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Vergadering gemeenteraad van 14/06/2016. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 
schepenen 
Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter 
Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, 
Jan Noelmans, Jo Ruyters, raadsleden 
Guido Vrijens, gemeentesecretaris 
 

 
Laat zich verontschuldigen:  
Gerard Stratermans, Ronnie Oosterbosch, Jessica Nijs, raadsleden 
 

 
Er waren geen vragen vanuit het publiek. 
 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering samengeroepen 
ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter dd. 03.06.2016. 
De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Ivo Thys, de stemmingen worden volgens 
loting aangevat door de heer Bert Cilissen. 
 
Op vraag van burgemeester Mark Vos wordt volgend punt bij hoogdringendheid toegevoegd aan de 
agenda: 
“Dringende uitgaven wateroverlast” 
De raad gaat unaniem akkoord om dit punt aan de dagorde toe te voegen. 
 
Gaat over tot de dagorde 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. WOLKBREUK 27.05.2016. 
 
De burgemeester geeft via een powerpointvoorstelling een toelichting bij de gebeurtenis op 
27.05.2016. 
 
Anita Beusen: 
1.Ik wil namens onze fractie de gemeentelijke technische dienst bedanken voor het goede werk dat zij 
leverden tijdens deze dagen.  Eveneens wil ik opmerken dat de informatieverschaffing zeer correct en 
vlotjes is verlopen. 
 
2.Hebben de wachtbekkens goed gewerkt tijdens de wolkbreuk?  Het wachtbekken in de Merestraat te 
Val-Meer was niet vol. 
burgemeester Mark Vos: 
Wij hebben dit ook opgemerkt.  Dit kan zijn omdat er daar niet zoveel neerslag is gevallen als op 
andere plaatsen.  We hebben sowieso een bijkomende dam gelegd om het water naar het 
wachtbekken te voeren. 
 
3.Hoe kan het probleem in de Poststraat opgelost worden?   
burgemeester Mark Vos: 
Momenteel wordt het water gebufferd aan de Meanstraat.  De huidige modderoverlast in de Poststraat 
komt van de hoger gelegen velden in de Meanstraat en dat water kan grafitair niet tot in het 
wachtbekken poststraat geraken.  We zoeken naar een degelijke oplossing.   
 
4. De inwoners mochten tijdens hun opruimingswerken de modder storten in het wachtbekken, dit is 
echter nog niet opgeruimd waarschijnlijk omdat de technische dienst teveel werk heeft met de 
overstroming. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit zal nog worden opgeruimd. 
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Ivo Thys: 
1.Elf jaar geleden werd het erosieplan voor Riemst goedgekeurd door de gemeenteraad. Inmiddels 
zijn er reeds vele initiatieven genomen maar nog niet voldoende.  Er is nog veel werk aan de winkel 
voor de landbouwsector.  Ik stel voor om via de landbouwraad druk uit te oefenen op de 
landbouwsector om aan erosiebestrijdende landbouw te doen. 
schepen Guy Kersten: 
De verplichtingen inzake te nemen erosiebestrijdingsmaatregelen werden door de Vlaamse overheid 
aangepast en verscherpt  De controle op naleving hiervan gebeurt door ALV ..  De landbouwers zijn 
tot het inzicht gekomen dat bepaalde technieken erosiebestrijdend werken en passen die dan ook toe. 
burgemeester Mark Vos: 
In Riemst is reeds 40 % van het erosiebestrijdingsplan uitgevoerd t.o.v. 11 % in Vlaanderen.  We doen 
dus wel degelijk ons best. 
 
2.De maatregelen die werden voorgesteld voor Membruggen en Genoelselderen zijn niet allemaal 
genomen;  Voor heel Riemst zijn 200 ha nodig. 
burgemeester Mark Vos: 
Dat lijkt mij toch wel iets te veel en niet gebaseerd op echte studies. 
 
Jan Peumans: 
Ik wens iedereen te feliciteren met de professionele aanpak, zowel het schepencollege, de brandweer, 
de Civiele Bescherming als het gemeentepersoneel. 
Het is mij opgevallen dat er nu overstromingen zijn geweest op plaatsen waar dat vroeger niet was.  
Waarschijnlijk is dit te wijten aan de té hoge hoeveelheid neerslag, maar het is ook te wijten aan de 
ophoping van de 1 m.  Het zou goed zijn om grootschalige maatregelen te combineren met ook kleine 
ingrepen bijvoorbeeld de 1-meterstrook.   
burgemeester Mark Vos: 
De opdracht is gegeven om overal de 1 m-strook te maaien. 
 
Ludwig Stevens: 
1.Werden de boeren opgeroepen om te helpen tijdens de overstroming? 
burgemeester Mark Vos: 
Sommige boeren werden opgeroepen, maar de meeste boeren boden vrijwillig hun hulp aan.  Er is 
zeer veel solidariteit onder de mensen in zulke situaties en hiervoor moeten we de inwoners toch erg 
bedanken. 
 
2. Een fietser is gevallen op de ruilverkavelingsweg tussen Riemst en Val-Meer t.g.v. de opgehoopte 
modder.  Gelieve dit te laten opruimen. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt doorgegeven. 
 
Davy Renkens: 
Ik wens het beleid, de technische dienst en alle hulpdiensten te feliciteren.   
In naam van de inwoners van de Bovenstraat te Kanne vraag ik om hulp te bieden bij het opruimen 
van de tuinen en een info-avond te organisereni.v.m. de erkenning als ramp. 
burgemeester Mark Vos: 
Gezien de enorme hoeveelheid modder in de tuinen in de Bovenstraat werd besloten om hulp te 
bieden om dit op te ruimen, waar mogelijk met een minigraver.  Daarnaast zal een huis-aan-huisbrief 
bedeeld worden met de nodige info nadat de wateroverlast erkend is als ramp.  Er zal ook een zitdag 
georganiseerd worden waar mensen terecht kunnen voor info en waar ze indien nodig hulp krijgen bij 
het opstellen van hun dossier. 
 
Anita Beusen: 
Waarom werden de landbouwers niet gevraagd om te helpen kelders leeg te pompen? 
burgemeester Mark Vos: 
Sommige landbouwers hebben vrijwillig geholpen.  Wij hebben geen oproep gedaan omdat de meeste 
opruimingswerken met de nodige voorzichtigheid en kennis ter zaken moesten uitgevoerd worden om 
ergere schade te voorkomen 
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Facilitaire diensten - Technische Dienst 
2. DRINGENDE UITGAVEN WATEROVERLAST 
 
Gelet op de wateroverlast van 27/05/2016 en de navolgende dagen; 
Gelet op de directe hulp die de gemeente moest bieden om acute problemen te verhelpen en om 
grotere overlast te voorkomen; 
Gelet op art. 157 van het gemeentedecreet van 15/07/2005; 
Gezien het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid mag beslissen 
over uitgaven die door dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn, mits een besluit dat 
door de gemeenteraad wordt bekrachtigd; 
Gezien de nodige kredieten voorzien worden in het budget 2016 onder registratiesleutel 
61690900/0310, actie 1419/005/001/001/001. 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Davy Renkens, Anita Beusen, 
Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, 
Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad beslist om het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 
09/06/2016 in verband met dringende uitgaven als gevolg van de wateroverlast van 27/05/1016 en de 
daarop volgende dagen, te bekrachtigen cfr. artikel 157 van het gemeentedecreet van 15/07/2005. 
artikel 2: 
De nodige kredieten worden bij budgetwijziging voorzien op registratiesleutel 61690900/0310, actie 
1419/005/001/001/001. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
3. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 09.05.2016. 
 
Jan Peumans: 
1.Ik ga niet akkoord met het antwoord van schepen Katja Onclin op de vraag vanuit het publiek i.v.m. 
het woonuitbreidingsgebied ‘t Bandje.  Op de Gecoro werd een uitgebreid plan van ’t Bandje 
toegelicht.  Er is dus reeds een beslissing genomen en dit is in strijd met wat er werd geantwoord. Dit 
antwoord klopt niet met de waarheid en is dus een leugenachtige verklaring. 
schepen Katja Onclin: 
Tijdens de Gecoro werd er informatie verschaft van mogelijke voorstellen, er zijn nog steeds geen 
definitieve plannen.  Indien er plannen zijn worden die teruggekoppeld naar de gemeenteraad en de 
inwoners.  Ik blijf bij mijn standpunt. 
 
2.Het antwoord van schepen Kersten op het bijkomend agendapunt van raadslid Ivo Thys klopt niet.  
Dit is niet wat er tijdens de zitting werd geantwoord. 
schepen Guy Kersten: 
Ik heb tijdens de zitting een korte samenvatting gegeven van hetgeen nu in de notulen is opgenomen. 
Jan Peumans: 
Ik ga niet akkoord met de toelichting van schepen Kersten die opgenomen is in de notulen en ik stem 
tegen. 
 
Ivo Thys: 
Ik wil mijn bemerkingen bij mijn 3de vraag in de vragenronde aangevuld als volgt: 
“Is dit ook het standpunt van het gemeentebestuur?  De burgemeester heeft over de vierkantshoeven 
ook gezegd dat indien we een 3-tal hoeves bewaren we een goed beleid voeren.” 
burgemeester Mark Vos: 
Ik heb gezegd een aantal vierkantshoeves en niet een 3-tal. 
 
Het verslag lag ter inzage. 
 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit 
voorstel. 
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BESLUIT: 16 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
6 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Anita Beusen, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
4. AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT GR 
 
Ivo Thys: 
Ik stel voor om volgende wijziging ook aan te brengen aan het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad: “de toegevoegde agendapunten van de gemeenteraadsleden worden behandeld voor 
de vragenronde”. 
burgemeester Mark Vos: 
We gaan hier niet op in. 
Ivo Thys: 
Ik vraag de stemming over mijn voorstel om de volgorde van de toegevoegde punten te wijzigen. 
 
13 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens,Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst,  
9 stemmen voor: Ivo Thys, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans, Jan Peumans, 
Veerle Wouters, Anita Beusen, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12.05.02016 betreffende 
princiepsbeslissing omniumverzekering raadsleden; 
Overwegende dat het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dd. 14.09.2015 dient aangepast 
te worden; 
Gelet op artikel 17 § 4 van het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 16 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
1 stem tegen: Ivo Thys 
5 onthoudingen: Jan Peumans, Veerle Wouters, Anita Beusen, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De raad gaat akkoord om het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dd 
14.09.2015 onder de rubriek "Vergoeding raadsleden" - artikel 39 aan te passen n.a.v. van de 
omniumverzekering voor de raadsleden. Volgende paragraaf wordt toegevoegd: 
"Het gemeentebestuur sluit een omniumverzekering af voor ongevallen van gemeenteraadsleden, 
overkomen in het kader van de uitoefening van hun ambt." 
 
artikel 2: 
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dd. 14.09.2015 wordt vervangen door: 
 
BIJEENROEPING GEMEENTERAAD 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de 
zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen. 
 
Artikel 2: 
De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen en stelt de agenda op. 
De oproeping wordt verzonden via e-mail of aan huis gebracht of per post verstuurd of is 
raadpleegbaar via meeting.mobile en ligt ter inzage op het gemeentehuis. 
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Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota’s, de feitelijke 
gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de 
agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, op het gemeentehuis tijdens de 
kantooruren ter beschikking gehouden van de raadsleden en zijn ze raadpleegbaar via 
meeting.mobile.  Deze kunnen er vóór de vergadering kennis van nemen tijdens de openingsuren van 
het gemeentehuis of na afspraak met de gemeentesecretaris. 
 
Artikel 3: 
De voorzitter van de gemeenteraad moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van: 
• een derde van de zittinghebbende leden; 
• een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige 
gemeenteraad nog geen bijeenroeping is gebeurd.  De periode van zes weken wordt geschorst van 
11 juli tot 15 augustus; 
• het college van burgemeester en schepenen; 
• de burgemeester voor zover het verzoek betrekking heeft op de eigen bevoegdheden van de 
burgemeester. 
 
In hun schriftelijke aanvraag aan de gemeentesecretaris moeten de aanvragers de agenda 
vermelden, met voor elk punt een toegelicht voorstel van beslissing, en de datum en het uur van de 
beoogde vergadering.  De secretaris bezorgt vervolgens de voorstellen aan de 
gemeenteraadsvoorzitter.  Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de voorzitter de 
oproepingstermijnen bepaald in artikel 4 van dit reglement, kan nakomen. 
 
De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en uur en met de voorgestelde 
agenda. 
 
Artikel 4: 
De oproeping wordt ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering aan 
het raadslid bezorgd. Dit gebeurt via e-mail of via exemplaar aan huis gebracht of via meeting.mobile. 
In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken. 
 
Artikel 5: 
Het ontwerp van budget, het ontwerp van budgetwijziging (in geval van aanpassing van het 
meerjarenplan) en het ontwerp van de jaarrekening, worden op zijn minst veertien dagen vóór de 
vergadering waarop ze worden besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd (voor de 
andere stukken zie artikel 2 van dit reglement).  Het ontwerp meerjarenplan en het ontwerp van de 
jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan worden op zijn minst veertien dagen voor de vergadering 
waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd. 
 
Artikel 6: 
De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de 
vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt waarover een 
beslissing moet worden genomen.  De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn. 
 
Artikel 7: 
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan 
de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een 
toelichtende nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van 
de gemeenteraad. Een lid van het college van burgemeester en schepenen kan van deze 
mogelijkheid geen gebruik maken.  
De gemeentesecretaris deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de 
voorzitter van de gemeenteraad, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen onverwijld mee 
aan de gemeenteraadsleden. 
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OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING 
Artikel 8: 
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar. 
 
De vergadering is niet openbaar: 
• Als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk 
punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering 
• Wanneer tweederde van de aanwezige leden van de gemeenteraad in het belang van de 
openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid beslissen dat de 
vergadering niet openbaar is. De gemeenteraad moet deze beslissing motiveren. 
 
De gemeenteraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat gemeenteraadsleden 
en schepenen de eed afleggen. De vergaderingen over het organogram, de personeelsformatie, 
de rechtspositieregeling, het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget, een 
budgetwijziging of de jaarrekening zijn in elk geval openbaar. Ingeval de gemeenteraad bevoegd 
is om een tuchtstraf op te leggen, wordt de hoorzitting in het openbaar gehouden, indien 
de betrokkene hierom verzoekt.  Een getuige kan echter steeds vragen om het getuigenverhoor achter 
gesloten deuren te laten plaatsvinden. 
 
De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd 
in tuchtzaken.  
Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een 
punt in besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel 
met dit doel, worden onderbroken.   
Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in openbare vergadering 
moet gebeuren, dan wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad.   
In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt kan de besloten vergadering, enkel met dat 
doel, worden onderbroken.  De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de 
wet of het decreet de besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding 
verplicht. 
 
INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK 
Artikel 9: 
Plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de agenda worden openbaar 
bekend gemaakt op het gemeentehuis, uiterlijk acht dagen voor de vergadering. Dit gebeurt 
door aanplakking aan het gemeentehuis.  Daarnaast wordt dit ook op de website van de gemeente 
gepubliceerd. 
 
In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk vóór de 
aanvang van de vergadering op dezelfde wijze openbaar gemaakt. 
 
Indien raadsleden punten aan agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen 
de 24 uur nadat hij is vastgesteld op dezelfde wijze bekend gemaakt . 
 
De agenda van de gemeenteraad wordt tevens bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten, aan de 
voorzitter en de secretaris van elke door de gemeenteraad erkende adviesraad, aan de oCMW-
raadsleden en aan alle partijvoorzitters. 
 
Elke belangstellende inwoner kan tegen betaling een (jaar)abonnement bekomen op de agenda van 
de raadsvergaderingen met toelichting of kan via e-mail inschrijven om de stukken via elektronische 
weg gratis te ontvangen. 
 
De gemeente maakt, aan iedere natuurlijke persoon en iedere rechtspersoon of 
groepering die erom verzoekt, de agenda van de gemeenteraad en de stukken die erop betrekking 
hebben, openbaar door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te 
overhandigen overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur. 
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Eenieder die de raadszitting bijwoont, krijgt bij het binnenkomen de agenda overhandigd. 
 
Aan de beslissingen van de gemeenteraad zal verder de nodige bekendheid gegeven 
worden door ze met toelichting te publiceren op de website van de gemeente, of ter inzage te leggen 
in het gemeentehuis. 
 
Het verspreiden van politieke propaganda is verboden in de gemeentelijke lokalen voor, tijdens en na 
de gemeenteraad. 
 
Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de gemeentesecretaris of de door hem 
aangewezen personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over de stukken in de dossiers 
voor de gemeenteraad. Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van 
inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van 
het verloop van de procedure. 
De raadsleden richten hun verzoek mondeling aan de gemeentesecretaris.  Op een schriftelijke vraag 
wordt schriftelijk geantwoord tenzij het raadslid een mondelinge toelichting wenst. De mondelinge 
toelichting gebeurt tijdens de kantooruren tenzij anders wordt overeengekomen. 
 
De raadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van de 
gemeente betreffen.  Deze inzage gebeurt in het daartoe aangewezen lokaal en niet in de kantoren 
van de personeelsleden.  Om praktische redenen wordt gevraagd vooraf contact op te nemen met de 
gemeentesecretaris. 
 
De agenda van het college van burgemeester en schepenen met toelichtende nota wordt elke dinsdag 
voor de vergadering verstuurd naar de raadsleden via mail en via meeting.mobile. 
De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, uiterlijk op dezelfde dag als de 
vergadering van het college volgend op deze waarop de notulen werden goedgekeurd, verstuurd aan 
de gemeenteraadsleden via mail en meeting.mobile. 
 
Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de dagen en uren dat de diensten 
van het gemeentesecretariaat geopend zijn, nl. 
ma.: 09 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.30 uur 
di.: 09 -12.30 uur 
wo.: 09 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.30 uur 
do.: 09 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.30 uur 
vr.:09 -13 uur 
 
1. de budgetten van vorige dienstjaren van de gemeente en van de gemeentelijke extern 
verzelfstandigde agentschappen; 
2. de rekeningen van vorige dienstjaren van de gemeente, de gemeentelijke extern 
verzelfstandigde agentschappen, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de 
gemeente lid is; 
3. de jaarverslagen van vorige dienstjaren van de gemeente en van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is; 
4. de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad; 
5. de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en 
schepenen; 
6. de dossiers die in behandeling werden genomen tijdens de vergaderingen van het college van 
burgemeester en schepenen (de dag na de vergadering van het college van burgemeester en 
schepenen van 09 tot 15.30 uur) 
7. de adviezen uitgebracht door gemeentelijke adviesraden; 
8. de gemeentelijke toelagereglementen, algemene politieverordeningen, belasting- en 
retributiereglementen; 
9. het register van de inkomende en uitgaande stukken. 
 
Met deze vraag richten de raadsleden zich steeds tot de gemeentesecretaris of eventueel bij diens 
afwezigheid tot zijn vervanger. 
 
Buiten de documenten en dossiers bedoeld in artikel 9 hebben de raadsleden het recht alle andere 
documenten te raadplegen, die betrekking hebben op het bestuur van de gemeente. 
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Voor het raadplegen wenden de raadsleden zich tot de gemeensecretaris of zijn vervanger. 
 
Om het college in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten 
betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, delen de raadsleden aan het college 
schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen. 
 
Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontvangst van de aanvraag 
meegedeeld wanneer de stukken kunnen worden ingezien. 
 
Het raadslid, dat de in deze § bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week 
volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te 
zien van inzage. 
 
De gemeenteraadsleden kunnen gratis een afschrift krijgen van de akten en stukken betreffende 
het bestuur van de gemeente. 
 
De raadsleden doen hun aanvraag tot het verstrekken van een afschrift via een formulier dat 
hen daartoe ter beschikking wordt gesteld.(zie addendum 2) 
 
De gemotiveerde beslissing van het college tot weigering van het verstrekken van een afschrift 
moet uiterlijk acht werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan het betrokken raadslid worden 
meegedeeld. 
 
Artikel 10: 
De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen en diensten die 
de gemeente opricht en beheert te bezoeken, ook de autonome gemeentebedrijven. 
 
Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen 
de raadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen bezoeken 
en op welke dag en uur. 
 
Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting mogen de raadsleden zich niet mengen in de 
werking.  De raadsleden zijn op bezoek. 
 
Artikel 11: 
De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen 
mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. 
 
Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord. 
Tijdens de openbare vergadering kunnen de raadsleden maximum 4 mondelinge vragen stellen over 
gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Op deze 
mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord. 
 
QUORUM 
Artikel 12: 
Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden de aanwezigheidslijst. 
De namen van de leden, die deze lijst tekenden, worden in de notulen vermeld. 
 
Artikel 13: 
De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende 
gemeenteraadsleden aanwezig is. Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden 
aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan 
doorgaan. 
 
De raad kan echter, als hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig 
is, na tweede oproep, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en 
beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. 
 
In de oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping 
worden de bepalingen van artikel 26 van het gemeentedecreet overgenomen. 
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WIJZE VAN VERGADEREN 
 
Artikel 14: 
De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergaderingen. 
 
Op de voor de vergadering vastgestelde dag en het daartoe aangewezen uur, en zodra voldoende 
leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor 
geopend. 
 
Artikel 15: 
De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die de 
raad aanbelangen. 
 
De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de 
daardoor bepaalde volgorde tenzij de raad er anders over beslist. 
 
Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve 
in spoedeisende gevallen. 
 
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige 
leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen 
vermeld. 
 
Artikel 16: 
Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst te komen 
over het voorstel. 
 
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige 
aanvraag, naar gelang de rangorde van de raadsleden. 
 
Indien de raad deskundigen wenst te horen bepaalt de voorzitter van de raad wanneer ze aan het 
woord komen. 
 
De voorzitter kan aan de gemeentesecretaris vragen om toelichtingen te geven. 
 
Artikel 17: 
Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten. 
 
Artikel 18: 
De amendementen worden voor de hoofdvraag en de subamendementen voor de amendementen ter 
stemming gelegd. 
 
Artikel 19: 
Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het 
reglement of voor een terugroeping tot de orde. 
 
Als een lid van de raad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de 
voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging 
het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter ontnomen 
worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, 
wordt geacht de orde te verstoren. 
 
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en 
die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter. 
 
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde 
te verstoren. 
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Artikel 20: 
De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering. Van de handelingen 
die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen. 
 
Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat tot de 
orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot 
de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt. 
 
De orde mag niet verstoord worden door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen of door 
rondlopen tijdens de vergadering. 
 
Artikel 21: 
De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van 
goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen 
verwijderen. 
 
De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en hem verwijzen naar 
de politierechtbank, die hem kan veroordelen tot een geldboete van één tot vijftien euro of tot een 
gevangenisstraf van één dag tot drie dagen, behoudens andere vervolgingen, als het feit daartoe 
grond oplevert. 
 
Artikel 22: 
Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij de 
voorzitter er anders over beslist. 
 
Artikel 23: 
Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het gedrang 
wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortduring van het rumoer, de vergadering zal 
schorsen of sluiten. 
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad moeten 
dan onmiddellijk de zaal verlaten. 
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen. 
 
Artikel 24: 
Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien de voorzitter van de gemeenteraad  
oordeelt dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, 
onverminderd de bepalingen opgenomen in de artikel 19 en 22. 
 
 
WIJZE VAN STEMMEN 
Artikel 25: 
Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de vergadering 
zich moet uitspreken. 
 
De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen.  De 
volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen niet 
meegerekend.  Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
 
Artikel 26: 
De gemeenteraad stemt over de budget, de budgetwijzigingen en over de jaarrekening in 
hun geheel. Elk gemeenteraadslid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer 
onderdelen van het budget, de budgetwijzigingen of de jaarrekening die hij aanwijst 
In dat geval mag over het geheel pas gestemd worden na de stemming over de onderdelen waarover 
geen enkel gemeenteraadslid afzonderlijk wil  stemmen, en op de onderdelen die al bij een 
afzonderlijke stemming zijn aangenomen. 
 
Artikel 27: 
De leden van de gemeenteraad stemmen in het openbaar, behalve bij de aangelegenheden waarover 
geheim wordt gestemd (zie verder in dit artikel). 
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Er zijn twee mogelijke werkwijzen van stemmen : 
1. de mondelinge stemming; 
2. de geheime stemming. 
 
Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd: 
1. de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen; 
2. het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de 
vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen 
en feitelijke verenigingen; 
3. individuele personeelszaken. 
 
Artikel 28: 
De mondelinge stemming geschiedt door, elk raadslid ja, neen of onthouding te laten uitspreken, 
in de volgorde zoals hierna bepaald: 
Bij de aanvang van elke vergadering loot de voorzitter de naam uit van het lid dat eerst zal stemmen. 
Vervolgens stemmen de leden volgens de wijze van de klok, zoals ze zitten in de raadszaal. Indien het 
aangeduide lid op het ogenblik der uitloting afwezig is, wordt de stemming begonnen met het 
eerstvolgende lid op de ranglijst, dat aanwezig is. 
De voorzitter stemt het laatst, behalve bij geheime stemming. 
 
Artikel 29: 
Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt eenvormig 
schrijfgerief ter beschikking gesteld. 
 
De raadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven 
van een blancostembriefje. 
 
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de twee 
jongste raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te 
gaan. 
 
Artikel 30: 
Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal 
niet overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de 
stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen. 
 
Artikel 31: 
Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van 
kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. 
Als bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de 
vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de 
twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. 
 
Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben behaald, dan 
wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten.  Personen worden benoemd, verkozen of 
voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen.  Bij staking van stemmen heeft de jongste 
kandidaat de voorkeur. 
 
 
NOTULEN 
Artikel 32: 
De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken 
onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad 
geen beslissing heeft genomen. 
 
Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij 
unanimiteit, vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of 
zich onthield. Een raadslid kan vragen om in de notulen de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op 
te nemen. 
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Artikel 33: 
De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de 
gemeentesecretaris opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
De notulen van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste acht dagen 
voor de vergadering op het gemeentesecretariaat ter beschikking van de raadsleden, die er kennis 
willen van nemen en worden elektronisch verstuurd naar de raadsleden vanaf de dag na de 
goedkeuring door de gemeenteraad. 
 
Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie 
van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden 
aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 
 
Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd 
en worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris ondertekend.  In het 
geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de gemeenteraad beslissen 
op opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering. 
 
§ 4. - Zo dikwijls als de raad het wenst, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de 
vergadering opgemaakt en door de meerderheid van de gemeenteraadsleden en de secretaris 
ondertekend. 
 
 
FRACTIES 
Artikel 34: 
Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één 
fractie.  Een onderlinge vereniging tot één fractie of vorming van twee fracties is mogelijk, uiterlijk op 
de installatievergadering, in de gevallen en op de wijze vastgelegd in artikel 38 van het 
Gemeentedecreet. 
 
 
RAADSCOMMISSIES 
Artikel 35: 
Er wordt een gemeenteraadscommissie opgericht die waakt over de afstemming van het gemeentelijk 
beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van de gemeente.  
 
De gemeentelijke adviescommissie heeft tot doel: het voorbereiden van de besprekingen in de 
gemeenteraadszittingen en het verlenen van advies. 
 
De commissie bestaat uit 11 leden. 
 
De mandaten worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld volgens het systeem imperiali. De 
berekeningswijze is als volgt: het aantal stemmen van elke partij wordt achtereenvolgens gedeeld 
door positieve gehele getallen groter dan 1 (2, 3, 4, enz ...). De quotienten die deze delingen 
opleveren, worden in volgorde van grootte gezet. Als 2 quotiënten hetzelfde zijn krijgt het quotiënt dat 
het resultaat is van de grootste deler (=de partij met de meeste stemmen) de eerste zetel toegewezen. 
De toewijzing gebeurt totdat alle zetels verdeeld zijn. Elke partij krijgt zoveel zetels als ze grootste 
quotiënten heeft. 
De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de 
fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen steeds hoger 
is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Elke fractie wijst de 
mandaten toe, die haar overeenkomstig deze berekeningswijze toekomen, door middel van een 
voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. Als de voorzitter van de gemeenteraad 
voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan 
worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van voorkomen op de akte van voordracht.  
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Artikel 36: 
Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht eenzelfde 
aantal leden in de commissie te behouden. Indien één of meerdere leden verklaren niet meer te 
behoren tot de fractie kan dit lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een 
andere fractie. Niettemin behouden deze fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie. 
 
Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-commissieleden ten 
minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-
commissielid deel van uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-commissielid slechts uit twee 
verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan een akte 
ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie.  
 
Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet 
vertegenwoordigd is in de commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met 
raadgevende stem in de commissie zetelt. 
 
Artikel 37: 
De commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid.  De voorzitter en de secretaris wordt 
aangewezen door de gemeenteraad uit de leden van de commissie. Het ambt van burgemeester en 
schepen is niet verenigbaar met dat van voorzitter. Het secretariaat wordt verzorgd door een lid van 
het college van burgemeeester en schepenen. 
 
Elk raadslid kan zonder stemrecht de vergaderingen van de commissie waar hij/zij geen deel van 
uitmaakt, bijwonen als waarnemer. 
 
De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar. 
 
De commissie kan geldig vergaderen, welke ook het getal der aanwezige leden is.  Zij brengt advies 
uit over de voorstellen welke door de raad of door het college of door een raadslid worden voorgelegd. 
 
De commissie kan steeds deskundigen en/of belanghebbenden horen, na overleg met de voorzitter 
van de commissie.  Wanneer de aanwezigheid van een ambtenaar vereist is, wordt deze vraag 
beoordeeld door de voorzitter van de commissie in overleg met desbetreffende lid van het CBS. 
 
De commissie wordt door de voorzitter samengeroepen.  
 
 
VERGOEDINGEN RAADSLEDEN 
 
Artikel 38: 
Aan de raadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt presentiegeld 
verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn: 
1. de vergaderingen van de gemeenteraad waarop ze aanwezig zijn; 
2. de vergadering waarvoor men in principe recht op presentiegeld heeft maar waarvoor het 
aanwezigheidsquorum niet werd bereikt; 
3. de vergaderingen die slechts gedeeltelijk werden bijgewoond; 
4. de vergaderingen die werden hervat. 
 
Het presentiegeld bedraagt 150 euro per bijgewoonde raadszitting. 
 
Artikel 39: 
Conform de dienstverlening zoals bepaald in dit reglement, hebben de gemeenteraadsleden op het 
gemeentehuis toegang tot telefoon, fax en internet, en kunnen ze kopieën bekomen van 
gemeentelijke bestuursdocumenten.  In een daartoe voorbehouden lokaal kunnen de diverse 
gemeenteraadsleden alle nodige informatie inkijken. 
Gemeenteraadsleden kunnen de kosten van studiedagen of vormingscursussen (ingericht door 
overheidsinstanties, onderwijsinstellingen of de VVSG), terugvorderen van het gemeentebestuur, voor 
zover deze cycli of studiedagen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun mandaat.  Deze kosten 
moeten worden verantwoord met bewijsstukken. 
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De terugvorderbare kosten mogen niet buitensporig zijn en moeten vergelijkbaar zijn met deze van 
vormingsinitiatieven voor gemeentepersoneel.  Ze betreffen in principe enkel vormingscycli of 
studiedagen in het binnenland.  Er worden geen kosten vergoed voor het behalen van bijkomende 
diploma’s. 
 
De relevantie en de kostprijs van de vorming worden beoordeeld door het college van burgemeester 
en schepenen. 
 
Verplaatsingskosten van gemeenteraadsleden , noodzakelijk voor de uitoefening van hun mandaat of 
als afgevaardigde van het gemeentebestuur, worden door het gemeentebestuur terugbetaald na 
voorlegging van bewijsstukken, op basis van de wettelijke vastgestelde tarieven.  In geval van twijfel 
beslist het college van burgemeester en schepenen. 
 
Er wordt geen terugbetaling voorzien voor de kosten die reeds door andere instanties (privé-bedrijf, 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, overheidsdienst,…) aan het gemeenteraadslid worden 
terugbetaald. 
 
Voor iedere terugbetaling geldt dat de onkosten gestaafd moeten worden met bewijsstukken.  Er 
kunnen geen forfaitaire kostenvergoedingen worden toegekend. 
Hierbij is van belang dat uit de stukken duidelijk blijkt waarvoor deze kosten werden gemaakt en ten 
bedrage van hoeveel.  Indien dit niet op afdoende wijze kan worden aangetoond, worden deze kosten 
niet terugbetaald.  
 
Het gemeentebestuur sluit een gemeenschappelijke ongevallenverzekering en een verzekering 
“burgerlijke aansprakelijkheid” af voor de gemeenteraadsleden, ten laste van de gemeentebegroting. 
 
Het gemeentebestuur sluit een omniumverzekering af voor ongevallen van gemeenteraadsleden, 
overkomen in het kader van de uitoefening van hun ambt. 
 
 
VERZOEKSCHRIFTEN AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Artikel 40: 
Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij 
de organen van de gemeente in te dienen.  Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten.  Uit 
de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.  De organen van de gemeente zijn de 
gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de 
burgemeester, de gemeentesecretaris en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid 
optreedt. 
 
§2. - De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens bevoegdheid de 
inhoud van het verzoek behoort.  Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt 
dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling. 
 
Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente 
behoort, zijn onontvankelijk. 
 
Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als: 
1. de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd; 
2. het louter een mening is en geen concreet verzoek; 
3. de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend; 
4. het taalgebruik beledigend is. 
 
Het orgaan of de voorzitter van dit orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw 
geformuleerd verzoekschrift vragen zodat het wel aan de ontvankelijkheidsvoorschriften voldoet. 
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Artikel 41: 
Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad 
plaatst het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het verzoekschrift 
minstens 14 dagen voor de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend dan 
komt het op de agenda van de volgende vergadering. 
 
De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester 
en schepenen of naar de gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud 
ervan uitleg te verstrekken. 
 
De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste 
ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan van de 
gemeente.  In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het 
recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze. 
 
Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het 
verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer 
personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift. 
 
 
SPREEKRECHT VAN DE INWONERS 
 
Artikel 42: 
Vóór de openbare zitting van de gemeenteraad wordt voor de inwoners een spreekrecht 
georganiseerd volgens de hierna volgende procedure : 
1. de spreekrechtronde vangt aan een kwartier voor het officiële aanvangsuur van de openbare 
zitting van de gemeenteraad: Elke tussenkomst mag maximaal 5 minuten duren. 
2. deze spreekrechtgelegenheid is niet bestemd voor de gemeenteraadsleden. Zij mogen in dit 
tijdsbestek geen vragen stellen, noch zich in de discussie mengen. 
3. alle inwoners van Riemst (individueel, in groep of georganiseerd), hebben de mogelijkheid om 
van dit spreekrecht op de gemeenteraad gebruik te maken. 
4. de vraagstellers maken zich bekend door handopsteking en delen hun naam mee . Ze 
verklaren te spreken uit eigen naam of namens een bepaalde groep, organisatie of adviesraad en 
vermelden het onderwerp of agendapunt waarop het verzoek tot bespreking betrekking heeft. 
5. het verzoek tot spreken kan een vraag aan het college, een standpunt of een toelichting 
inhouden in verband met alle mogelijke punten van openbaar en gemeentelijk belang 
6. de voorzitter beslist over de ontvankelijkheid van de vragen aan het college, bepaalt de 
volgorde en verleent het woord. Hij heeft het recht om vragen en informatie onontvankelijk te 
verklaren, met name : 
- vragen of informatie over privé aangelegenheden; 
- vragen over standpunten en houdingen van de gemeenteraadsleden in verband met de 
punten op de dagorde. 
- vragen aan individuele gemeenteraadsleden 
7. de ondervraagde schepen of burgemeester heeft het recht om het antwoord in beraad te 
houden : zij/hij kan oordelen dat eerst het schepencollege dient geraadpleegd : (bv. omdat bepaalde 
vragen opzoekingswerk vergen) : in dat geval zal het antwoord tijdens de spreekrechtgelegenheid van 
de eerstvolgende gemeenteraad worden gegeven of schriftelijk. 
8. de voorzitter waakt over de tijdsduur van de tussenkom 
sten en de goede orde van de bijeenkomst. 
 
 
Artikel 43: 
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dd. 14.09.2015 wordt opgeheven. 
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AH Interne zaken 
5. RAPPORTAGE INTERNE CONTROLE EN KWALITEITSZORG 
 
Ludwig Stevens: 
Wat is de kostprijs in zijn geheel en wat kost de informatieveiligheidsconsulent? 
schepen Marina Pauly: 
Dit kost niets extra.  Evy Reynders is de coördinator en delegeert indien nodig naar de leden van het 
managementteam en naar de diensthoofden. 
schepen Mathieu Eycken: 
Voor de informatieveiligheidsconsument wordt 15.000 euro per jaar voorzien gedurende de eerste 2 
jaar.  Voor het 3de en 4de jaar voorzien we een budget van 10.000 euro. 
 
Jo Ruyters: 
Wat zijn de plannen voor 2016?  Het is nodig om te focussen op alle risico’s.  Wie onderzoekt de 
risico’s? 
schepen Marina Pauly: 
Alle risico’s zouden moeten aangepakt worden, maar hiervoor is veel tijd nodig.  Wij doen dit met 
eigen personeel en werken stapsgewijs om op termijn tot een volledige analyse te komen.We zullen 
eerst zelf analyseren, daarna auditen.  Externe audits zullen gedaan worden door Audit Vlaanderen.  . 
 
Overeenkomstig artikel 101 van het gemeentedecreet en DN 75 'interne controle en kwaliteitszorg' 
wordt aan de GR het verslag van de risico-analyse van 2015 voorgelegd ter kennisgeving.  
De risico-analyse van 2015 zoomde voornamelijk in op de risico's betreffende dienstverlening 
waarmee de diensten geconfronteerd werden. 
Daarnaast blikken we ook vooruit op de start in 2016 van een evaluatiecyclus. 
 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van dit 
voorstel. 
 
 
Facilitaire diensten - Technische Dienst 
6. PLEINTJE SCHOOL HEUKELOM 
 
Jan Peumans: 
Betreft dit de kostprijs van het materiaal? 
burgemeester Mark Vos: 
De uurlonen zijn niet inbegrepen. 
 
Ivo Thys: 
Ik stem tegen dit voorstel omdat een mergelpand,dat stond opgenomen in de lijst van waardevolle 
gebouwen, werd afgebroken voor de aanleg van een pleintje. 
 
Op 11 juni 2015 ging het schepencollege akkoord met de inrichting van het pleintje bij de school van 
Heukelom. Ten gevolge van de sloop van het gebouw voor de school van Heukelom is daar vrije 
ruimte ontstaan die om inrichting vraagt. 
Het voorstel is om de ruimte te kaderen middels een lage haag. Hierdoor ontstaat een vierkant 
'pleintje'. Midden op dit plein wordt één grote boom voorzien waaromheen 3 zitbanken (1 bank met 
leuning, 1 bank zonder leuning en 1 lage bank voor de kinderen) en een fietsenrek geplaatst worden. 
Voor het plein kunnen 4 parkeerplaatsen gerealiseerd worden als kiss and ride zone. 
De bedoeling is dat ouders die hun kinderen komen afhalen hun auto kunnen parkeren of hun fiets 
kunnen stallen en even kunnen wachten op een van de zitbanken. 
De kosten voor de aanleg van het plein zijnde € 14.290,- inclusief BTW worden gefinancierd met het 
investeringsbudget van 2016 onder de budgetcode 22400000/0200, actie 1419/001/001/004/002. 
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Kostenraming: 

• bestrating ± 76 m2 € 5.320 
• 1 boomrooster ± 2x2 m2 € 1.000 
• 1 boom € 250 
• haag ± 25 m € 500 
• 3 banken (1 met leuning, 1 zonder leuning en 1 lage bank zonder leuning) € 2.335 
• 1 vuilnisbak € 740 
• 5 fietsbeugels € 770 
• transportkosten straatmeubilair € 125 
• aanwerken bestaande bestrating aan nieuwe bestrating € 250 
• verharding nieuwe parkeerplaatsen € 3.000 

 
Totaal € 14.290 incl. btw 

 
De werken worden uitgevoerd in eigen beheer. Hogervermelde aankopen worden via bestelbonnen 
aangekocht. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit 
voorstel. 
 
BESLUIT: 21 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Veerle Wouters, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
1 stem tegen: Ivo Thys 
Motivatie stem tegen Ivo Thys: ik stem tegen omdat voor de aanleg van dit plein een waardevol pand 
werd afgebroken 
 
Facilitaire diensten - Technische Dienst 
7. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN GUNNINGSWIJZE 

VOOR HET LEVEREN EN PLAATSEN VAN SPEELELEMENTEN EN VOETBALDOELEN 
VOOR DE SPEELPLEINEN VAN BOLDER EN VLIJTINGEN 

 
Dirk Jacobs: 
Ik heb reeds meerdere malen de resultaten van de bevraging i.v.m. het Deken Gelaesplein 
opgevraagd maar heb deze tot op heden nog niet ontvangen. 
schepen Bert Cilissen: 
We zullen u deze gegevens bezorgen. 
 
Jan Peumans: 
Om te voorkomen dat documenten niet verzonden worden, zoals beloofd, stel ik voor om een 
toezeggingslijst bij te houden en deze ook op te volgen. 
burgemeester Mark Vos: 
De lijst van de antwoorden wordt u maandelijks bezorgd via meeting.mobile. 
 
Anita Beusen: 
Gelieve te wilgenhut te val-Meer te onderhouden. 
burgemeester Mark Vos: 
We geven dit door. 
 
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); 
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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 de speelpleinen van Bolder en Vlijtingen uitgerust zullen worden met 
voetbaldoeltjes en speelelementen; dat de openbare ruimte op deze manier kindvriendelijk en 
speelvriendelijk wordt gemaakt; dat een aangename plek wordt gecreeërd en dat ontmoeting tussen 
alle leeftijden wordt gestimuleerd; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 november 2015 
houdende de goedkeuring van de aanpassingen aan het Deken Gelaesplein en de speelruimte aan de 
Burgemeester Dewalquestraat; 
Overwegende dat voor de werken aan het Deken Gelaesplein te Vlijtingen een stedenbouwkundige 
vergunning dient aangevraagd te worden; dat de uitvoering van deze werken pas zal plaatsvinden na 
aflevering van de stedenbouwkundige vergunning; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van speelelementen en 
voetbaldoelen voor de speelpleinen van Bolder en Vlijtingen” een bestek met kenmerk SD/934/2016 
werd opgesteld door de Aankoopdienst; 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 
* perceel 1: leveren en plaatsen van speelelementen en voetbaldoelen voor het speelplein in Bolder 
(Burgemeester Dewalquestraat), geraamd op € 29.421,49 excl. btw of € 35.600,00 incl. btw 
* perceel 2: leveren en plaatsen van speelelementen en voetbaldoelen voor het speelplein in Vlijtingen 
(Deken Gelaesplein), geraamd op € 7.024,79 excl. btw of € 8.500,00 incl. btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 36.446,28 excl. btw of € 
44.100,00 incl. btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2016, op 
budgetcode 23000000/0750, actie 1419/001/001/004/011; 
Overwegende dat de financiering met eigen middelen gebeurt; 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Davy Renkens, Anita Beusen, 
Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, 
Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht gegund worden voor het leveren en plaatsen van speelelementen en 
voetbaldoelen voor de speelpleinen van Bolder en Vlijtingen, bij toepassing van art. 26§1.1°a van de 
wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 omwille van het niet-overschrijden van de limiet. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met kenmerk SD/934/2016 en de raming voor de 
opdracht “Leveren en plaatsen van speelelementen en voetbaldoelen voor de speelpleinen van Bolder 
en Vlijtingen”, opgesteld door de Aankoopdienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De opdracht is opgedeeld in twee percelen: 
* perceel 1: leveren en plaatsen van speelelementen en voetbaldoelen voor het speelplein in Bolder 
(Burgemeester Dewalquestraat), geraamd € 29.421,49 excl. btw of € 35.600,00 incl. btw 
* perceel 2: leveren en plaatsen van speelelementen en voetbaldoelen voor het speelplein in Vlijtingen 
(Deken Gelaesplein), geraamd op € 7.024,79 excl. btw of € 8.500,00 incl. btw. 
De totale uitgave, geraamd op € 36.446,28 excl. btw of € 44.100,00 incl. btw, wordt goedgekeurd. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
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artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op budgetcode 
23000000/0750, actie 1419/001/001/004/011 (speeltoestellen). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
LDP - Dienst Milieu 
8. ALGEMENE VERGADERING LIMBURG.NET - 22-06-2016 - AGENDA EN IN TE NEMEN 

STANDPUNTEN 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15-07-2005 en latere wijzigingen. 
Gelet op de uitnodigingsbrief van 03/05/16 (referte FA_AM_160503_377) tot de Algemene 
Vergadering van Limburg.net van woensdag 22 juni 2016 om 18 u in de kantoren van Limburg.net, 
Gouverneur Verwilghensingel 32 te Hasselt, met vermelding van de volledige agenda: 
1. Welkom door de voorzitter 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering  
3. Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 
4. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
5. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
6. Jaarrekening 2015 (art. 65 DIS; art. 13, 40 en 45 statuten) 
7. Activiteitenverslag 2015   
8. Kwijting aan de bestuurders (art. 65 DIS, art. 40 statuten) 
9. Kwijting aan de commissaris (art. 65 DIS, art. 40 statuten) 
10. Ontslag en benoeming van bestuurders 

-  Voor de gemeente Hoeselt: ontslag Geert Achten, benoeming Rudi Coenegrachts    
-  Voor de gemeente Neerpelt: ontslag Jan Maas, benoeming Liesbeth Fransen 

11. Varia 
-  Verlenging aandeelhoudersovereenkomst tussen Bionerga, Limburg.net en Nuhma 

Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 
rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 
12, §2 ,3° van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, verder het 
Decreet genoemd; 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net; 
Gelet op de statuten van Limburg.net; 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde 
agendapunten te weigeren. 
 
BESLUIT: 16 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
6 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Anita Beusen, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
 
artikel 1:  
De agendapunten van de Algemene Vergadering van woensdag 22 juni 2016 van de 
Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.  
artikel 2: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het 
bezorgen van een afschrift in tweevoud aan Limburg.net. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Algemeen 
9. AANSTELLING GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDE IN DE ALGEMENE GEWONE 

VERGADERING VAN 23 JUNI 2016 VAN IGL 
 
Jan Peumans: 
Volgens bepaalde bronnen wordt IGL opgedoekt.  Klopt dit? 
Raadslid Davy Renkens: 
IGL zou verdwijnen in zijn huidige vorm, hierover zal binnenkort, op politiek niveau in Limburg, een 
beslissing genomen worden.  Ik hou de gemeenteraad op de hoogte. 
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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 13 mei 2016 voor de gewone vergadering van de 
Algemene Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg 
op 23 juni 2016 om 18.00 uur die de volgende agendapunten bevat: 
1. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015. 
2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2015. 
3. De balans 2015 en de resultatenrekening 2015, en de vaststelling van het saldo: goedkeuring. 
4. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring 
5. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring 
6. De definitieve verkiezing van twee bestuurders A 
7. Het mandaat als commissaris-revisor voor de boekjaren 2016-2018: goedkeuring 
8. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers-gemeenten voor het boekjaar 2016: 
Goedkeuring 
 
Gelet op de verantwoordingsstukken en de toelichtingsnota's betreffende de punten vermeld op de 
agenda van de gewone vergadering d.d. 23 juni 2016 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: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Davy Renkens, Anita Beusen, 
Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, 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 
gewone vergadering d.d. 23 juni 2016 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 
 
AH ROW 
10. GOEDKEURING JAARVERSLAG 2015 EN FINANCIEEL VERSLAG 2015 VZW STEBO 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 
Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur en in het bijzonder het gelijkheids- en 
transparantiebeginsel; 
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Gelet op de goedkeuring 'Verderzetting projectwerking (periode 2015-2017) interlokale vereniging ter 
ondersteuning van projecten lokaal woonbeleid - Haspengouw' door de gemeenteraad in de 
vergadering van 7 juli 2014; 
Gelet op artikel 15 van de 'Overeenkomst met statutaire draagkracht aangaande de oprichting van de 
Interlokale vereniging ter ondersteuning van projecten inzake lokaal woonbeleid - Haspengouw' dd 9 
juli 2014 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Davy Renkens, Anita Beusen, 
Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, 
Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2015 en het financieel verslag 2015 van vzw STEBO goed. 
artikel 2: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan STEBO vzw, Windekestraat 1, 3600 Genk. 
 
AH Welzijn & Vrije Tijd 
11. TOELICHTING ACTIES IN HET KADER VAN KINDERARMOEDE IN RIEMST 
 
Ivo Thys: 
1.Dit is een uitgebreid actieplan en dat is goed, maar het betreft slechts de “vragers” van een leefloon.  
Gelieve ook de verdoken armoede op te sporen.  Dit zou eventueel kunnen via RIMO, zij hebben 
hiervoor een systeem uitgewerkt. 
2.Gelieve hier in de toekomst alle schoolnetten bij te betrekken. 
3.Ik stel voor om dit jaarlijks te evalueren op de gemeenteraad.  Gelieve mij het uitgebreide plan zoals 
voorgesteld tijdens deze gemeenteraad te bezorgen. 
 
Veerle Wouters:  
1.Dit was een mooie toelichting en een goed antwoord op onze vragen. 
2.Ik zou graag deze uitgebreide toelichting ontvangen en stel eveneens voor om dit jaarlijks op te 
volgen. 
3.Het is belangrijk om kinderen te betrekken bij een breed vrijetijdsaanbod en niet enkel hun lidgeld te 
betalen.  De Vlaamse regering deed een projectoproep desbetreffende.  Als wij nog snel enkele 
stappen ondernemen is het wellicht haalbaar om deel te nemen aan dit project en subsidies 
ontvangen. 
schepen Marina Pauly: 
Verdoken kinderarmoede is moeilijk te detecteren.  Wij proberen i.s.m. allerhande netwerken dit op te 
sporen.  Wij krijgen vele signalen via o.a. het Huis van het Kind en geven dit door aan het OCMW. 
 
Jan Peumans: 
1.Gelieve ook de kinderen van andere schoolnetten, die buiten Riemst naar school gaan, zoals het 
bijzonder onderwijs, erbij te betrekken. 
2.Samenwerken met VDAB en sociale economie is in deze zeer belangrijk.  De beste oplossing voor 
armoede is immers mensen terug aan werk helpen. 
schepen Katja Onclin: 
Uw opmerking om andere schoolnetten buiten Riemst erbij te betrekken is terecht.  Wij zijn ermee 
bezig maar hebben nog niets concreets. 
 
Ivo Thys: 
1.Ik wil erop wijzen dat alleenstaande moeders met kinderen meestal de groep met de grootste 
problematiek is.  Ik stel nogmaals voor om Rimo te contacteren, zij werken via bepaalde systemen. 
schepen Katja Onclin: 
Er lopen verschillende samenwerkingen met verschilende partners bv. het CAW die altijd 
gecontacteerd kunnen worden. 
De contacten met RIMO bestaan nu reeds.  We zitten niet op een eiland. 
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schepen Bert Cilissen: 
schepen Bert Cilissen vraagt volgende aanpassingen aan te brengen: 
betreft agendapunt 11: 
Wij hebben de projectoproep van de Vlaamse Regering ontvangen via een nieuwsbrief van de VVJ. 
De termijn om iets in te dienen was echter zo kort dat onze dienst niet in de mogelijkheid geweest is 
hiervoor een project uit te werken. 
Ik wil ook wijzen op de maatschappelijke waarde van sport.  Integratie via sport verloopt meestal zeer 
succesvol. 
Wat de samenwerking in het kader van sociale economie betreft kan ik mededelen dat contacten zijn 
geweest met VDAB en T-Interim, we verwachten binnenkort een antwoord om te kijken hoe we hier op 
lokaal vlak mee verder kunnen. 
 
Het sociaal huis en het gemeentebestuur zijn beide actief binnen de kansarmoede in het algemeen en 
de kinderarmoede in het bijzonder.  
Het gemeentebestuur focust hierbij vooral op de uitbouw van het Huis van het Kind en het verhogen 
van de participatiegraad van de kansarmen in het vrijetijdsaanbod. 
Het sociaal huis is actief op het vlak van onderwijs en de sociale en culturele participatie van kinderen 
en hun ouders. 
In de bijlage een uitgebreidere presentatie. 
 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad kennis te nemen. 
 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
12. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE PLEIN 

VROENHOVEN, ZUSSEN EN ZICHEN: OPMAAK UITVOERINGSPLANNEN EN 
MEETSTATEN 

 
Dirk Jacobs: 
1.Wat zijn de diverse redenen tot herinrichting waarnaar wordt verwezen? 
2.Werd er rekening gehouden met de kermissen? 
3.Waarom in deze 3 dorpen?  Alles gebeurt aan één kant van de steenweg, wanneer komt Vlijtingen 
aan de beurt?  
burgemeester Mark Vos: 
Er werd gekozen voor deze 3 pleinen om diverse redenen, bv; het plein in Vroenhoven was verouderd 
en sluit aan bij de nieuwe verkaveling, het plein te Zussen had nood aan nieuwe leesbaarheid en het 
plein te Zichen is versleten. 
Er wordt bij de herinrichting van een plein steeds rekening gehouden met openbare evenementen, 
dus ook met de kermissen; 
Dat alles plaats vindt aan één kant van de steenweg is geen terechte opmerking.  In Herderen 
bv.bouwden we een nieuwe school met herinirichting van de schoolomgeving en in Vlijtingen legden 
we een nieuwe parking aan t.h.v. de sportzone, kunstgrasveld bij voetbal Vlijtingen VV en werden 
werken uitgevoerd aan het kerkhof.  Nu zijn we bezig met aanleg stoepen op de Molenweg. 
 
Jan Peumans: 
Ik herinner mij de heroïsche debatten van voormalig burgemeester Jan Meers i.v.m. de herinrichting 
van het plein te Zussen.  Deze herinrichting heeft destijds veel geld gekost en gebeurde in functie van 
de kermis.  Gelieve mij de kostprijs van de herinrichting van destijds te bezorgen. 
burgemeester Mark Vos: 
De aanpassingen nu betreffen beperkte aanpassingen om het plein leesbaarder te maken. 
Jan Peumans: 
Ik vraag de stemming omdat ik tegen de herinrichting van het plein te Zussen ben. 
 
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; 
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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 de opdracht “Plein Vroenhoven, Zussen en Zichen: opmaak 
uitvoeringsplannen en meetstaten” een bestek met nr. CS/939/2016 werd opgesteld door de 
Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 16.528,92 excl. btw of € 
20.000,00 incl. btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2016, op 
budgetcode GEM/22400600/0680 (actie 1419/001/001/004/015); 
Gelet dat de financiering met eigen middelen gebeurt. 
 
BESLUIT: 16 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
5 stemmen tegen: Jan Peumans, Veerle Wouters, Anita Beusen, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
1 onthouding: Ivo Thys 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor diensten gegund worden met name voor het opmaken van de 
uitvoeringsplannen en meetstaten voor de pleinen van Vroenhoven, Zussen en Zichen bij toepassing 
van art. 26§1.1°a van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 omwille van het niet-
overschrijden van de limiet van € 85.000,00 excl. btw. 
artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 3: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. CS/939/2016 en de raming voor de opdracht 
“Plein Vroenhoven, Zussen en Zichen: opmaak uitvoeringsplannen en meetstaten”, opgesteld door de 
Aankoopdienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 
16.528,92 excl. btw of € 20.000,00 incl. btw. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op budgetcode 
GEM/22400600/0680 (actie 1419/001/001/004/015). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
13. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE  
AANKOOP, PLAATSING EN AFWERKING VAN KLASCONTAINERS GBS DE KLINKER 
 
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; 
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Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop, plaatsing en afwerking van klascontainers 
GBS De Klinker” een bestek met nr. GA/943/2016 werd opgesteld door de financiële dienst - 
aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 69.811,32 excl. btw of € 
74.000,00 incl. 6% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2016, op 
budgetcode GEM/23000000/080003 (actie 1419/005/001/001/001); 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Davy Renkens, Anita Beusen, 
Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, 
Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor werken met name voor het leveren, plaatsen en afwerken van 
klascontainers voor GBS De Klinker bij toepassing van art. 26§1.1°a van de wet op de 
overheidsopdrachten van 15 juni 2006 omwille van het niet-overschrijden van de limiet van € 
85.000,00 excl. btw. 
artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 3: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. GA/943/2016 en de raming voor de opdracht 
“Aankoop, plaatsing en afwerking van klascontainers GBS De Klinker”, 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 raming bedraagt € 
69.811,32 excl. btw of € 74.000,00 incl. 6% btw. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op budgetcode 
GEM/23000000/080003 (actie 1419/005/001/001/001). 
De financiering gebeurt met eigen middelen.  
 
Dienst Financiën - Algemeen 
14. GOEDKEURING DOTATIE POLITIEZONE 2016 
 
Ludwig Stevens: 
Vanwaar de betalingsachterstand? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt rechtgezet. 
 
Jan Peumans: 
Het schepencollege heeft plannen om Villa Neven te verkopen en het gemeentepersoneel dat daar is 
gehuisvest zou verhuizen naar het politiekantoor en de brug te Vroenhoven.  Twee kantoren zouden 
behouden blijven voor de wijkpolitie.  Klopt dit? 
burgemeester Mark Vos: 
Uw inlichtingen zijn verkeerd.  Deze plannen gaan niet door. We onderzoeken wat zal gebeuren met 
de vrijgekomen ruimte in het politiekantoor.  Het politiekantoor wordt trouwens nog gebruikt door de 
wijkagenten en voor het planton. 
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Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde politie gestructureerd op 
twee niveaus, in het bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid; 
Aangezien op 1 januari 2002 de geïntegreerde politie bijgevolg een operationeel feit werd; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 2 april 2004, gepubliceerd op 28 april 2004 in het Belgisch 
Staatsblad, houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke 
dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone; 
Overwegende dat voor de politiezone onder meer met betrekking tot de financiën een specifieke 
regeling werd uitgewerkt; 
Gelet op de goedkeuring van de verdeelsleutel van de gemeentelijke dotatie aan de 
intergemeentelijke politiezone, goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 20 september 2004; 
Gelet op het goedgekeurde meerjarenplan 2016 vanwege de politiezone. 
Gelet op de erin opgenomen gemeentelijke bijdragen (1.095.012 € - 2015; 1.116.912 € - 2016; 
1.139.250 € - 2017; 1.162.035 € - 2018). 
Overwegende dat dit bedrag werd ingeschreven in de politiebegroting 2016; 
Gelet op artikel 250bis van de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie, waarin bepaald 
wordt dat elke gemeenteraad de dotatie aan de politiezone wordt goedgekeurd; 
Gelet op artikel 151 van het gemeentedecreet; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Davy Renkens, Anita Beusen, 
Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, 
Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De dotatie ingeschreven in de politiebegroting 2016 voor een totaalbedrag van 1.116.912,00 euro ten 
laste van de gemeente goed te keuren. 
artikel 2: 
De dotatie is ingeschreven in het gemeentelijk budget, dienstjaar 2016, onder registratiesleutel 
1419/005/001/001/001/64900110/0400 voor een bedrag van 1.116.912,00 euro.  
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan de financieel beheerder en aan de hogere overheid. 
 
Onderwijs - Algemeen 
15. AANPASSING SCHOOLREGLEMENT 
 
Ivo Thys: 
Zijn deze wijzigingen besproken met de ouderverenigingen? 
schepen Bert Cilissen: 
Ja, via de schoolraad en de ouderverenigingen zijn afgevaardigd in de schoolraad. 
 
Jan Noelmans: 
Waarom wordt er enkel water aangeboden en bv. geen melk?  Ik stel voor om alle producten aan te 
bieden die voldoen aan de strenge Europese normen en waarvoor we ook nog subsidies ontvangen.  
Door melk aan te bieden in de scholen steunt de gemeente trouwens ook de boeren. 
schepen Bert Cilissen: 
N.a.v de brief van de minister van volksgezondheid vond een overleg plaats tussen de schooldirecties 
en werd beslist enkel nog water aan te bieden in alle scholen te Riemst. Dit is voorgesteld vanuit 
praktische overwegingen en ook omdat de vrije scholen ook enkel water aanbieden. 
 
Anja Slangen: 
In het kader van het afvalbeleid werd door de schooldirecties van de vrije scholen besloten om geen 
melk meer aan te bieden en alzo de afvalberg te verkleinen. 
 
Anita Beusen: 
Ik vind het een goed voorstel, maar ik vind dat je de keuze moet laten aan de schooldirecties.  De 
gemeenteraad moet dit niet opleggen. 
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Steven Coenegrachts: 
De schooldirectie mag een schoolreglement opstellen, maar de gemeenteraad kan dit wijzigen als dit 
dit nodig acht. 
 
Jan Peumans: 
Als plattelandsgemeente vind ik dat er melk moet aangeboden worden in de scholen. 
Wat vindt de schepen van landbouw hiervan? 
schepen Guy Kersten: 
Ik ben niet tegen het voorstel om ook melk aan te bieden. 
 
schepen Bert Cilissen: 
N.a.v de brief van de minister van onderwijs vond een overleg plaats tussen de schooldirecties en 
werd beslist dat er enkel nog water gedronken wordt in alle scholen te Riemst. Dit is voorgesteld 
vanuit praktische overwegingen en ook omdat de vrije scholen ook enkel water toelaten. 
De mogelijkheid om ook melk hieraan toe te voegen lijkt me wel het overwegen waard. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en119; 
Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997,afdeling 3bis, artikelen 3-24°+25°, 8,11ter, 12, 
13 §1-2°, 14 , 17 , 18 § 1 , 19 , 20 §2, 21 , 27bis , 31, 32 , 33 , 34 §1-§2-§3-§4 , 37 §2 5°-6°-7°-8°,§3 
1°-2°-11°-12°,37/1, 37/2 §1,37/3  §1-§2-§3 , 37/4 §1-§2-§3 , 37/5 §1-§2 , 37/6 §1-§2 , 53, 55, 57 
quater; 
Gelet op het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april 2004 
zoals gewijzigd door het decreet van 4 april 2014 houdende de diverse maatregelen betreffende de 
rechtspositie van de leerlingen in het basis en secundair onderwijs en betreffende participatie op 
school; 
Gelet op het overleg in de schoolraad van 3 mei 2016; 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 17 juni 1997 betreffende 
schoolveranderen in de loop van het schooljaar ; 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 betreffende 
het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs ; 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001 betreffende 
toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs ; 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende 
informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement ; 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 16 augustus 2002 betreffende 
afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs ; 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 13 juli 2004 betreffende lokale 
participatieregeling in het basis-en secundair onderwijs ; 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende 
kostenbeheersing in het basisonderwijs ; 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief 27 april 2009 betreffende de 
engagementsverklaring in het basisonderwijs ; 
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende screening niveau 
onderwijstaal, taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs; 
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende preventieve schorsing, 
tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014; 
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende zittenblijven in het 
basisonderwijs Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014betreffende overdracht van 
leerlingengegevens bij schoolverandering ; 
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet 
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt; 
Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs(inclusief de afsprakennota) 
goedgekeurd op 10/12/2012 aan actualisatie toe is; 
Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen ,na 
overleg in de schoolraad, worden opgenomen in de afsprakennota ; 
Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten 
van de Vlaamse Gemeenschap; 
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Gelet op het voorstel van de gemeenteraad dd. 14.06.2016 om alleen water en melk als drank aan te 
bieden op school; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Davy Renkens, Anita Beusen, 
Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, 
Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de afsprakennota, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 10/12/2012 wordt opgeheven. 
artikel 2: 
Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd mits volgende aanpassing in de 
afsprakennota die deel uitmaakt van het schoolreglement wordt toegevoegd: hoofdstuk 4:Leerling en 
school § 4.1.2. Ik, gezondheid en hygiëne: Op school mag ik enkel water en melk drinken. 
artikel 3: 
De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen 
opgenomen in de afsprakennota.  
artikel 4: 
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de afsprakennota wordt bij elke inschrijving van een 
leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) 
aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord. 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
16. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Ivo Thys: 
1.Krijgen de omwonenden informatie over de heraanleg van de Elderenweg? 
schepen Guy Kersten: 
De plannen worden eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad, daarna wordt een 
hoorzitting voor de omwonenden georganiseerd.  De datum hiervan staat nog niet vast. 
 
2.Ik stel voor om in het kader van het inspraakbeleid eerst de omwonenden te informeren, want de 
beslissing van de gemeenteraad is definitief. 
burgemeester Mark Vos: 
U blaast tegelijk warm en koud.  Voor het woonuitbreidingsdossier t’ Bandje hebben we de inwoners 
geïnformeerd vóór de gemeenteraad en vond u dat niet kunnen. Nu willen we de gemeenteraad 
informeren vóór de inwoners en maakt u weer bezwaar. 
 
3.De dialectnaam op het straatnaambord van de Schansstraat is niet correct. 
burgemeester Mark Vos: 
We nemen dit mee. 
 
4.Uit het verslag van de Bestendige Deputatie i.v.m. de verkaveling Oude Steenstraat te Millen heb ik 
kunnen opmaken dat deze verkaveling wordt geweigerd;  Dit doet mij een groot genoegen, een holle 
weg mag niet aangetast worden. 
burgemeester Mark Vos: 
U moet het dossier beter lezen. 
 
5.op mijn vraag voor het verkrijgen van een afdruk van een kadasterplan van Vlijtingen kreeg ik 
volgend antwoord van een gemeentepersoneelslid “Wij moeten u dit niet geven, dus u krijgt het ook 
niet. U kunt dit zelf printen”.  Ik ben ten zeerste verontwaardigd over dit antwoord. 
burgemeester Mark Vos: 
De brief was duidelijk. 
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Ludwig Stevens: 
1.De betaling voor de bloemrijke akkerlanden zou inmiddels moeten uitgevoerd zijn, maar dit is niet 
het geval. 
schepen Guy Kersten: 
Er waren opmerkingen vandaar de vertraging van de uitbetaling.  Dit wordt nog nagevraagd. 
 
2.N.a.v. de omleiding komt veel verkeer door Heukelom en wordt er te snel gereden.  Gelieve dit te 
controleren. 
burgemeester Mark Vos: 
Er worden snelheidscontroles uitgevoerd. 
 
Steven Coenegrachts: 
De windmolens tussen Spouwen en Vlijtingen werden vergund door minister Schauwvliege.  Gaat de 
gemeente nog iets ondernemen? 
schepen Mathieu Eycken: 
We onderzoeken, samen met de stad Bilzen, wat we kunnen ondernemen. 
 
Jan Peumans: 
1.Zijn er plannen om de boom ter hoogte van de kleuterspeelplaats te Herderen te kappen? 
schepen Bert Cilissen: 
Die boom blijft staan. 
 
2.Wanneer worden de speeltuigen in de zandbank op het speelplein te Herderen aangevuld? 
schepen Bert Cilissen: 
De jeugddienst werkt systhematisch aan de vernieuwing van de speeltuigen op de speelpleinen.  De 
speeltuigen in de zandbank te Herderen zitten in een volgend project en zullen waarschijnlijk eind 
2016 vernieuwd of aangevuld worden. 
 
3. Is de bisschop op bezoek geweest in Riemst? 
burgemeester Mark Vos: 
De bisschop heeft het vormsel gedaan, maar zijn groot bezoek is uitgesteld naar het najaar. 
 
4. Is de gemeente ingegaan op de oproep van Onroerend Erfgoed voor de begeleiding bij de 
herbestemming van de kerken? 
burgemeester Mark Vos: 
Neen, we willen eerst een proefproject uitwerken in Membruggen. 
 
5.Het kerkenplan van Riemst zoals het nu is, zal niet worden aangenomen en de gemeente zal alzo in 
de toekomst subsidies mislopen.  Ik dring aan om in te gaan op deze oproep.  Dit is een positieve 
oproep van mij die u interpreteert als oppositietaal. 
burgemeester Mark Vos: 
Het kerkenplan werd goedgekeurd en er zijn geen aanwijzingen dat het niet voldoet.  We wachten op 
een eventuele nieuwe oproep vanuit Vlaanderen om mogelijk een begeleiding aan te vragen. 
 
Veerle Wouters: 
In hoeverre heeft Riemst, na het behalen van het safelabel, haar engagement in dit charter 
vernieuwd? 
schepen Guy Kersten: 
Wij hebben gereageerd op de oproep maar hebben tot op heden nog geen antwoord ontvangen.  We 
verwachten echter een positief antwoord.  
Wat uw vraag van vorige gemeenteraad over het fietscharter betreft, wil ik  ook nog melden dat 
Riemst niet de enige gemeente is die dit charter nog niet ondertekend heeft.. 
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Anita Beusen: 
1.Wij hebben onlangs voor het schoolfeest gebruik gemaakt van de geluidsinstallatie van de 
gemeentelijke uitleendienst. Deze was niet volledig en werkte niet meer goed.  Wie controleert de 
spullen die worden uitgeleend? 
schepen Bert Cilissen: 
We zullen dit onderzoeken en laten herstellen of indien nodig een nieuwe kopen. 
 
2. Ik stel voor om tijdens de herdenking van de Herculesramp te Val-Meer het volkslied te laten spelen 
door plaatselijke muzikanten i.p.v. gebruik te maken van een CD-opname. 
schepen Marina Pauly: 
Deze herdenking is een initiatief van de oudstrijdersvereniging, ook de invulling van het programma 
komt van hen.  De communicatiedienst heeft echter al contact opgenomen met enkele plaatselijke 
muzikanten om de nodige afspraken te maken.  Het volkslied zal door 2 muzikanten gespeeld worden. 
 
3. Onlangs heeft Ozzy het gebouw van de Bidule toegewezen gekregen en werden alle spullen 
verhuisd.  De kleren hangen nu in een voormalig rokerslokaal en ruiken niet meer fris.  Vanwaar deze 
plotse verhuis? 
burgemeester Mark Vos: 
Het gemeentehuis te Vroenhoven is verkocht en moest leeggemaakt worden.  Het jeugdhuis wordt 
herbestemd in overleg met de muziekacademie en is dus niet beschikbaar.  De Bidule is een tijdelijke 
oplossing voor de stockage van de kleren en voor vergaderingen.  De voorzitter van Ozzy was 
akkoord.   
 
4.Waarom krijgt de muziekacademie voorrang in het jeugdhuis? 
schepen Bert Cilissen: 
Het heeft in dit geval niets te maken met voorrang. De muziekacademie telt 300 leden en wil haar 
werking nog verder uitbreiden en wil in de toekomst samenwerken met de gemeente. 
Hier waren al vergevorderde gesprekken over gevoerd maar door de verkoop van het oud 
gemeentehuis te Vroenhoven kwam dit op tafel en dreigde dit elkaar te overlappen. Wij dachten 
echter een goede oplossing gevonden te hebben voor Ozzy door de Bidule met vergaderzaal en 
caféruimte ter beschikking te stellen. Wij ontvingen trouwens ook eerder tevreden reacties van de 
leden van de vereniging. 
Anita Beusen: 
Dit alles geldt evenzeer voor Ozzy. 
burgemeester Mark Vos: 
Indien de Bidule niet voldoet zullen we dit herbekijken.. 
 
Dirk Jacobs: 
1.Ik heb reeds meerdere malen naar de lange termijnvisie van het gemeentebestuur betreffende de 
jeugdvoetbal gevraagd.  Onlangs ontving ik als antwoord op deze vraag de lange termijnvisie van 
JVGR.  Ik vraag echter de visie van het schepencollege, wat is die visie? 
schepen Christiaan Bamps: 
Ik heb uw vraag dan verkeerd begrepen, waarvoor mijn excuses.  De visie van het schepencollege 
wordt u bezorgd als ze klaar is. 
 
2. Welk project zal de gemeente indienen in het kader van het streekbeleid? 
burgemeester Mark Vos: 
Riemst is ingestapt in het project  LIRES van de provincie.  Dit project wordt nog voorgesteld aan de 
gemeenteraad. 
 
3. De gemeente plant een woonuitbreidingsgebied te Vlijtingen in een overstromingsgebied.  Gelieve 
rekening te houden met de aangekondigde betonstop op Vlaams niveau. 
burgemeester Mark Vos: 
Het geplande woonuitbreidingsgebied ’t Bandje te Vlijtingen ligt niet in een overstromingsgebied, want 
in een overstromingsgebied mag niet gebouwd worden. 
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4.De rotonde te Riemst is moeilijk te gebruiken voor vrachtwagens.  Is het mogelijk om de 
verkeersborden naar achteren te plaatsen zodat het draaien voor vrachtwagens gemakkelijker kan? 
schepen Guy Kersten: 
Er moet een bepaalde afstand tot het fietspad behouden blijven.  We zullen dit doorgeven aan AWV. 
 
Jo Ruyters: 
Graag een stand van zaken i.v.m. het parochiaal centrum te Vlijtingen. 
burgemeester Mark Vos: 
Zie verslag vorige gemeenteraadsvergadering. 
 
Peter Neven: 
De oversteek van de Millerweg naar de Elderenweg verloopt zeer moeilijk.  Gelieve hiervoor een 
oplossing te zoeken. 
schepen Guy Kersten: 
We hebben dit reeds meerdere keren aan AWV gevraagd, de aanpassing van het kruispunt wordt 
mee opgenomen in het streefbeeld van de N79  Ik zal nogmaals aandringen bij de Provinciale 
Verkeerscommissie op 21 juni.om daar op korte termijn werk van te maken. 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 23:30 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
 
 
Guido Vrijens 
gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 


