehouden worden 
en voor het gemeentebestuur eveneens een monumentale betekenis hebben binnen een beschermd 
dorpsgezicht; 
Overwegende dat niet-beschermde, waardevolle gebouwen geen aanspraak kunnen maken op 
erfgoedpremies vanuit de Vlaamse Overheid; 
Overwegende dat eigenaars tegen wie een proces verbaal opgesteld is geen aanspraak meer kunnen 
maken op een premie; 
Overwegende dat de eigenaars tegen wie een proces verbaal is opgesteld hiervan reeds eerder op de 
hoogte gebracht zijn, en dus voldoende tijd gehad hebben om zich in orde te stellen; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Jan Peumans, Ivo Thys, 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: 
Dit besluit vervangt het gemeentelijk reglement van 2 april 2012 inzake betoelaging voor 
onderhoudswerken aan beschermde gebouwen en beeldbepalende panden. 
 
artikel 2:  
De gemeente kan een premie toekennen voor onderhoudswerken aan een beschermd monument, 
een waardevol element binnen een beschermd dorpsgezicht, of een beeldbepalend pand, dat al dan 
niet in aanmerking komt voor de erfgoedpremie voorzien in het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 
2014. 
§1: Als waardevol binnen een beschermd dorpsgezicht worden beschouwd alle niet als monument 
beschermde gebouwen binnen het dorpsgezicht die in het beschermingsbesluit expliciet vermeld zijn 
als beeldbepalend, die opgenomen zijn in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, in 
de gemeentelijke inventaris van bouwkundig erfgoed, of elementen die aangeduid zijn als waardevol 
in het goedgekeurde beheersplan.  
§2: Als beeldbepalend worden beschouwd alle niet-beschermde gebouwen die opgenomen zijn in de 
vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, de gemeentelijke inventaris van bouwkundig 
erfgoed, en niet-beschermde gebouwen die binnen een Bijzonder Plan van Aanleg of een Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan expliciet vermeld worden omwille van hun erfgoedwaarde.   
 
artikel 3:  
Enkel die werken die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken 
en -elementen komen in aanmerking. 
Voor de beeldbepalende panden en de waardevolle gebouwen binnen een beschermd dorpsgezicht 
waarvoor geen goedgekeurd beheersplan bestaat, komen alleen de werken aan daken en 
buitengevels in aanmerking.  
Beschermde monumenten, waardevolle gebouwen binnen een beschermd dorpsgezicht of 
beeldbepalende panden waarvoor een proces verbaal werd opgemaakt, kunnen geen aanspraak 
meer maken op een premie voor die (herstel)werken waarop het proces verbaal betrekking heeft. 
 
artikel 4: 
§1: Voor de beschermde monumenten bedraagt de gemeentelijke onderhoudspremie bijkomend 15% 
bij de gewestelijke premie van 40% volgens de standaardprocedure. De gemeentelijke premie wordt 
alleen toegekend indien de aanvrager ook recht heeft op de gewestelijke premie. De voorwaarden 
voor beide premies zijn dezelfde. Dit met een maximum van € 3 750. 
§2: Voor waardevolle gebouwen binnen een beschermd dorpsgezicht waarvoor een goedgekeurd 
beheersplan bestaat, bedraagt de gemeentelijke onderhoudspremie bijkomend 15% bij de 
gewestelijke premie van 40% volgens de standaardprocedure. De gemeentelijke premie wordt alleen 
toegekend indien de aanvrager ook recht heeft op de gewestelijke premie. De voorwaarden voor 
beide premies zijn dezelfde. Dit met een maximum van € 3 750. 
§3: Voor waardevolle gebouwen binnen een beschermd dorpsgezicht waarvoor geen goedgekeurd 
beheersplan bestaat, bedraagt de gemeentelijke onderhoudspremie 10% van de aanvaarde kosten 
voor de in artikel 3 voorziene werken, met een jaarlijks maximum gefactureerd bedrag van 10.000 
euro (excl. BTW). Derhalve zal de jaarlijks maximale premie 1000 euro (excl. BTW) bedragen.  
§4: Voor beeldbepalende panden bedraagt de gemeentelijke onderhoudspremie 10% van de 
aanvaarde kosten voor de in artikel 3 voorziene werken, met een jaarlijks maximum gefactureerd 
bedrag van 10.000 euro (excl. BTW). Derhalve zal de jaarlijks maximale premie 1000 euro (excl. 
BTW) bedragen.  
 
Het premiebedrag wordt verhoogd met de BTW op voorwaarde dat de premienemer deze niet kan 
recupereren. 
Indien de werken in eigen beheer worden uitgevoerd, zowel aan beschermde als beeldbepalende 
gebouwen, komen enkel de gefactureerde kosten voor de levering van materialen in aanmerking. 
 
artikel 5: 
De gemeente kan de kosten van een inspectie door Monumentenwacht Limburg van een beschermd 
monument, een waardevol element binnen een beschermd dorpsgezicht, of een beeldbepalend pand, 
terugbetalen. De aanvrager toont hiervoor aan dat de dringende werken, zoals die zijn opgesomd in 
het rapport van Monumentenwacht, uitgevoerd zijn.  
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Onderhoudswerken (schilderwerken, reinigingswerken, plaatselijk herstel,…) moeten uitgevoerd zijn 
binnen 1 jaar na datum van het rapport. Voor instandhoudingswerken (werken aan constructieve 
elementen, volledig vernieuwen dak, vernieuwen schrijnwerk,…) geldt een maximum 
uitvoeringstermijn van 2 jaar na datum van het rapport (factuurdatum).  
Enkel reguliere dienstverlening van Monumentenwacht komt in aanmerking. Gespecialiseerde 
dienstverlening aan een hoger tarief (monitoring en meting, kostprijsindicatie, dienstverlening aan niet-
leden) komt niet in aanmerking voor dit reglement.  
Kerkfabrieken komen niet in aanmerking voor een premie voor de inspectiekosten van 
Monumentenwacht.  
 
artikel 6:  
Bij de toewijzing van de premie wordt met de volgende beperkingen en voorwaarden rekening 
gehouden: 
§1: De gemeentelijke onderhoudspremie kan gecumuleerd worden met andere bijdragen die dezelfde 
bestemming hebben zoals bepaald in het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014. 
§2:De gemeentelijke premie slaat op alle beschermde en beeldbepalende  gebouwen gelegen binnen 
de gemeentegrenzen van Riemst. De woonplaats van de eigenaar speelt hierbij geen rol. 
§ 3: De aanvragen worden ingediend uiterlijk 1 jaar na uitvoering van de werken (factuurdatum). 
§4: In het geval dat Monumentenwacht eerder reeds een inspectie uitvoerde, moet bij de aanvraag 
van een premie voor de inspectiekosten van Monumentenwacht, het ingediende rapport minstens drie 
jaar en maximum zes jaar na het vorige zijn opgesteld. Voor een goede monitoring van het gebouw is 
een inspectie om de vier à vijf jaar aangewezen.  
 
artikel 7:  
De inhoud en de wijze van de aanvraag: 
 
De aanvraag wordt in tweevoud ingediend en moet per aangetekend schrijven ingediend of tegen 
ontvangstbewijs afgegeven worden op het gemeentehuis. 
De aanvraag moet de hiernavolgende documenten bevatten: 
1§: Voor werken aan beschermde monumenten en waardevolle gebouwen binnen een beschermd 
dorpsgezicht waarvoor een goedgekeurd beheersplan bestaat: 
1) de toelating, melding of vergunning voor de werken verleend door Onroerend Erfgoed dan wel de 
gemeente overeenkomstig het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening; 
2) de  vastlegging van de erfgoedpremie volgens de standaardprocedure door Onroerend Erfgoed, 
overeenkomstig het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014; 
3) Een beschrijving van de werken met vermelding van begin- en einddatum, geïllustreerd met foto’s 
van voor en na de werken en/of plannen ; 
4) de kostenraming der werken opgemaakt door een architect of een erkend aannemer, een 
kostenraming van de werken op basis van een gedetailleerde offerte, of -in het geval de werken in 
eigen beheer worden uitgevoerd- op basis van de geplande materiaalkosten;  
5) de brief van Onroerend Erfgoed, dat de werken uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst 
en dat zal overgegaan worden tot uitbetaling van de premie; 
6) De facturen en betalingsbewijzen. 
2§: Voor werken aan beeldbepalende panden en waardevolle gebouwen binnen een beschermd 
dorpsgezicht waarvoor geen goedgekeurd beheersplan bestaat: 
1) Indien van toepassing, de vergunning verleend door of melding van de werken aan de gemeente 
overeenkomstig het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening; 
2) Een beschrijving van de werken met vermelding van begin- en einddatum, geïllustreerd met foto’s 
van voor en na de werken en/of plannen;  
3) een kostenraming van de werken op basis van een gedetailleerde offerte of -in het geval de werken 
in eigen beheer worden uitgevoerd- op basis van de geplande materiaalkosten;  
4) De facturen en betalingsbewijzen. 
3§: Voor de aanvraag van een premie  voor de inspectiekosten van Monumentenwacht Limburg vzw: 
1) een kopie van het rapport van Monumentenwacht 
2) indien van toepassing, de toelating, melding of vergunning voor de werken verleend door 
Onroerend Erfgoed dan wel de gemeente, overeenkomstig het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 
2014 en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 



notulen gemeenteraad dd. 11.04.2016 – p.9 
 

3) Een beschrijving van de uitgevoerde dringende werken uit het rapport met vermelding van begin- 
en einddatum, geïllustreerd met foto’s van voor en na de werken en/of plannen, een gedetailleerde 
offerte of factuur; 
4) de factuur van de inspectie en het betalingsbewijs 
 
De premie voor onderhoudswerken en de premie voor de inspectiekosten van Monumentenwacht 
kunnen gelijktijdig, in eenzelfde dossier, aangevraagd worden.  
 
artikel 8: 
de aanvraag ondergaat volgende procedure: 
1) de aanvragen worden ter advies voorgelegd aan de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst 
Oost-Haspengouw & Voeren. 
 
2) Binnen een termijn van 20 dagen wordt aan de aanvrager meegedeeld of de werken in aanmerking 
komen voor een gemeentelijke onderhoudspremie. Indien het dossier onvolledig is of als niet voldaan 
wordt aan de voorwaarden van dit reglement, dan wordt dit binnen dezelfde termijn aan de aanvrager 
meegedeeld. In dit geval kan deze het dossier volgens de opgegeven opmerkingen aanpassen of 
aanvullen en opnieuw indienen. 
3) op basis van het advies van de IOED zal het college van burgemeester en schepenen beslissen 
over uitbetaling van de premie. Dit gebeurt binnen een termijn van 30 dagen na indiening van het 
volledige dossier.  
 
artikel 9:  
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
artikel 10: 
De kredieten voor deze premie worden jaarlijks voorzien in de begroting onder artikel 649025800-
0729. Indien er meer toelagen worden aangevraagd dan er kredieten zijn voorzien in de begroting, 
dan wordt bij de toekenning rekening gehouden met de datum van de aanvraag. De overige 
aanvragen worden eventueel toegekend na een begrotingswijziging of verwezen naar het volgende 
begrotingsjaar. 
 
artikel 11: 
§1: Dit reglement treedt in werking vanaf 1 mei 2016.  
§2: Voor werken uitgevoerd vóór 1 mei 2016 (factuurdatum) blijft het gemeentelijk reglement van 2 
april 2012 van toepassing.  
 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
7. VOORSTEL SAMENWERKING MONUMENTENWACHT 
 
Ivo Thys: 
Er is een discrepantie tussen het geven van toelagen aan beeldbepalende panden en geen lid zijn van 
monumentenwacht. Ik stel voor om eigenaars van beeldbepalende panden ook in aanmerking te laten 
komen voor lidmaatschap, dit kan op termijn kosten voorkomen en verhinderen dat er meer premies 
moeten uitbetaald worden.  Ik heb dit reeds voorgesteld in november 2015. 
schepen Mathieu Eycken: 
Wij stellen voor om eerst met de beschermde monumenten te starten.  Indien er geen 100 
geïnteresseerden zijn kan dit uitgebreid worden naar beeldbepalende panden.  Dit wordt jaarlijks 
geëvalueerd. 
 
Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 
4 april 2014; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013; 
Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap Onroerend Erfgoed van 28 
november 2014 houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed; 
Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Limburg van 14 maart 2016 over de 
overeenkomst met de gemeente Riemst betreffende de aansluiting van (maximaal) honderd nieuwe 
objecten bij Monumentenwacht Limburg ; 
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Overwegende dat het noodzakelijk is om preventief onderhoud van waardevolle gebouwen te 
stimuleren; 
Overwegende dat het noodzakelijk is om werken en werkzaamheden tot voorkoming van verval en tot 
onderhoud van het cultureel erfgoed aan te moedigen en financieel te ondersteunen; 
Overwegende dat niet-beschermde, waardevolle gebouwen beeldbepalend zijn voor de gemeente en 
voor de toekomst gevrijwaard dienen te worden. 
Overwegende dat door het MB van 20 april 2006 24 panden binnen beschermde dorpsgezichten 
werden aangeduid als beeldbepalend. 
Overwegend dat deze beeldbepalende panden als mergelgebouw moeten in stand gehouden worden 
en voor het gemeentebestuur eveneens een monumentale betekenis hebben binnen een beschermd 
dorpsgezicht; 
Overwegende dat niet-beschermde, waardevolle gebouwen geen aanspraak kunnen maken op 
erfgoedpremies vanuit de Vlaamse Overheid; 
Overwegende dat eigenaars tegen wie een proces verbaal opgesteld is geen aanspraak meer kunnen 
maken op een premie; 
Overwegende dat de eigenaars tegen wie een proces verbaal is opgesteld hiervan reeds eerder op de 
hoogte gebracht zijn, en dus voldoende tijd gehad hebben om zich in orde te stellen; 
Overwegende dat eigenaars van beschermde monumenten tijdens twee infovergaderingen 
geïnformeerd zullen worden; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Jan Peumans, Ivo Thys, 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 gaat akkoord met de voorgestelde samenwerking met monumentenwacht. 
artikel 2: 
Het lidmaatschap kost jaarlijks € 1 000. Voor de vergoeding van de inspectiekosten is € 4 000 
voorzien. De nodige budgetten zijn voorzien onder artikelnummer 64902500-0729. 
artikel 3: 
De samenwerking heeft een looptijd van 4 jaren en zal jaarlijks geëvalueerd worden. 
 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
8. INVOEREN 50 KM/U OMGEVING BRUG VROENHOVEN 
 
Anita Beusen: 
Het is niet altijd duidelijk wie voorrang heeft op wie bij bepaalde verkeerssituaties aan de brug van 
Vroenhoven. 
schepen Guy Kersten: 
De herinrichting van het kruispunt is mee opgenomen in de plannen van de parking. 
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet ;  
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op 
artikel 6, § 1, X; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, met latere wijzigingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de bekendmaking en inwerkingtreding van 
reglementen en verordeningen, het artikel 250 betreffende de uitoefening van het toezicht van de 
Vlaamse Overheid op de uitvaardiging van aanvullende reglementen over het wegverkeer, met latere 
wijzigingen;  
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16 maart 1968; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, KB 1 december 1975, zoals tot op 
heden gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 
verkeerstekens; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van 
de leden van de Vlaamse Regering gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 en 
4 december 2009, 6 juli 2010 en 7 juli 2010, 24 september 2010 en 19 november 2010; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, MB 11 oktober 1976; 
Gelet op het dienstorder MOB/MIN/2010/01 van 11 januari 2010; 
Gelet op het gunstig advies van de verkeerscommissie van 9 december 2015; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Jan Peumans, Ivo Thys, 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 goedkeuring te verlenen aan het voorstel om een snelheidslimiet van 50 
km/u in te stellen voor volgende wegen: RVK V 11 vanaf de kruising met de Keelstraat tot aan de N 79 
Maastrichtersteenweg en de Bloesemstraat over de gehele lengte. 
artikel 2:  
De afbakening van de snelheidsregeling van 50 km/uur zal worden aangegeven door middel van de 
verkeersborden C43, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
artikel 3:  
Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet 
artikel 4: 
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente. 
artikel 5: 
Deze verordening wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van Limburg voor 
vermelding in het bestuursmemoriaal. 
artikel 6: 
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveilighed 
van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
9. VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE GEMEENTE 

MET BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 
INFRAX LIMBURG VAN 25 APRIL 2016 

 
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 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; 
Gelet op artikel 34 van de statuten van Infrax Limburg; 
Gezien de statutenwijziging van Infrax Limburg, op 16 december 2013; 
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Gelet op de oproepingsbrief van 14 maart 2016 met de agenda van de algemene vergadering van het 
intergemeentelijke samenwerkingverband Infrax Limburg: 
1. Benoeming bestuurder(s) 
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Balans en resultatenrekening boekjaar 2015 
5. Kwijting aan bestuurders en commissaris 
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 2013 om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door Joël L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst en Peter Neven, 
wonende Toekomststraat 33 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 Mieke 
Loyens, gemeenteraadslid wonende Burgemeester Coenegrachtslaan 26 te 3770 Riemst, aan te 
duiden; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Jan Peumans, Ivo Thys, 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 Infrax Limburg van 25 april 2016 (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 Infrax Limburg 
van 25 april 2016 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
artikel 2: 
De agendapunten van de algemene vergadering van Infrax Limburg  van 25 april 2016, 
1. Benoeming bestuurder(s) 
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Balans en resultatenrekening boekjaar 2015 
5. Kwijting aan bestuurders en commissaris 
zoals opgenomen in de uitnodiging van 14 maart 2016, worden op basis van de bekomen 
documenten en toelichtingsnota goedgekeurd. 
artikel 3: 
De effectieve afgevaardigden van de gemeente, en in voorkomend geval de plaatsvervangende 
afgevaardigde, op de algemene vergadering van Infrax Limburg op 25 april 2016, 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, ter 
attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene vergadering, Trichterheideweg 8, 3500 
Hasselt. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
10. VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE GEMEENTE 

MET BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 
INTER MEDIA VAN 3 MEI 2016 

 
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; 
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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 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 
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 21 maart 2016 met de agenda van de algemene vergadering van het 
intergemeentelijke samenwerkingverband Inter Media van 3 mei 2016 die volgende agendapunten 
bevat: 
1. Benoeming bestuurder(s) 
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Balans en resultatenrekening boekjaar 2015 
5. Kwijting aan bestuurders en commissaris 
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 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; 
Gezien mevrouw Jessica Nijs zich laat verontschuldigen; 
Gezien de heer Joël L'Hoëst zich laat verontschuldigen; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 09/03/2015 houdende de goedkeuring van de 
aankondiging tot statutenwijziging; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Jan Peumans, Ivo Thys, 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: 
Gemeenteraadslid Davy Renkens Bovenstraat 74 te 3770 Riemst wordt gemandateerd om op de 
algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter Media van 3 mei 2016 
(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 3 mei 2016 en verder al het nodige te doen voor de afwerking 
van de volledige agenda, en dat voor 100% stemrecht. 
artikel 2: 
De agendapunten van de algemene vergadering van Inter-media  van 3 mei 2016, 
1. Benoeming bestuurder(s) 
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Balans en resultatenrekening boekjaar 2015 
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5. Kwijting aan bestuurders en commissaris 
zoals opgenomen in de uitnodiging van 21 maart 2016, worden op basis van de bekomen 
documenten en toelichtingsnota goedgekeurd. 
artikel 3: 
De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van Inter Media op 3 mei 2016, 
wordt 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 de heer Marc 
Schetz, secretaris van de algemene vergadering van Inter Media, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt 
 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Sport 
11. OVEREENKOMST TUSSEN HET GEMEENTEBESTUUR & DE VZW VLIJTINGEN VV EN 

VZW VOETBALOPLEIDINGSCENTRUM HEDERA - EENMALIGE TOELAGE T.B.V. 2 X 
300.000,00 EURO VOOR HET AANLEGGEN VAN 2 KUNSTGRASVELDEN. 

 
Ivo Thys: 
Er zijn andere noden in Riemst die het gemeentebestuur best zou ondersteunen (bv. armoede).  Ik 
stem daarom tegen. 
 
Jan Noelmans: 
1.Toen we vorig jaar het voorstel goedkeurden was het schepencollege ervan overtuigd dat 600.000 
euro voldoende budget zou zijn.  Nu blijkt een aanpassing nodig.  Dit voorstel zet de deur open voor 
andere verenigingen; 
2. Waarom wachten we niet tot er duidelijkheid is over de BTW?  Hoe lang wordt er 3000 euro per jaar 
terugbetaald? 
 
Dirk Jacobs: 
1. Toen ik in 2014 via onze fractie een voorstel indiende voor de aanleg van 1 kunstgrasveld werd 
hieraan door de meerderheid een voorwaarde gekoppeld dat er eerst een visie over jeugdwerking zou 
worden uitgewerkt.  Ondertussen is de aanleg van 2 kunstgrasvelden goedgekeurd maar is er nog 
steeds geen visie uitgewerkt. 
 
Steven Coenegrachts: 
1.Ik had weleer en heb dit nog steeds serieuze bedenkingen bij het voorziene budget van 600.000 
euro. 
2.Hoe werd de huur van 3.000 euro per jaar bepaald? 
3. Waarom wordt een uitzondering gemaakt voor de 1ste ploeg van Vlijtingen?  Mogen andere ploegen 
uit de gemeente ook gebruik maken van de kunstgrasvelden? 
4.Wat gebeurt er met het recht van opstal als 1 vzw ophoudt te bestaan? 
5.Wie gaat het kunstgras leggen, vrijwilligers of personeel van de gemeente? 
6.Wordt er gemeentepersoneel voor werken rond het kunstgrasveld ingezet i.p.v. vrijwilligers? 
6.Ik stel voor om af te wachten wat er met de BTW gebeurt alvorens een beslissing te nemen. 
 
Jan Peumans: 
Welke firma’s zijn aangeschreven? 
schepen Christiaan Bamps: 
Volgende firma’s zijn aangeschreven: 
LESUCO NV Leuvensebaan 317 3040 Huldenberg 
SCHEERLINCK SPORT NV Koeweidestraat 54 1785 Merchtem 
SPORTINFRABOUW NV Essendonkbos 5 2910 Essen 
DERRIKS NV Jesserenplein 4 3840 Borgloon 
KRINKELS NV Sint Annadreef 68 B 1020 Brussel 

 
schepen Christiaan Bamps: 
Het budget van 600.000 euro is toereikend want we hebben op voorhand prijzen opgevraagd.  Het feit 
dat wij nu een wijziging vragen is het gevolg van de onzekerheid of de BTW wel of niet gerecupereerd 
kan worden. 
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Het bedrag van 3.000 euro per jaar loopt over 10 jaar.  De 3 vzw’s gingen akkkoord om de  1ste ploeg 
van Vlijtingen het kunstgrasveld te laten gebruiken omdat zij hun terrein ter beschikking stelden.  
Indien zij het kunstgrasveld niet mogen gebruiken hebben zij geen voetbalterrein meer om hun 
wedstrijden op te spelen.  Indien andere ploegen willen spelen op het kunstgrasveld moeten zij 
hiervoor huur betalen aan JVGR.  Het bedrag van de huur wordt bepaald door de 3 vzw’s.  Het 
kunstgrasveld wordt door een firma aangelegd.  Er wordt geen gemeentepersoneel ingezet voor de 
werken rond het kunstgrasveld, deze zullen uitgevoerd worden door vrijwilligers.  Ik dring erop aan de 
beslissing niet uit te stellen zodat de werken kunnen van start gaan en de pleinen tegen volgend 
voetbalseizoen in orde zijn. 
 
Ludwig Stevens: 
Werd voldoende onderzocht of de juiste procedures worden gevolgd?  Is er geen bekendmaking 
nodig? 
burgemeester Mark Vos: 
Bekendmaking is niet nodig want de wetgeving op overheidsopdrachten is hier niet zo streng.  Het 
bestek werd zeer nauwkeurig opgemaakt. 
 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 13/04/2015; 
Gelet op het feit het gemeentebestuur de eenmalige toelage van 600.000,00 euro voor de aanleg van 
2 kunstgrasvelden wenst op te splitsen, namelijk 300.000 euro aan de vzw Vlijtingen VV en 
300.000,00 euro aan de vzw Voetbalopleidingscentrum Hedera; 
Gelet op het feit dat het gemeentebestuur de principes van de overheidsopdrachtenregelgeving aan 
vzw Vlijtingen VV en vzw Voetbalopleidingscentrum Hedera oplegt, met name mededinging, gelijke 
behandeling, niet discriminatie en transparantie; 
Gelet op het feit dat het gemeentebestuur de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als 
gunningsprocedure  aan de vzw Vlijtingen VV en vzw Voetbalopleidingscentrum Hedera oplegt; 
Gelet op het feit dat de gemeenteraad het college afvaardigt om, indien één van of beide clubs de 
BTW niet kan/kunnen recupereren, deze te betoelagen; 
Overwegende de kunstgrasvelden worden aangelegd op volgende locaties; Allewijstraat 2, 
grondgebied voetbalclub vzw Vlijtingen VV en op de Elderenweg, grondgebied voetbalclub vzw 
Voetbalopleidingscentrum Hedera;  
Gelet op het feit dat het gemeentebestuur de gronden waarop de kunstgrasvelden worden aangelegd 
via notariële aktes in recht van opstal zal geven aan de vzw Vlijtingen VV en de vzw  
Gelet op het feit dat deze inplantingen het meest geschikt zijn omwille van de beschikbare ruimten, de 
geografische ligging en de zone waarin de kunstgrasvelden worden aangelegd, nl. recreatiezone; 
Gelet op het feit dat zowel de vzw Vlijtingen VV en de vzw Voetbalopleidingscentrum Hedera de 
bouwvergunningen hebben aangevraagd voor de aanleg van de kunstgrasvelden in Vlijtingen en 
Millen alsook de voorzieningen van buffers voor het hemelwater; 
Gelet op het feit dat de vzw Vlijtingen VV en de vzw Voetbalopleidingscentrum Hedera enerzijds en de 
vzw Jeugdvoetbal Groot Riemst anderzijds een onderlinge overeenkomst opmaken waarin duidelijke 
afspraken worden gemaakt i.v.m. het gebruik van de 2 kunstgrasvelden; 
Overwegend dat er een prioriteitenregel wordt vastgelegd voor het gebruik van beide 
kunstgrasvelden, namelijk alle jeugdafdelingen van vzw Jeugdvoetbal Groot Riemst hebben voorrang 
op het gebruik voor trainingen, wedstrijden en/of tornooien, uitgezonderd het gebruik van het 
kunstgrasveld in Vlijtingen door de 1ste ploeg en beloften van Vlijtingen VV, opgenomen in het besluit; 
Gelet op het feit dat de vzw Vlijtingen VV en vzw Voetbalopleidingscentrum Hedera elk, jaarlijks een 
vergoeding t.b.v. 3.000,00 euro dienen te betalen aan het gemeentebestuur voor het gebruik van de 
kunstgrasvelden; 
Gelet op de vraag van de vzw Jeugdvoetbal Groot Riemst aan de vzw Vlijtingen vv en de vzw 
Voetbalopleidingscentrum Hedera om dringend over bijkomende speelmogelijkheden te beschikken; 
Gelet op het feit dat de aanleg van 2 kunstgrasvelden de mogelijkheid biedt om continuïteit aan te 
bieden aan alle jeugdploegen en dit ook tijdens herfst- en winterperiode; 
Gelet op het feit dat de vzw Jeugdvoetbal Groot Riemst een ondertekende 
samenwerkingsovereenkomst heeft voorgelegd voor een termijn van minimum tien jaar, gekoppeld 
aan hun toekomstvisie; 
Gelet op het feit dat alle jeugdafdelingen voetbal van Riemst worden opgenomen in de vzw 
Jeugdvoetbal Groot Riemst; 
Gelet op het feit dat meer dan dat ongeveer 350 jeugdvoetballers, of een 34-tal jeugdploegen, worden 
ondergebracht onder de vzw Jeugdvoetbal Groot Riemst; 
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Gelet op het feit dat de kwaliteit van de opleiding van de jeugdspelers zal verbeteren omdat 
kunstgrasvelden meer speelmogelijkheden zal creëren en de vzw Jeugdvoetbal Groot Riemst onder 
andere meer zal investeren in degelijk opgeleide trainers; 
Overwegende de vzw Jeugdvoetbal Groot Riemst, buiten de gemeentelijke toelage aan de 2 
voetbalclubs, de werken en de daar bijhorende kosten rondom de kunstgrasvelden uitvoert zoals 
omschreven in het besluit indien de opdracht wordt gesloten; 
Gelet op het feit dat indien de vzw Jeugdvoetbal Groot Riemst zou ontbinden, beide kunstgrasvelden 
terug eigendom worden van het gemeentebestuur en door het gemeentebestuur te huur worden 
aangeboden; 
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen; 
Gelet op het gunstig advies van de sportraad van 14/03/2016; 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
Gelet op het feit dat er een budget van 600.000 euro of 2 x 300.000,00 euro voorzien is onder 
registratiesleutel 1419/002/004/003/002/66400150-074003 in 2016 "investeringstoelage aan vzw voor 
aanleg kunstgrasvelden"; 
Gelet op het gemeentedecreet: 
De uitgave bedraagt 600.000,00 euro en is voorzien onder registratiesleutel 
1419/002/004/003/002/66400150-074003 in 2016 "investeringstoelage aan vzw voor aanleg 
kunstgrasvelden". 
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke 
Loyens en Joël L'Hoëst 
4 stemmen tegen: Ivo Thys, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
6 onthoudingen: Jan Peumans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Anita Beusen, Dirk Jacobs en 
Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Het gemeentebestuur kent een eenmalige toelage t.b.v. 2 x 300.000,00 euro toe aan de vzw Vlijtingen 
VV en vzw  
Voetbalopleidingscentrum Hedera voor het aanleggen van 2 kunstgrasvelden op volgende locaties: 
-Allewijstraat 2, grondgebied voetbalclub Vlijtingen VV (terrein A) en 
-Elderenweg zn, grondgebied voetbalclub vzw Voetbalopleidingscentrum Hedera  (terrein B) 
artikel 2: 
Het budget is voorzien in 2016 onder registratiesleutel 1419/002/004/003/002/66400150-074003 
"investeringstoelage aan vzw voor aanleg kunstgrasvelden”.  
artikel 3: 
Het bedrag van 2 x 300.000,00 euro wordt door de rekendienst gestort op het rekeningnummer 
……………. van de vzw Vlijtingen VV op het rekeningnummer ………………..van de vzw 
Voetbalopleidingscentrum Hedera bij het voorleggen van het aanvangsbevel van de uit te voeren 
werken. 
artikel 4: 
Indien een of beide vzw’s geen btw kunnen recupereren, zal de gemeente ook deze kost betoelagen 
(max.126.000,00 euro). De vzw moet kunnen aantonen dat de aanvraag tot btw-recuperatie voor de 
aanleg van het kunstgrasveld werd geweigerd. Het gemeentebestuur zal de kost betoelagen op het 
moment de vzw een schriftelijke aanvraag indient met de daarbij horende 
verantwoordingsdocumenten (belastingkantoor, btw-aangifte…).  
artikel 5: 
Het gemeentebestuur zal de gronden waarop de kunstgrasvelden worden aangelegd via notariële 
aktes in recht van opstal geven aan de vzw Vlijtingen VV en de vzw  
artikel 6: 
De vzw Vlijtingen VV, de vzw Voetbalopleidingscentrum Hedera en de VZW JVGR maken onderling 
een overeenkomst i.v.m. het gebruik van beide kunstgrasvelden waarin een prioriteitenregel wordt 
vastgelegd, namelijk dat de jeugdafdelingen van vzw Jeugdvoetbal Groot Riemst voorrang hebben op 
het gebruik voor trainingen, wedstrijden en/of tornooien.  
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Uitzondering op het gebruik van het kunstgrasveld in Vlijtingen: de 1ste ploeg en de beloften van 
Vlijtingen VV hebben het recht om tijdens de reguliere competitie (& bekerwedstrijden) hun 
thuiswedstrijden af te werken op het kunstgrasveld op vrijdagavond, zaterdagavond en/of 
zondagnamiddag. 
artikel 7: 
De vzw JVGR voert volgende niet-betoelaagde werken uit aan beide kunstgrasvelden indien de 
werken worden gegund: 
- De aanleg van een droogpad (indien mogelijk) rondom de kunstgrasvelden van min. 1 meter 
- Het plaatsen van een omheining van min. 1,20m rondom de kunstgrasvelden  
- Het voorzien van min.1 afsluitbare toegangspoort 
- Het voorzien van ballenvangers aan de doelgebieden met elk een afmeting van 30lm. en 6m hoogte 
artikel 8: 
De vzw Vlijtingen VV en de vzw Voetbalopleidingscentrum Hedera omschrijven samen in een 
lastenboek, inzake de aanleg van 2 kunstgrasvelden, de technische fiche. Dit in overleg met de vzw 
JVGR en het gemeentebestuur. 
artikel 9: 
De raad beslist om de algemene principes van de overheidsopdrachtenregelgeving aan de vzw 
Vlijtingen VV en vzw Voetbalopleidingscentrum Hedera op te leggen, met name mededinging, gelijke 
behandeling, niet-discriminatie en transparantie. 
artikel 10: 
Op basis van het lastenboek wordt een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gevoerd.  
De inschrijvers moeten onder andere: 
o 10 jaar garantie geven op de aanleg van de 2 kunstgrasvelden 
o kunnen bewijzen dat zij minstens 5 kunstgrasvelden voetbal hebben aangelegd vanaf 2014 tot 
heden  
artikel 11 
De offertes zullen in overleg met de vzw Vlijtingen VV, de vzw Voetbalopleidingscentrum Hedera door 
de vzw JVGR en het gemeentebestuur geëvalueerd worden 
artikel 12 
De vzw Vlijtingen VV en de vzw Voetbalopleidingscentrum Hedera zal in overleg met de vzw JVGR de 
opdracht toewijzen aan de laagst regelmatige firma die voldoet aan het lastenboek en de 
voorwaarden.  
artikel 13  
De controle van de uitvoering van de werken zal gebeuren door een afgevaardigde van de vzw 
Vlijtingen VV, een afgevaardigde van de vzw Voetbalopleidingscentrum Hedera, een afgevaardigde 
van de vzw JVGR en een afgevaardigde van het gemeentebestuur. 
artikel 14 
De vorderingsstaten en facturen van de uitvoerende firma dienen enerzijds gericht te zijn aan de 
vzw Vlijtingen VV en anderzijds aan de vzw Voetbalopleidingscentrum Hedera. Deze zijn uitsluitend 
betaalbaar door beide vzw’s. 
artikel 15 
Indien het inschrijvingbedrag van de laagst regelmatige inschrijver voor de aanleg van de 2 
kunstgrasvelden hoger is dan 600.000,00 euro, exclusief BTW, zal de opdracht niet gesloten worden. 
artikel 16  
De vzw Vlijtingen VV en vzw Voetbalopleidingscentrum Hedera betalen elk, een jaarlijkse een 
vergoeding t.b.v. 3.000,00 euro aan het gemeentebestuur voor de 2 kunstgrasvelden op het 
rekeningnummer BE78 0910 1226 6586 met vermelding 'vergoeding kunstgrasvelden 
Millen/Vlijtingen’. Dit bedrag wordt door zowel de vzw Vlijtingen VV alsook de vzw 
Voetbalopleidingscentrum Hedera op elke verjaardag automatisch overgemaakt, de eerste maal 12 
maanden na ingebruikname van de 2 kunstgrasvelden. 
artikel 17 
Indien artikel 16 niet wordt nageleefd, wordt de verworven toelage teruggevorderd door het 
gemeentebestuur. 
artikel 18 
Indien de vzw JVGR binnen de termijn van 10 jaar wordt ontbonden, worden beide kunstgrasvelden in 
beheer genomen van het gemeentebestuur en wordt de huurprijs voorgelegd aan de gemeenteraad.  
artikel 19 
De gemeente behoudt zich het recht voor om dat deel van de toelage terug te vorderen waarvan niet 
wordt aangetoond dat het aangewend is voor de aanleg van het/de kunstgrasveld(en) 
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artikel 20 
Indien een of beide vzw’s zou worden ontbonden, zal het gemeentebestuur verder 
bespreken/onderzoeken wat er met de kunstgrasveld(en) zal gebeuren. 
artikel 21 
Indien blijkt dat de jeugdploegen die allen onder de vzw JVGR vallen, geen voorrecht/prioriteit krijgen 
op het gebruik van beide kunstgrasvelden (uitgezonderd, zie artikel 6) door de vzw Vlijtingen VV en/of 
Voetbalopleidingscentrum Hedera wordt de overeenkomst onmiddellijk opgeschort en zal het 
gemeentebestuur onderzoeken wat er verder zal gebeuren met de kunstgrasvelden. 
artikel 22  
Deze overeenkomst wordt in 3 exemplaren ondertekend door het gemeentebestuur, de vzw Vlijtingen 
VV, de vzw Voetbalopleidingscentrum Hedera. 
artikel 23 
De overeenkomst wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en bovenstaande actoren. 
 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
12. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN GUNNINGSWIJZE IVM. 

DE LEVERING VAN MEUBILAIR VOOR DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE TOL TE 
HERDEREN 

 
Dirk Jacobs: 
Waarom is er geen bekendmaking geweest? 
schepen Bert Cilissen: 
Onder een bedrag van 85.000 euro bepaalt het schepencollege welke leveranciers worden 
aangeschreven. 
 
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, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering van meubilair voor GBS De Tol” een bestek 
met kenmerk CS/927/2016 werd opgesteld door de financiële dienst - aankoopdienst; 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in vijf percelen: 
* perceel 1 (Inrichting van kleuterklassen: levering van kleutertafels, -stoelen, sorteerkastjes op wielen, 
losse kastjes en vouwtafels voor de kleuterspeelzaal), raming: € 15.440,00 excl. btw of € 18.682,40 
incl. btw 
* perceel 2 (Levering van stapelbare stoelen voor refter, stoelen leraarskamer/zorg/LBV en 
stapelwagentjes stoelen), raming: € 19.380,00 excl. btw of € 23.449,80 incl. btw 
* perceel 3 (Inrichting refter/zaal, leraarskamer en zorgklassen/klassen levensbeschouwing met 
plooitafels, stapelwagentjes en een garderoberek), raming: € 15.310,00 excl. btw of € 18.525,10 incl. 
btw 
* perceel 4 (Levering van tafel leerkracht kleuterklas/directie, stoelen kleuterjuffen/bezoekers en 
ladeblokken op wielen), raming: € 2.960,00 excl. btw of € 3.581,60 incl. btw 
* perceel 5 (Levering van opbergkast directie in maatwerk), raming: € 5.000,00 excl. btw of € 6.050,00 
incl. btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 58.090,00 excl. btw of € 
70.288,90 incl. btw; 
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Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2016 op budgetcode 
GEM/24000000/080004, actie 1419/002/009/001/001; 
Gelet dat de financiering met eigen middelen gebeurt; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita 
Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, 
Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht gegund worden voor de levering van meubilair voor de gemeentelijke 
basisschool De Tol te Herderen, 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: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met kenmerk CS/927/2016 en de raming voor de 
opdracht “Levering van meubilair voor GBS De Tol”, opgesteld door de financiële dienst - 
aankoopdienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De opdracht is opgedeeld in vijf percelen: 
* perceel 1 (Inrichting van kleuterklassen: levering van kleutertafels, -stoelen, sorteerkastjes op wielen, 
losse kastjes en vouwtafels voor de kleuterspeelzaal), geraamd op € 15.440,00 excl. btw of € 
18.682,40 incl. btw 
* perceel 2 (Levering van stapelbare stoelen voor refter, stoelen leraarskamer/zorg/LBV en 
stapelwagentjes stoelen), geraamd op € 19.380,00 excl. btw of € 23.449,80 incl. btw 
* perceel 3 (Inrichting refter/zaal, leraarskamer en zorgklassen/klassen levensbeschouwing met 
plooitafels, stapelwagentjes en een garderoberek), geraamd op € 15.310,00 excl. btw of € 18.525,10 
incl. btw 
* perceel 4 (Levering van tafel leerkracht kleuterklas/directie, stoelen kleuterjuffen/bezoekers en 
ladeblokken op wielen), geraamd op € 2.960,00 excl. btw of € 3.581,60 incl. btw 
* perceel 5 (Levering van opbergkast directie in maatwerk), geraamd op € 5.000,00 excl. btw of € 
6.050,00 incl. btw; 
De totale raming tbv. € 58.090,00 excl. btw of € 70.288,90 incl. btw, wordt goedgekeurd. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2016 op budgetcode 
GEM/24000000/080004, actie 1419/002/009/001/001. 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
13. AANPASSING MEERJARENPLAN EN BUDGETWIJZIGING 1  - 2016 
 
Anita Beusen: 
Ik heb niets tegen de voetbalverenigingen maar ik vind wel dat die clubs veel subsidies ontvangen en 
extra worden bevoordeeld. 
burgemeester Mark Vos: 
Iedere club met een eigen lokaal heeft recht op subsidies, deze zijn wel verbonden aan voorwaarden. 
 
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42 e.v. en 154 e.v.; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 25 juni 2010, meer bepaald de artikelen 28 en 29; 
Gelet op het tekort aan kredieten op sommige uitgaven- en ontvangstensleutels; 
Gelet op de noodzaak om te voorzien in voldoende kredieten om uitgaven te kunnen doen. 



notulen gemeenteraad dd. 11.04.2016 – p.20 
 

 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke 
Loyens en Joël L'Hoëst 
6 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Dirk Jacobs en Jo 
Ruyters 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
De aanpassing  van het meerjarenplan zoals blijkt uit de bijgevoegde stukken en toelichting wordt 
goedgekeurd. 
artikel 2: 
Budgetwijziging 1 van dienstjaar 2016 zoals blijkt uit de bijgevoegde stukken en toelichting wordt 
goedgekeurd. 
artikel 3 : 
Dit besluit wordt verstuurd naar de Vlaamse Regering, met afschrift voor de provinciegouverneur. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
14. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Ivo Thys: 
1.Gelieve aan Wegen en Verkeer de vraag te stellen om een rotonde aan te leggen ter hoogte van het 
kruispunt van de Tongersesteenweg met de Elderenweg te Millen.  Nu zijn er soms zeer lange 
wachttijden om over te steken. 
schepen Guy Kersten: 
Wij hebben dit reeds meerdere malen gevraagd en blijven deze vraag herhalen. Het onderzoek naar 
de rotonde is mee opgenomen in de streefbeeldstudie N79. 
2. Ik stelde vorige gemeenteraad een vraag i.v.m. het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en lees u 
het antwoord voor dat ik op deze vraag mocht ontvangen.  Dit is geen antwoord op de vraag wat de 
gemeente Riemst heeft bijgedragen. 
burgemeester Mark Vos: 
In het antwoord werd u de procedure uitgelegd , verder zijn er nog geen ontwikkelingen.  Wij volgen 
dit op.  Morgen is een infovergadering gepland.  Bij het openbaar onderzoek zullen we een reactie 
geven. 
3. Limburg.net subsidieert verenigingen die sluikstort opruimen.  Dit is echter niet voldoende, is het 
mogelijk om de gemeente in zones op te delen en verenigingen tegen een bepaalde vergoeding 
sluikstort te laten opruimen? 
schepen Mathieu Eycken: 
Dat zou in feite op hetzelfde neerkomen als de claimkaart die nu reeds bestaat. 
Ivo Thys: 
Een financiële vergoeding zorgt voor meer stimulans en verenigingen kunnen het geld goed 
gebruiken.  Kan je mij een overzicht bezorgen van de gedeelten van Riemst die reeds geclaimd zijn?   
schepen Mathieu Eycken: 
Dit overzicht wordt u bezorgd. 
raadslid Jessica Nijs: 
Riemst werd onlangs uitgekozen tot pilootgemeente i.v.m. opruimen van sluikstort.  Dat zal gepromoot 
worden door Limburg.net. 
 
Steven Coenegrachts: 
Graag een stand van zaken i.v.m. de wensambulance. 
schepen Mathieu Eycken: 
Er hebben gesprekken plaatsgevonden tussen het Rode Kruis en de Wensambulance.  Bijkomende 
gesprekken zijn nog nodig. Wij volgen dit verder op. 
 
Jan Noelmans: 
1.Graag een stand van zaken i.v.m. de werken aan de Zagerijstraat te Membruggen. 
schepen Guy Kersten: 
De aannemer wordt op één van de volgende vergaderingen van het schepencollege aangesteld. 
2. Onlangs was er veel persaandacht voor de promotie van onze gemeente naar Duitsland toe.  
Graag meer uitleg hierover. 
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schepen Christiaan Bamps: 
Er werden ongeveer een 1.500- tal busmaatschappijen aangeschreven.  Wij verwachten de 1ste 
bezoekers rond september van dit jaar. 
3.Onlangs werden een groot aantal populieren gekapt in de Molenbeemd.  Wat is de visie 
desbetrefende? 
schepen Mathieu Eycken: 
Kaprijke populieren, elzen en wilgen worden gekapt in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen 
van de Molenbeemd.  Zo wordt aan de habitats die er gedijen de nodige ruimte gegeven. 
 
Jan Peumans: 
Graag een stand van zaken i.v.m. de plannen voor een nieuwe winkel te Zichen-Zussen-Bolder. 
schepen Guy Kersten: 
Er werd een aanvraag ingediend maar er werd nog geen bouwvergunning verleend omdat de 
aanvraag moest aangepast worden.  De aanvraag voor een socio-economische vergunning is lopende 
in Brussel. 
 
Ronnie Oosterbosch: 
Gelieve bij De Lijn een aanvraag in te dienen voor een busverbinding van Val-Meer naar Riemst. 
schepen Guy Kersten: 
Onlangs heeft op het gemeentehuis een overleg plaatsgevonden met een afvaardiging van de Lijn.  Er 
zal een extra lus voorzien worden.  Wij zullen u de info hierover bezorgen.  Hierdoor zal de 
dienstverlening in onze gemeente zal aanzienlijk verbeterd worden. 
 
Anita Beusen: 
1.Er is een paaltje weg aan de ingang van het gemeenteplein aan de Bond. 
2. Er worden tegenwoordig huis-aan-huis luchtfoto’s te koop aangeboden door een privé firma.  
Inwoners vragen zich af of er zo maar luchtfoto’s mogen genomen worden? 
burgemeester Mark Vos: 
De gemeente levert hiervoor geen vergunning af. 
3.Mag men in Riemst gras maaien op zondag? 
burgemeester Mark Vos: 
Dat is niet toegelaten.  Het politiereglement op hinder is terug te vinden op de website. 
4. Wie onderhoudt de wachtbekkens en hoe vaak? 
burgemeester Mark Vos: 
De provinciale wachtbekkens worden onderhouden door de provincie, de gemeentelijke 
wachtbekkens door de gemeente.  Hoe vaak dit gebeurt zal ik u bezorgen. 
 
Dirk Jacobs: 
1.Tijdens een gemeenteraadszitting stelde ik voor om het financieel statuut van jobstudenten en 
vrijwilligers te onderzoeken en te wijzigen.  Mijn voorstel wordt nu voorgelegd aan het schepencollege 
in naam van de jeugddienst.  Is het mogelijk om in de toekomst de naam van het raadslid dat een 
bepaald voorstel doet te vermelden  
schepen Bert Cilissen 
Alle punten worden geagendeerd op de agenda door de betrokken dienst en in naam van de 
betrokken dienst met een neutrale toelichting.  Het is inderdaad uw voorstel dat wordt voorgelegd 
maar in geen enkel voorstel wordt verwezen naar een naam van een raadslid, schepen of 
burgemeester. 
2. Heeft de gemeente ingepikt op de oproep vanuit de Provicie i.v.m. een versterkt streekbeleid?  Er 
zou voor 1 mei moeten gereageerd worden hierop. 
burgemeester Mark Vos: 
Er komt een voorstel naar het schepencollege en we zullen voor 1 mei intekenen. 
3.Wie bepaalt de datum van de kermissen? 
schepen Christiaan Bamps: 
De gemeente bepaalt deze data niet.  Dit zijn per deelgemeente vaste data die meestal met een 
patroonheilige of kerkelijke feestdag te maken hebben.  De lijst met data is gekend en zal u bezorgd 
worden. 
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4. Wanneer heeft de GECORO nog vergaderd?  Moeten zij geen advies geven over bv. de 
bouwaanvraag van een groot winkelproject? 
burgemeester Mark Vos: 
De bevoegdheden van GECORO zijn vastgelegd, we zullen u het reglement en de data dat er werd 
vergaderd bezorgen. 
 
Jo Ruyters: 
1.Waarom werd te Vlijtingen een richtingaanwijzer “Vlijtingen centrum” geplaatst? 
schepen Guy Kersten: 
Dit bord kwam er op vraag van een plaatselijke handelaar die op de Mheerplaats woont. 
2.Welke info over ’t Bandje werd hoe, wanneer, waar en naar wie gecommuniceerd?  Het actiecomité 
zou niets ontvangen hebben. 
burgemeester Mark Vos: 
Er vonden 2 infovergaderingen plaats waarop ook het actiecomité werd uitgenodigd en waar de 
nodige uitleg werd gegeven.  Zodra het schepencollege een voorstel aan de raad heeft voorgelegd, 
worden de betrokkenen op de hoogte gebracht. 
Jan peumans: 
Het actiecomité zegt geen antwoord op de gestelde vragen gekregen te hebben. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is gelogen.  Het actiecomité is voor de infovergadering uitgenodigd geweest op het gemeentehuis. 
Jo Ruyters: 
Ik ga er vanuit dat de inwoners niet liegen. 
3. Er moet zeer dringend iets gedaan worden aan het parochiaal centrum te Vlijtingen.  Deze zaal 
wordt door vele verenigingen gebruikt.  Gelieve een project voor vernieuwing uit te werken.  Ik vraag 
dat de gemeente een initiatief neemt. 
burgemeester Mark Vos: 
Er zijn desbetreffende reeds overlegmomenten geweest met de betrokken partijen en de gemeente 
heeft reeds voorstellen gedaan.  We zijn ermee bezig om dit te ondersteunen en te faciliteren, maar 
het is geen eigendom van de gemeente, het is aan de eigenaars om hier initiatief te nemen. 
4. Is de woonbehoeftenstudie reeds terug van de Provincie? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen u een antwoord bezorgen. 
 
Joël L’Hoëst: 
Is er meer informatie over de omstandigheden van het zwaar verkeersongeval dat plaatsvond in 
Lafelt? 
burgemeester Mark Vos: 
Het onderzoek is lopende. Dit betreft een vluchtmisdrijf en voorlopig is er nog geen spoor van de 
dader.  Er werd een oproep gedaan via facebook. 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
15. BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11.04.2016 toegevoegd. 
 
Besluit tot aankoop van 10 hartschokapparaten - c.q. AED - automatisch externe defibrillatoren.  
 
Een hartschokapparaat of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart 
toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het 
slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen.  
Riemst draagt de titel "Hartveilige gemeente", omdat het gemeentebestuur investeert in AED-
toestellen en samen met het Rode Kruis de bijhorende opleiding organiseert. Intussen hebben meer 
dan 600 inwoners de cursus gevolgd en kan je als inwoner ook deelnemen aan Hartveilig bewegen. 
Riemst is een fusiegemeente die ontstond door de samenvoeging van 10 zelfstandige gemeenten  
annex drie gehuchten. De 16.600 inwoners wonen relatief verspreid op een grote oppervlakte van 
57,88 km². 
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Op dit ogenblik heeft de gemeente Riemst 6 AED-toestellen geplaatst, te weten in Herderen aan de 
sporthal, in Val-Meer aan "De Bond",  in Vlijtingen aan het voetbalveld, in Riemst aan de sporthal én 
aan de bibliotheek, en tenslotte in Kanne op het Statieplein.  
Het besluit behelst de aankoop voor 10 AED-toestellen voor de volgende 9 woonkernen : Vroenhoven, 
Lafelt, Heukelom, Zussen, Zichen, Elst, Millen, Genoelselderen en Membruggen. Het 10de toestel 
wordt voorzien voor de uitleendienst als medisch-logistieke uitrusting voor evenementen in de 
gemeente.  
Het voorzien van een AED-toestel in elke woonkern is om meerdere redenen belangrijk omdat 
enerzijds de tijd en de bereikbaarheid van het toestel van levensbelang is bij hartstilstand en 
anderzijds omdat deze problemen meer voorkomen bij ouderen in elk dorp dan bij evenementen. 
De welzijnsdienst van de gemeente zal in overleg met de lokale cursisten-bedieners in elke woonkern 
de veiligste en meest geschikte plaats zoeken voor dit AED-toestel.  De welzijnsdienst zal er 
bovendien zorg voor dragen dat er voor elk toestel voldoende bedieners zijn op elk ogenblik van de 
week en de opvolging van cursisten stimuleren.  
In  het hoofdstuk "Preventieve gezondheidszorg"  van het gemeentelijk beleidsplan wordt de 
"uitbreiding van het AED-netwerk en acties voor een "Hartveilig Riemst"  vermeld. Riemst is 
momenteel reeds "Hartveilig", doch heel wat inwoners blijven risico's lopen omdat in hun omgeving 
(woonkern) geen AED-toestel is voorzien.  
Het uitbreiden van het AED-netwerk heeft te maken met de leefbaarheid van onze woonkernen, de 
rode draad doorheen het gemeentebeleid in de plattelandsgemeente Riemst. 
 
VOORSTEL: 
artikel 1:  
De gemeenteraad van Riemst  koopt op korte termijn 10 hartschokapparaten (AED-toestellen). 
artikel 2:  
Het schepencollege belast de dienst welzijn  met een marktonderzoek en het voorstel aan het 
schepencollege tot aankoop van de in artikel 1 genoemde toestellen.  
artikel 3:  
In de eerstvolgende budgetwijziging zal een krediet van 20.000 € worden voorzien om de aankoop te 
realiseren. 
 
schepen Christiaan Bamps: 
In de gemeente zijn reeds 8 toestellen aanwezig en in de toekomst worden er nog 4 toestellen 
bijgeplaatst.  We zullen onderzoeken of het mogelijk is om bv. 1 toestel uit te lenen via de 
gemeentelijke uitleendienst. 
 
Ivo Thys: 
Gelieve de toestellen niet enkel te plaatsen waar een sportgebeuren doorgaat maar elk gehucht van 
een toestel te voorzien en dit liefst zo snel als mogelijk. 
burgemeester Mark Vos: 
We gaan akkoord met uw voorstel, maar ik stel voor dat we verder gaan zoals het schepencollege dit 
heeft gepland.  Het schepencollege zal een nieuw voorstel uitwerken en ter goedkeuring voorleggen 
aan de gemeenteraad.  Ik stel voor om niet te stemmen over dit bijkomend punt en dit punt uit te 
stellen. 
 
BESLUIT: Dit punt wordt uitgesteld. 
 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 23:00 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
Guido Vrijens 
gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 


