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 Vergadering gemeenteraad van 14/03/2016. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 
schepenen 
Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, 
Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, raadsleden 
Marcel Peumans, waarnemend gemeentesecretaris 
 

 
Laat zich verontschuldigen:  
Guido Vrijens, gemeentesecretaris 
 

 
Vanaf punt 14 verlaat Gerard Stratermans, raadslid de zitting. 
 

 
Er waren geen vragen vanuit het publiek. 
 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering samengeroepen 
ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter dd. 04.03.2016. 
De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Joël L’Hoëst, de stemmingen worden volgens 
loting aangevat door de heer Jan Peumans. 
 
Gaat over tot de dagorde 
 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 01.02.2016. 
 
Het verslag lag ter inzage. 
 
Met volgende bemerkingen: 
Ivo Thys: 
- agendapunt 9: moet zijn Nennis Weide i.p.v. Mennesweide 
- agendapunt 9: gelieve de toelichting waarom ik tegen stem als volgt te formuleren:  
“Volgende bepalingen werden destijds vastgelegd in het Ruimtelijk structuurplan: 

 Toegang naar Nennes Weide moet afgesloten worden 

 Melkerij moet in stand gehouden worden en geïntegreerd worden 
Het advies ivm de straatnaam van de heemkundige kring Membruggen en van Gogri werd niet 
gevolgd.  De melkerij werd afgebroken en er werd een toegang voorzien voor een eventuele verdere 
uitbreiding. Om deze redenen stem ik tegen dit voorstel.” 
- agendapunt 18: vermelden dat dit punt ter zitting werd toegevoegd aan de agenda. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen de notulen aanpassen. 
 
Jan Peumans: 
- agendapunt 6: vermelden dat de omwonenden de plannen mogen inzien 
- agendapunt 7: ondernemers juist schrijven en N-VA juist schrijven 
- agendapunt 7: i.v.m. bemerking raadslid Jessica Nijs zou ik graag van haar de namen van de leden 
van de N-VA vernemen die zetelen in de raad van bestuur van Limburg.net. 
burgemeester Mark Vos: 
Die namen worden u bezorgd. 
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-agendapunt 9: de straatnaamvoorstellen werden goedgekeurd door de meerderheid van de 
gemeenteraad, niet door de gemeenteraad.  Gelieve de notulen in die zin aan te passen. 
burgemeester Mark Vos:  
de formulering in de notulen klopt en blijft de straatnaamvoorstellen werden goedgekeurd door de 
gemeenteraad.  
-agendapunt 13: tijdens vorige gemeenteraad heb ik gevraagd naar de namen van de 
vertegenwoordigers van ANB die betrokken waren bij de opmaak van de plannen voor de herinrichting 
van de Maastrichtersteenweg.  Ik heb die namen niet ontvangen. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt u bezorgd. 
 
-In het verslag van 01.02.2016 werd melding gemaakt van een systhematische samenwerking tussen 
het gemeentebestuur en het OCMW.  Gelieve mij een overzicht te bezorgen van de 
samenwerkingspunten. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit overzicht wordt u bezorgd. 
 
Steven Coenegrachts: 
-agendapunt 7: zowel bij mijn opmerking als bij de opmerking van raadslid Ivo Thys staat dat door het 
teveel aan huisvuilzakken sluikstorten wordt gestimuleerd, dit moet telkens zijn “belet mensen te 
recycleren”.  
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt aangepast. 
 
Jo Ruyters: 
Ik heb tijdens de vorige gemeenteraad een vraag gesteld i.v.m. de stand van zaken ’t Bandje te 
Vlijtingen.  Deze vraag staat niet in meeting.mobile, wel in de notulen. 
burgemeester Mark Vos: 
De vragenronde wordt niet gepubliceerd in meeting.mobile, enkel opgenomen in de notulen. 
 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit 
voorstel. 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
Interne zaken - Dienst Communicatie 
2. JAARLIJKS RAPPORT KLACHTENBEHANDELING 2015 
 
Jan Peumans: 
1.Hoeveel officiële klachten heeft de gemeente ontvangen? 
schepen Marina Pauly: 
Wij hebben 4 klachten ontvangen die ontvankelijk en ongegrond bleken cfr. het gemeentedecreet. 
 
2. Volgens mij worden bepaalde klachten afgedaan als melding.  Indien ik bv. meld dat ik een klacht 
heb over het voetpad langs de Tongersesteenweg van Herderen naar Riemst dan meld ik iets 
waarvan ik schade ondervind en is dat volgens mij een klacht. 
schepen Marina Pauly: 
Indien u een klacht heeft moet u dit indienen bij de klachtencoördinator en wordt dit verder 
onderzocht.  Als u niet akkoord bent met het ongegrond verklaren van bepaalde klachten in dit dossier 
stel ik voor dat wij dit punt verder behandelen in de geheime zitting.  Het ligt niet in onze bedoeling om 
zo weinig mogelijk klachten voor te leggen.  Wij gaan ervan uit dat hoe meer klachten wij ontvangen, 
hoe beter de verbetermogelijkheden in onze dienstverlening zijn.  U geeft mij het gevoel dat u denkt 
dat wij klachten onder de tafel vegen. 
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Het jaarlijks rapport klachtenbehandeling 2015 wordt - na voorlegging aan het managementteam - ter 
kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en vervolgens aan de 
gemeenteraad overeenkomstig hoofdstuk 4 - artikel 3 van het reglement klachtenbehandeling 
gemeente Riemst dd. 09-11-2009 - zie bijlagen (rapport + register + antwoorden). 
 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad kennis te nemen. 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
3. VERKOOP GROND EN GEBOUW KRIJTSTRAAT 12  TE VROENHOVEN, "OUD 

GEMEENTEHUIS" 
 
Anita Beusen: 
Het oud gemeentehuis in Vroenhoven werd gebruikt door de vereniging Ozzy.  Krijgen zij een ander 
vast lokaal ter beschikking gesteld waar zij al hun materiaal kunnen opbergen?  
schepen Marina Pauly: 
Jaarlijks wordt aan het schepencollege een lijst ter goedkeuring voorgelegd waarin beslist wordt welke 
vereniging welk lokaal ter beschikking krijgt.  Dit betreft een vaste ruimte, geen exclusieve ruimte.  Het 
opbergen van materiaal is niet altijd inbegrepen. 
burgemeester Mark Vos: 
We zoeken een oplossing. 
 
Jo Ruyters: 
Wie beslist welke notaris wordt aangesteld? 
burgemeester Mark Vos: 
Wij hanteren een beurtrol tussen de 2 notarissen van onze gemeente. 
 
Ivo Thys: 
1.Werd onderzocht om het oud gemeentehuis in bezit te houden en ter beschikking te stellen van 
gezinnen in een crisissituatie die dringend opvang nodig hebben? 
schepen Katja Onclin: 
Dit werd zeer goed afgewogen, maar er is geen nood aan bijkomende woningen voor OCMW-doelen. 
 
2.Ik ga niet akkoord met dit standpunt en stem dus tegen dit voorstel. 
 
Steven Coenegrachts: 
1.Ik stel voor om eventueel het KLJ-lokaal te Heukelom ter beschikking te stellen van Ozzy.  Wat 
gebeurt met het jeugdhuis nadat de vzw is opgeheven? 
burgemeester Mark Vos: 
Er zijn meer dan 300 verenigingen in onze gemeente en elke vereniging krijgt gelijke kansen.  We 
kunnen niet voor één vereniging een vast lokaal ter beschikking stellen en voor een andere niet. 
 
2. De vereniging Ozzy is een soort culturele ambassadeur van onze gemeente waarvoor wellicht een 
extra inspanning kan worden gedaan. Er worden ook extra inspanningen gedaan voor voetbal- en 
muziekverenigingen. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
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Gelet op de beslissingen van het schepencollege van 18 december 2014 en 17 december 2015 
houdende de verkoop van de gronden en gebouwen gelegen te Riemst Vroenhoven, Krijtstraat 12, en 
de toewijzing van de opdracht aan notaris Bram Vuylsteke;  
Gelet op het schattingsverslag opgesteld door landmeter-expert Peter Gijsen op 18 november 2015; 
Gelet op het energieprestatiecertificaat van 18 januari 2016; 
Gelet op de keuringsverslagen van brandblusapparaat, aardgasinstallatie, en elektrische installatie; 
Gelet op de "opdracht tot tekoopstelling" opgesteld door notaris Bram Vuylsteken, die integraal deel uit 
maakt van dit besluit met volgende voorwaarden:  

• Opname in de databank van de Limburgse Notarissen en publicatie in “Het Belang van 
Limburg” en haar regionale “Weekkranten” gedurende 15 weken. Het betreft een 
standaardpublicatie van 2-4 regels. Het goed zal eveneens verschijnen op de website van 
notarimmo/immoweb; 

• Deze opdracht wordt gegeven voor een periode van 4 maanden vanaf heden. De opdracht 
wordt na deze periode stilzwijgend verlengd tot aan de verkoop of tot aan de opzeg door de 
eigenaar-verkoper 

• De gevraagde verkoopprijs bedraagt tweehonderdtwintig duizend  euro (220.000,00 EUR) Dit 
bedrag is de vraagprijs om uiteindelijk af te toetsen of de prijs van de schatting kan bekomen 
worden; 

• Het gemeentebestuur is voor de publicaties en bemiddeling een vergoeding verschuldigd. De 
vergoeding bedraagt nagemeld percentage op de bekomen verkoopprijs: 
◦ van één ten honderd (1%) berekend op de eerste schijf van nul tot tweehonderdvijftig 

duizend  euro (250.000,00 EUR);  
◦ van nul komma vijf ten honderd (0,5%) berekend op de volgende schijf van 

tweehonderdvijftig duizend één euro (250.001,00 EUR) tot vijfhonderd duizend  euro 
(500.000,00 EUR); 

◦ van nul komma nul ten honderd (0%) berekend op het bedrag hoger dan vijfhonderd 
duizend  euro (500.000,00 EUR). 

◦ Voornoemde percentages zijn exclusief BTW. 
• Indien de tekoopstelling eindigt zonder een daaraan verbonden verkoop, is er geen 

vergoeding voor negotiatie verschuldigd. Echter zullen de kosten voor publiciteit ten laste van 
de eigenaar - verkoper vallen. Zij worden berekend aan de hand van de facturen van de 
verschillende instanties. 

• Het gemeentebestuur stelt de opdrachthoudende notaris aan om namens hem op te treden bij 
het verlijden van de akte. 

• voornoemde notaris zal eveneens instaan voor de bezichtigingen met kandidaat-kopers van 
voornoemd onroerend goed en deze kosten zijn niet inbegrepen in voornoemde vergoeding (± 
€ 40 per bezichtiging) 

Gezien de kosten aan de notaris voor de organisatie van de verkoop en voor het verlijden van de akte 
kunnen gefinancierd worden met de kredieten die zijn voorzien in het budget 2016 onder 
registratiesleutel 1419/005/001/001/001/61420110-0600. 
Gezien de ontvangsten van de verkoop kunnen geboekt worden op de registratiesleutel 
1419/005/001/001/001 22100021 -0600 van het budget 2016;  
Gezien de ontwerpakte van de definitieve toewijzing en verkoop wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad; 
Gezien de gelden kunnen ingeboekt worden in het budget 2016 onder registratiesleutel 
1419/005/001/001/001/22000021/0600; 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
1 stem tegen: Ivo Thys 
Motivatie stem tegen Ivo Thys: Ik ben niet akkoord met de visie van het schepencollege en stem 
daarom tegen.  Het oud gemeentehuis zou eventueel kunnen dienst doen voor opvang van gezinnen 
in een crisissituatie. 
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artikel 1: 
De gemeenteraad beslist om de percelen en gronden gelegen te Riemst 4e afdeling Vroenhoven 
sectie C nummer 74M  groot volgens kadaster 8a75ca, openbaar te verkopen. 
artikel 2: 
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanstelling van notaris Bram Vuylsteke om de verkoop te 
organiseren 
artikel 3: 
De verkoop gebeurt conform de "opdracht tot tekoopstelling" die integraal deel uitmaakt van dit besluit. 
artikel 4: 
De definitieve toewijzing en ontwerpakte wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
artikel 5: 
De kosten van de verkoop kunnen vergoed worden met de kredieten ingeschreven in het budget 2016 
onder registratiesleutel 1419/005/001/001/001/61420110-0600.  
artikel 6: 
De opbrengsten van de verkoop worden ingeschreven in het budget 2016 onder registratiesleutel 
1419/005/001/001/001/22000021/0600. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
4. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OP 'T REECK - AFKOPPELING 
 
Gerard Stratermans: 
1.Hoe wordt afgekoppeld?   Is er een doorsteek naar de Maastrichtersteenweg? 
burgemeester Mark Vos: 
Er is geen doorsteek omdat de capaciteit van het wachtbekken te Riemst langs de Bilzersteenweg 
groot genoeg is. 
2. Wat gaat gebeuren met het wachtbekken te Lafelt?  Indien dit nog wordt gebruikt, stel ik voor een 
klep bij te plaatsen zodat het water kan bijlopen in het bekken. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wachtbekken wordt momenteel niet gebruikt. We zullen uw vraag onderzoeken. 
 
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 24; 
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; 
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; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12 november 2007 houdende de inbreng van het 
rioleringsnet bij Infrax; 
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 4/02/2016 houdende de goedkeuring voor de 
aanvraag tot subsidie voor bedoeld project; 
Gezien de noodzakelijkheid om een samenwerkingsovereenkomst met Infrax te sluiten zodat Infrax de 
verantwoordelijkheid en de kosten voor het gedeelte wegherstel, riolering en realisatie aansluitingen 
kan dragen; 
Gezien het nodig is, om het openbaar domein langs de wegen van de ambachtelijke zone "Op 't 
Reeck", fase 1, in te richten naar aanleiding van de inrichting van de ambachtelijke zone fase 2; 
Gezien de gewenste investering is het ook wenselijk om een gescheiden riolering aan te leggen zodat 
de bedrijven langs het Boostveld en Reeckervelt hun afvalwater en regenwater apart kunnen afvoeren 
naar de riolering; 
Gezien door de aanleg van een gescheiden riolering ook het regenwater van de ambachtelijke zone 
2e fase gescheiden kan worden afgevoerd en deze ingreep een gunstig effect heeft op het debiet van 
de afvoer richting Maastrichtersteenweg; 
Gezien het RWA van de ambachtelijke zone wordt afgevoerd naar het wachtbekken langs de 
Bilzersteenweg; 
Gezien de aanleg van de riolering niet is opgenomen in het investeringsprogramma van de VMM 
betaalt ons bestuur 75% van de kosten voor de aanleg van de riolering; 
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Gezien de investering voor de herinrichting van de wegen en de aanleg van de riolering wordt 
betoelaagd door het Agentschap Ondernemen via een fonds voor het ontwikkelen en herontwikkelen 
van bedrijventerreinen; 
Gezien deze subsidie kan gaan tot 60% van de kosten. De kosten voor aanleg riolering bedragen dan 
nog 15%, en de kosten voor de herinrichting 40%;  
Gezien in het budget 2016 een krediet is voorzien van € 20.000 onder registratiesleutel 
1419/005/001/001/001/ 22500000-0200. 
Gelet op de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst die als bijlage integraal deel uitmaakt 
van dit besluit; 
Gezien om reden van algemeen belang de werken van beide partijen best worden samengevoegd; 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Riemst en Infrax, voor de uitvoering van 
rioleringswerken in de ambachtelijke zone Op 't Reeck fase 1, voor de realisatie van een volledige 
afkoppeling (R 004151) wordt goedgekeurd. 
De samenwerkingsovereenkomst als bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit. 
artikel 2: 
75% van de kosten voor de werken aan de riolering zijn ten laste van het gemeentebestuur, gezien de 
aanleg van de riolering niet is opgenomen in het investeringsprogramma van de VMM. De overige 
25% van bovengenoemde kosten en de kosten voor het wegherstel en het realiseren van de 
aansluitingen zijn ten laste van Infrax. 
artikel 3: 
Het dossier wordt ingediend bij het Agentschap Ondernemen voor het bekomen van een subsidie van 
60% voor de ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen.  
artikel 4: 
De kosten worden gefinancierd met de kredieten voorzien in het budget 2016, € 20.000, onder 
registratiesleutel 1419/005/001/001/001/ 22500000-0200. 
artikel 5: 
Een exemplaar van deze gemeenteraadsbeslissing zal overgemaakt worden aan de cvba Infrax te 
Hasselt samen met de ondertekende samenwerkingsovereenkomst. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
5. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ELSTERWEG - PRIORITAIRE WERKEN 
 
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 24; 
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; 
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; 
Gelet op artikel 57, §3, 4° van het Gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op artikel 25 (W), 51 (L) en 80 (D) van het KB van 8 januari 1996; 
Gelet op titel VIII, hoofdstuk I van het Gemeentedecreet, houdende bestuurlijk toezicht; 
Gelet op decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur; 
Gelet op de beslissing van het CBS houdende de projectaanvraag van 5 juli 2007; 
Gelet op het ministerieel besluit van 24 juni 2008, houdende de goedkeuring van het dossier voor het 
kwartaalprogramma 2009 1e kwartaal; 
Gelet op het lastenboek opgesteld door Infrax; 
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Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 13/08/2008; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad houdende de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst van 13/10/2008; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12 november 2007 houdende de inbreng van het 
rioleringsnet bij Infrax; 
Gezien de noodzakelijkheid om een samenwerkingsovereenkomst met Infrax af te sluiten zodat Infrax 
en de gemeente Riemst gezamenlijk kunnen optreden; 
Gezien ook Aquafin deelnemer is in het project; 
Gezien om administratieve redenen er ook een samenwerkingsovereenkomst met Aquafin moet 
worden afgesloten; 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin, Infrax en de gemeente Riemst, als bijlage 
toegevoegd, handelend over “Prioritaire werken, Elsterweg” wordt goedgekeurd. 
artikel 2: 
De samenwerkingsovereenkomst als bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit. 
artikel 3: 
Een exemplaar van deze gemeenteraadsbeslissing zal overgemaakt worden aan Aquafin, Infrax en 
aan de financiële dienst van de gemeente als bijlage van de ereloonstaat. 
 
AH Welzijn & Vrije Tijd 
6. WENSAMBULANCE 
 
Steven Coenegrachts: 
1.Ik vind dit een zeer mooi initiatief, maar stel voor om het bedrag te verhogen naar 5.000 euro en te 
schenken aan het Rode Kruis en de vzw en het Rode kruis te laten samenwerken. 
2.Indien deze vzw in vereffening moet gaan staat in de overeenkomst dat het geld wordt 
overgedragen naar een vereniging met een gelijkaardige werking.  Het lijkt mij beter dat het geld dat 
wij geven in geval van een vereffening teruggaat naar een vereniging van onze gemeente. 
 
Jan Peumans: 
Werd dit grondig onderzocht?  Heeft de vzw contact opgenomen met de afdeling palliatieve zorgen in 
het ziekenhuis te Tongeren en met het Rode Kruis? Is er een financieel plan?  Is er veel vraag naar? 
 
Ivo Thys: 
Dit betreft een zeer delicate kwestie en we krijgen van de vzw weinig of geen garanties.  Ik stel voor 
om akkoord te gaan met het voorstel van Steven Coenegrachts en het geld te schenken aan het Rode 
Kruis. 
 
schepen Mathieu Eycken: 
Wij hebben dit onderzocht en zijn zeker van de duurzame en effectieve werking van deze vzw, 
daarnaast werd ons verzekerd dat de vereiste bekwaamheid verplicht is.  Het Rode Kruis liet tijdens 
een overlegweten aan deze vraag op de markt niet te kunnen voldoen wegens tijdsgebrek.  Wij zullen 
pas investeren als de werking van de vzw lopende is. 
burgemeester Mark Vos: 
De gemeente zal pas financieren als de vzw kan aantonen dat de werking definitief van start kan gaan 
en als er een financieel en duurzaam plan kan worden voorgelegd.  Dit voorstel is voorwaardelijk. 
 
Ludwig Stevens: 
In Diepenbeek bestaat dit initiatief reeds.  Gelieve overlapping te voorkomen. 
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Steven Coenegrachts: 
Gelieve in de statuten bepaalde voorwaarden te voorzien zoals o.a. dat het geld van Riemst in Riemst 
moet blijven.  Ik blijf voorstander van een samenwerking met het Rode Kruis.  Indien het Rode Kruis 
meer geld krijgt van Riemst kunnen zij misschien wel inzetten op een wensambulance. 
 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen deze voorstellen verder onderzoeken.  Het punt wordt uitgesteld. 
 
Dit agendapunt werd uitgesteld. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Cultuur 
7. BORGSTELLINGSOVEREENKOMST MUZIEKRAAD 
 
Ludwig Stevens: 
De opnames van de CD hebben reeds plaatsgevonden, we lopen achter de feiten aan. 
schepen Marina Pauly: 
Het schepencollege keurde een prefinanciering goed, de goedkeuring van de gemeenteraad is nodig 
voor de borgstelling. 
 
Overwegende dat de Muziekraad en Vlamo een cd wensen op te nemen om Riemst als muzikaalste 
gemeente van Vlaanderen extra in de kijker te zetten; 
Overwegende dat deze opnames er komen op vraag van het gemeentebestuur; 
Overwegende dat de Muziekraad en Vlamo met een tekort aan liquide middelen zitten en hierdoor niet 
alle facturen van bij de opstart kunnen betalen en dat zij daarvoor een prefinanciering vragen van 
3.000,00 euro; 
Overwegende dat 3000,00 euro uitgaven werden voorzien in de begroting van 2016 op 
registratiesleutel 1419/005/001/001/001 64901000/0739 aan uitgavenzijde en op sleutel 
1419/005/001/001/001 74600000/0739 aan inkomstenzijde; 
Overwegende dat de Muziekraad en Vlamo het financiële risico willen beperken door een borgstelling 
aan de gemeente te vragen tot toedekking van eventuele verliezen; 
Gelet op het feit dat deze borg enkel dient te worden uitgekeerd indien de inkomsten lager zijn dan de 
uitgaven; 
Gelet op het feit dat een eventueel tekort boekhoudkundig moet gestaafd worden; 
Gelet op bijgevoegd contract van prefinanciering en van borg tussen de Muziekraad en Vlamo en het 
gemeentebestuur, goed te keuren door de gemeenteraad; 
Gelet op de goedkeuring door het CBS in haar zitting van 4 februari 2016; 
Gelet op het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad beslist om een bedrag van 3.000,00 euro toe te kennen aan de Muziekraad en 
Vlamo als prefinanciering voor de opname van een CD waarop elke muziekvereniging van Riemst een 
stuk zal spelen en waarop ook het Riemster volkslied komt te staan. 
artikel 2: 
De gemeenteraad is akkoord met de bijgevoegde overeenkomst van prefinanciering, die werd 
goedgekeurd tijdens het college van burgemeester en schepenen van 4 februari 2016, en machtigt de 
burgemeester en secretaris tot ondertekening ervan. 
artikel 3: 
De gemeenteraad gaat akkoord met de vraag tot borgstelling vanwege de Muziekraad en Vlamo. 
artikel 4: 
De gemeenteraad is akkoord met de bijgevoegde overeenkomst van borgstelling, die werd 
goedgekeurd tijdens het college van burgemeester en schepenen van 4 februari 2016, en machtigt de 
burgemeester en secretaris tot ondertekening ervan. 
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artikel 5: 
Indien uit de eindafrekening zou blijken dat de prefinanciering niet (in zijn geheel) kan terugbetaald 
worden, valt ook dit onder de borgregeling en zal het gemeentebestuur dus dit ten zijne laste nemen. 
artikel 6: 
De nodige kredieten zijn voorzien op registratiesleutel 1419/005/001/001/001 64901000/0739 voor de 
uitgaven (prefinanciering en eventuele borg) en op registratiesleutel 1419/005/001/001/001 
74600000/0739 voor de inkomsten (recuperatie van de prefinanciering). 
artikel 7: 
In alle communicatie dient te worden vermeld dat dit project tot stand kwam in samenwerking met de 
gemeente Riemst. 
artikel 8: 
Een afschrift van deze overeenkomst wordt overgemaakt aan alle betrokken partijen. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Sport 
8. ORGANISATIE VAN HET VERTREK EN EEN DOORTOCHT VAN DE ENECO TOUR OP 

ZATERDAG 24/09/'16 
 
Dirk Jacobs: 
1.Dit is een mooi initiatief maar blijkt 4.000 euro duurder dan vorig jaar.  Wat is de meerwaarde?  Wat 
als de kosten blijven stijgen?  Misschien kan de prijs beter vastgelegd worden voor 3 jaar? 
schepen Christiaan Bamps: 
De kosten voor de organisatoren stijgen en indien Riemst niet akkoord gaat met de meerprijs wordt 
het vertrek en de doortocht elders georganiseerd. 
burgemeester Mark Vos: 
Het aantal ploegen en het aantal deelnemers stijgt ieder jaar, net als de persaandacht en het aantal 
toeschouwers, dus kost het meer. 
 
Steven Coenegrachts: 
Ik dring net als vorige jaren aan om het probleem van mobiliteit en parkeerplaatsen niet uit het oog te 
verliezen.  Daarnaast vraag ik in overleg met LEM de lokale handelaars hierbij te betrekken en de 
handelaars van de Maastrichtersteenweg de mogelijk te geven om in te spelen op het volk dat naar de 
brug komt. 
schepen Guy Kersten: 
Dit is al ter sprake gekomen.  De doortocht valt dit jaar trouwens samen met de Dag van de klant, dit 
is een dag waarop de meeste handelaars iets speciaals doen. 
 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11/02/'16; 
Gelet dat er een toelage/subsidie wordt betaald van 20.000 euro aan Golazo; 
Gelet op het feit dat er een bedrag van 8.640,20 euro wordt voorzien voor de kosten voor de 
opdrachten uitgevoerd door gemeentelijke diensten, catering, etc…; 
Gelet op de overeenkomst tussen de gemeente Riemst en Golazo waarin overeengekomen wordt dat 
het gemeentebestuur de som van 20.000 euro overmaakt aan Golazo; 
Gelet op het gunstig advies van de sportraad dd. 02/02/2016 door het dagelijks bestuur;; 
Overwegende er inkomsten worden verworven d.m.v. sponsoring; 
Overwegende dat de bedrijven van Riemst geïnformeerd worden i.v.m. de mogelijkheden van 
sponsoring via de gemeentelijke infobladen; 
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; 
 
De budgetten voor de uitgaven zijn voorzien in 2016 onder volgende registratiesleutels 
•1419/005/001/001/001-60100900-0719 - aankoop VIP-brunchkaarten tbv 4.305,00 euro 
•1419/005/001/001/001-61600010-0719- lunchpakketten en ontbijtbuffet Eneco Tour tbv 3.060,00 
euro 
•1419/005/001/001/001-61600300-0719 - rode kruis en busvervoer seingevers tbv 475,00  
•1419/005/001/001/001-61620000-0719 - Huur toiletten Eneco Tour tbv 500,00 euro 
•1419/005/001/001/001-61300400-0719 - aankoop klein materiaal Eneco Tour tbv 300,00  
•1419/005/001/001/001-64902500-0719 - bijdrage Eneco Tour organisator Golazo tbv 20.000,00. Voor 
de laatste registratiesleutel, 1419/005/001/001/001-64902500-0719, wordt een budgetwijziging 
aangevraagd +4.000,00. Dit bedrag dient voor 01/07/'16 te worden overgemaakt. 
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De inkomsten worden geboekt in 2016 onder registratiesleutel 1419/005/001/001/001-7460000-0719.  
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De gemeente Riemst organiseert i.s.m. Sportines vzw - Golazo het vertrek en een doortocht van een 
rit van de Eneco Tour in Riemst op zaterdag 24/09/’16. 
artikel 2: 
De gemeente Riemst betaalt een toelage/subsidie van 20.000 euro aan Golazo, d.w.z. dat voor 1 juli 
2016 een bedrag van 20.000 euro moet overgeschreven worden ten gunste van de organisator. De 
nodige kredieten zijn voorzien in de begroting 2016 onder de registratiesleutel 1419/005/001/001/001-
64902500/0719. 
artikel 3: 
Een bedrag van 8.640,20 euro wordt voorzien voor de kosten voor de opdrachten uitgevoerd door 
gemeentelijke diensten. De nodige kredieten zijn voorzien in de begroting 2016 onder volgende 
registratiesleutels: 
1419/005/001/001/001-60100900-0719 
1419/005/001/001/001-61600010-0719 
1419/005/001/001/001-61600300-0719 
1419/005/001/001/001-61300400-0719 
1419/005/001/001/001-61620000-0719 
artikel 4: 
Het gemeentebestuur machtigt de burgemeester en de gemeentesecretaris voor ondertekening van  
de overeenkomst met Golazo "overeenkomst Gemeente Riemst - Organisatie Eneco Tour 2016" 
waarin de algemene voorwaarden van de samenwerking worden beschreven. De raad keurt de 
bijgevoegde overeenkomst goed. 
artikel 5: 
Inkomsten worden verworven d.m.v. sponsoring, verkoop vip-brunchkaarten… Voor de sponsoring en 
de verkoop van vip-brunchkaarten wordt een brede informatiecampagne opgezet, o.m. via het 
gemeentelijk informatieblad. Tarieven en voorwaarden zijn vervat in de bovenvermelde overeenkomst 
en worden mee goedgekeurd. 
 
artikel 6: 
De inkomsten van sponsoring, verkoop vip-brunchkaarten…zijn voorzien onder de registratiesleutel 
1419/005/001/001/001-74600000 0719 
artikel 7: 
Een afschrift van dit besluit en deze overeenkomst over te maken aan de gemeentelijke financiële 
dienst. 
 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
9. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN GUNNINGSWIJZE 

VOOR HET ONDERHOUD EN HERSTEL VAN GEMEENTEWEGEN IN ASFALT, 
DIENSTJAAR 2016 

 
Jan Peumans: 
1.Gelieve alle voetpaden in onze gemeente eens grondig onder handen te nemen, evenals de 
fietspaden en voetpaden langs de gewestwegen.. 
burgemeester Mark Vos: 
Het onderhoud van de voetpaden zullen we onderzoeken, het onderhoud van de fietspaden langs de 
gewestwegen wordt niet door de gemeente uitgevoerd. 
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Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Onderhoud gemeentewegen in asfalt, dienstjaar 
2016” een bestek met kenmerk TD/LR 908/2016 werd opgesteld door de Technische Dienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 56.845,00 excl. btw of € 
68.782,45 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2016, op 
budgetcode GEM/22400500/0200 (actie 1419/005/001/001/001); 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor werken gegund worden bij toepassing van artikel 26§1.1°a van de 
wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 omwille van het niet-overschrijden van de limiet van 
€ 85.000,00 excl. btw, met name voor: 
- het onderhoud en herstel van gemeentewegen in asfalt te: 

- Vroenhoven: Pastoor Counestraat + aansluiting Heukelommerweg/ Maastrichtersteenweg; 
- Val-Meer: Pannestraat 
- Riemst: Geerestraat 
- Millen: aansluiting Papesteeg met Millerdries 
- Lafelt: verbinding Iers-Kruisstraat met de Omloopstraat 

- het onderhoud en herstel van met asfalt verharde bermen langs gewestwegen: 
- Riemst/Vroenhoven: Maastrichtersteenweg 
- Riemst/Bolder: Visésteenweg 

& het uitvoeren van kleine herstellingen op verschillende locaties. 
Bovenstaande lijst is niet limitatief. Gelijkaardige werken kunnen opgedragen worden op alle 
asfaltwegen binnen de grenzen van de gemeente Riemst. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. TD/LR 908/2016 en de raming voor de opdracht 
“Onderhoud gemeentewegen in asfalt, dienstjaar 2016”, opgesteld door de Technische Dienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De raming bedraagt € 56.845,00 excl. btw of € 68.782,45 incl. 21% btw. 
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 
GEM/22400500/0200 (actie 1419/005/001/001/001). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
10. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN GUNNINGSWIJZE 

VOOR DE AANLEG VAN STOEPEN EN AANPASSING VAN DE RIOLERING, DIENSTJAAR 
2016 

 
Jan Peumans: 
1.Wordt rekening gehouden met de bomen?  Wat gebeurt met de bomen in de Kruisherenstraat? 
schepen Guy Kersten: 
De veiligheid van de zwakke voetganger krijgt prioriteit.  Waar het nodig is zullen de bomen verwijderd 
worden, deze worden echter vervangen door andere bomen. 
 
2. Ik stel voor de bomen in de Kruisherenstraat maximaal te behouden.  Dit zijn mooie oude bomen 
die het klimaat gunstig beïnvloeden.  Daarnaast wordt in de Kruisherenstraat maar 50km/h gereden en 
is deze straat niet onveilig.  Ik stel mij de vraag of er wel voetpaden nodig zijn in deze straat, ik vind 
dat de gewestwegen voorrang moeten krijgen.  
schepen Guy Kersten: 
De verkeersveiligheid gaat sowieso voor. We zullen onderzoeken hoe lang deze bomen nog 
levensvatbaar zijn.  De voetpaden langs de gewestwegen worden hersteld en waar er langs de 
gewestweg geen voetpad is, heeft het fietspad een dubbele functie. 
 
Ivo Thys: 
De bomen langs de Kruisherenstraat kunnen behouden blijven want deze straat is 6m breed  en dat is 
breder dan de nieuwe straten die worden aangelegd. 
 
Steven Coenegrachts: 
Gelieve te zorgen voor voldoende doorgang. 
 
Veerle Wouters: 
Gelieve in de Jehennestraat te onderzoeken of de oude bomen die verwijderd worden moeten 
vervangen worden door nieuwe bomen, de oude bomen zorgen nu voor onveilige verkeerssituaties. 
burgemeester Mark Vos: 
Wat is nu eigenlijk het standpunt van uw fractie? Raadslid Jan Peumans pleit voor het behoud van 
bomen en u vraagt om bomen te verwijderen. 
 
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 24; 
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; 
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 “Aanleg stoepen 2016” een bestek met kenmerk 
TD/LR/907/2016 werd opgesteld door de Technische Dienst; 
Overwegende dat deze opdracht bestaat uit één perceel , verdeeld in twee delen: 
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* deel 1: aanleg van stoepen in de Kruisherenstraat, de Jehennestraat en deel Pastoor Palmaerstraat 
en in de Iers-Kruisstraat (ten laste van de gemeente Riemst),  raming: € 148.559,80 excl. btw of € 
179.757,36 incl. 21% btw 
* deel 2: aanpassingen aan de riolering ten laste van Infrax, raming: € 684,00 excl. btw of € 827,64 
incl. 21% btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 149.243,80 excl. btw of € 
180.585,00 incl. 21% btw; 
Gelet op het akkoord van Infrax met de bestektekst en haar aandeel in deze werken; 
Overwegende dat de gemeente Riemst als aanbestedende overheid aangeduid wordt om in 
gezamenlijke naam bij de gunning en uitvoering van de opdracht als bouwheer op te treden; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding en op 
nationaal niveau bekend te maken in het Bulletin der Aanbestedingen, de Bouwkroniek en de 
Conferatie Bouw; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2016, op 
budgetcode GEM/22400000/0200 (actie 1419/001/001/004/001); 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor werken gegund worden, met name voor de aanleg van stoepen en 
aanpassingen aan de riolering, dienstjaar 2016, op volgende locaties: 
- Kruisherenstraat te Herderen; 
- Jehennestraat en deel Pastoor Palmaerstraat te Zichen-Bolder; 
- Iers-Kruisstraat te Lafelt 
evenals voor stoepherstellingen op verschillende locaties over het grondgebied van de gemeente 
Riemst. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met kenmerk TD/LR/907/2016 en de raming voor de 
opdracht “Aanleg stoepen 2016”, opgesteld door de Technische Dienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De opdracht bestaat uit één perceel onderverdeeld in twee delen: 
* deel 1: aanleg van stoepen in de Kruisherenstraat, de Jehennestraat en deel Pastoor Palmaerstraat 
en in de Iers-Kruisstraat (ten laste van de gemeente Riemst), raming: € 148.559,80 excl. btw of € 
179.757,36 incl. 21% btw; 
* deel 2: aanpassingen aan de riolering (ten laste van Infrax), raming: € 684,00 excl. btw of € 827,64 
incl. 21% btw. 
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 149.243,80 excl. btw of € 180.585,00 incl. 
21% btw. 
De gemeente Riemst wordt als aanbestedende overheid aangeduid om in gezamenlijke naam bij de 
gunning en uitvoering van de opdracht als bouwheer op te treden. 
Infrax gaat akkoord met de bestektekst en met haar aandeel in deze werken. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 
artikel 4: 
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau in het 
Bulletin der Aanbestedingen, de Bouwkroniek en de Confederatie Bouw. 
artikel 5: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op budgetcode 
GEM/22400000/0200 (actie 1419/001/001/004/001). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
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Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
11. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN GUNNINGSWIJZE 

VOOR HET LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN OMHEINING EN TOEGANGSPOORTEN 
ROND DE PARKING VAN DE SPORTZONE TE VLIJTINGEN 

 
Dirk Jacobs: 
1.Waarom wordt het wachtbekken niet volledig omheind, dat zou veiliger zijn? 
Burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
2. Waarom wordt de bestaande omheining niet behouden? 
Er werd geopteerd voor een eenvormige omheining met fatsoenlijke poorten. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 3; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van een  omheining en 
toegangspoorten rond de parking van de sportzone te Vlijtingen” een bestek met kenmerk 
CS/913/2016 werd opgesteld door de financiële dienst - aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 12.396,69 excl. btw of € 
15.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien wordt in de begrotingswijziging nr. 1 die op 
11 april 2016 voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd wordt; kredieten worden voorzien 
onder registratiesleutel GEM/22500000/074003 actie 1419/001/001/004/006; 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen onder voorbehoud van goedkeuring van 
voornoemde begrotingswijziging; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor werken gegund worden met name voor het leveren en plaatsen 
van een omheining en toegangspoorten rond de parking van de sportzone te Vlijtingen, bij toepassing 
van art. 26§1.1°a van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten omwille van het niet-
overschrijden van de limiet van € 85.000,00 excl. btw. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met kenmerk CS/913/2016 en de raming voor de 
opdracht “Leveren en plaatsen van een omheining en toegangspoorten rond de parking van de 
sportzone te Vlijtingen”, opgesteld door de financiële dienst - aankoopdienst.  
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De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De raming bedraagt € 12.396,69 excl. btw of € 15.000,00 incl. 21% btw. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in begrotingswijziging nr. 1 van het budget 2016, 
kredieten worden voorzien onder registratiesleutel  GEM/22500000/074003 actie 
1419/001/001/004/006. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
12. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN GUNNINGSWIJZE 

VOOR HET FIJNFREZEN VAN CEMENTBETONVERHARDING IN DE 
KRUISHERENSTRAAT, DE SINT-JANSSTRAAT EN DE RUKKELINGENWEG 

 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 3; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Fijnfrezen van cementbetonverharding, dienstjaar 
2016” een bestek met kenmerk TD/LR 910/2016 werd opgesteld door de Technische Dienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.661,15 excl. btw of € 
25.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2016, op 
budgetcode GEM/22400500/0200 (actie 1419/005/001/001/001); 
Gelet dat de financiering met eigen middelen gebeurt; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor werken gegund worden, met name voor het fijnfrezen van 
cementbetonverharding in de Kruisherenstraat, de Sint-Jansstraat en de Rukkelingenweg, bij 
toepassing van art. 26§1.1°a van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 omwille van het 
niet-overschrijden van de limiet van € 85.000,00 excl. btw. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met kenmerk TD/LR 910/2016 en de raming voor de 
opdracht “Fijnfrezen van cementbetonverharding, dienstjaar 2016”, opgesteld door de Technische 
Dienst.  
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De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De raming bedraagt € 20.661,15 excl. btw of € 25.000,00 incl. 21% btw. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op budgetcode 
GEM/22400500/0200 (actie 1419/005/001/001/001). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
 
Onderwijs - Algemeen 
13. VACANTVERKLARINGEN IN HET ONDERWIJS 
 
Tegemoetkomend aan het recht in hoofde van personeelsleden die voldoen aan de voorwaarden voor 
vaste benoeming; 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 27 maart 1991; 
Gelet op het advies van het ABOC dd. 25/02/2016; 
Gelet op de berekening van de lestijden in de onderwijsinstellingen voor basisonderwijs te Riemst, 
Klein-Lafeltstraat 2 en te Millen, Kattestraat,7 ging het college, in zitting van 03/03/2016 over tot 
vacantverklaring in volgende ambten en opdrachten op toestand van 1 maart 2016 
* Scholengroep Riemst - Herderen 

o Ambt onderwijzer 6/24 
o Ambt kleuteronderwijzer: 22/24 
o Ambt ICT-coördinator: 1/36 
o Ambt administratief medewerker: 1/36 

 
* Scholengroep Millen – Genoelselderen – Herderen 

o Ambt onderwijzer: 31/24 
o Ambt bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding: 5/24 
o Ambt bijzondere leermeester protestantse godsdienst: 2/24 
o Ambt bijzondere leermeester niet-confessionele zedenleer: 2/24 

 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans 
en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Het college beslist over te gaan tot vacantverklaring in volgende ambten en opdrachten op toestand 
van 1 maart 2016. 
* Scholengroep Riemst - Herderen 

o Ambt onderwijzer 6/24 
o Ambt kleuteronderwijzer: 22/24 
o Ambt ICT-coördinator: 1/36 
o Ambt administratief medewerker: 1/36 

 
* Scholengroep Millen – Genoelselderen – Herderen 

o Ambt onderwijzer: 31/24 
o Ambt bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding: 5/24 
o Ambt bijzondere leermeester protestantse godsdienst: 2/24 

o Ambt bijzondere leermeester niet-confessionele zedenleer: 2/24 
artikel 2: 
Deze ambten zullen bekend gemaakt worden aan alle deeltijds vastbenoemde en TADD'ers, die in 
aanmerking komen voor een vaste benoeming binnen de scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg. 
Zij kunnen zich hiervoor kandidaat stellen bij het gemeentebestuur van Riemst, Maastrichtersteenweg 
2b, 3770 Riemst vóór 15 mei 2016. 
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Interne zaken - Dienst Secretariaat 
14. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Peter Neven: 
Graag een stand van zaken i.v.m. de aanleg van kunstgrasvelden. 
schepen Christiaan Bamps: 
De bouwvergunning is ingediend ende bestekken zijn klaar.  Dit dossier wordt op de eerstvolgende 
gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. 
 
Jo Ruyters: 
1.Graag een stand van zaken i.v.m. ’t Bandje te Vlijtingen. 
schepen Katja Onclin: 
De woonbehoeftenstudie is afgerond en wordt getoetst aan de voorwaarden van de Provincie.  Indien 
dit conform blijkt, worden de plannen opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan het 
schepencollege. 
 
2. Rond dit dossier werd niet voldoende gecommuniceerd met de betrokken inwoners. 
schepen Katja Onclin: 
Dit dossier wordt wel goed gecommuniceerd.  Wij hebben de betrokkenen ontvangen op het 
gemeentehuis en een hoorzitting georganiseerd.  Achteraf reageerden de meesten positief.  Bij een 
volgende fase in dit dossier worden de betrokkenen eveneens geïnformeerd. 
 
3. Graag een stand van zaken i.v.m. de woonbehoeftenstudie. 
schepen Katja Onclin 
Deze studie wordt door de Provincie onderzocht op correctheid en kan daarna pas worden afgerond. 
 
Dirk Jacobs: 
1.Het schepencollege van 18/02/2016 besliste om een energiefactuur van de voetbalvereniging van 
Kanne eenmalig te betalen.  Waarom gebeurt dit eenmalig?  Hebben andere verenigingen daar ook 
recht op? 
schepen Christiaan Bamps: 
Deze club heeft moeten verhuizen op vraag van de gemeente en er werden bepaalde afspraken 
gemaakt.  De betreffende onkosten  liggen binnen de budgetten die werden voorzien voor de aanleg 
van het nieuwe plein. 
 
2.Aan sommige verenigingen voor paramotoren worden beperkingen opgelegd die aan andere 
verenigingen voor paramotoren niet worden opgelegd. Waarom? 
burgemeester Mark Vos: 
De voorwaarden zouden voor alle paramotoren hetzelfde moeten zijn.  We zullen dit onderzoeken. 
 
3.Tijdens de gemeenteraadszitting van september stelde ik voor om de landbouwers van Riemst te 
vragen om tijdens de winterperiode te helpen bij het sneeuwruimen indien dit nodig mocht zijn.  Daar 
werd toen niet op ingegaan.  Nu lees ik in een krantenartikel dat sommige landbouwers wachtgeld 
ontvangen voor eventuele hulp bij sneeuwruimen. Kan de technische dienst dit niet aan? Graag uitleg 
hierover.  
burgemeester Mark Vos: 
In februari heeft het schepencollege beslist om beroep te doen op landbouwers voor de plaatsen waar 
prioritair gestrooid moet worden, zoals bv. de voet-en fietspaden.  Dit betreft een overeenkomst van 1 
maand omdat de gemeente niet over voldoende voertuigen beschikt om alle prioritaire plaatsen tijdig 
te strooien. 
Steven Coenegrachts: 
Wat is er dan gewijzigd t.o.v. september vorig jaar?  
burgemeester Mark Vos: 
Wij hebben een voorstel van Agro gekregen voor 125 euro/maand en we hebben dit voorstel voor 1 
maand aanvaard. 
 
 
 
 



notulen gemeenteraad dd. 14.03.2016 – p.18 
 

 
4. De duivenbond van Herderen werd wegens de afbraak van het cultureel centrum gehuisvest in het 
klooster in de Tolstraat.  Waar wordt deze vereniging gehuisvest als de nieuwe school in gebruik wordt 
genomen en de gebouwen in de Tolstraat een nieuwe bestemming krijgen? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
5.Tijdens een vorige gemeenteraad deed ik een voorstel i.v.m. jobstudenten, nu lees ik in de notulen 
van het schepencollege dat de jeugddienst dit voorstelt. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is geen vraag die u stelt, dus krijgt u ook geen antwoord. 
 
Anita Beusen: 
1.Het sluikstorten neemt alsmaar toe, gelieve hiertegen in te gaan.  Worden er mensen betrapt op 
sluikstorten? 
burgemeester Mark Vos: 
Tot op heden werden 15 PV’s opgemaakt en dit werd gepubliceerd in de pers om mensen duidelijk te 
maken dat er wel degelijk boetes worden uitgeschreven.  Wij doen voortdurend oproepen via het 
infoblad en gaan op verschillende plaatsen sluikstortborden plaatsen.  Dagelijks moeten werknemers 
van de gemeente sluikstort doorheen gans de gemeente opruimen.  Sluikstorten is ook onze 
bezorgdheid.   
 
schepen Mathieu Eycken: 
We zoeken voortdurend naar oplossingen, zoals het plaatsen van sluikstortborden, …Daarnaast wordt 
overwogen om in samenwerking met Bilzen en Hoeselt mobiele camera’s aan te kopen en 
onderzoeken we een voorstel van Limburg.net dat inwoners de mogelijkheid biedt om 100m grond te 
claimen en zelf proper te houden. 
 
2.Het kerkhof te Val-Meer ligt er zeer slordig en modderig bij.  Wanneer wordt dit opgeruimd, dit heb ik 
al meerdere keren gevraagd? 
burgemeester Mark Vos: 
De opruimingswerken worden uitgevoerd als het weer het toelaat.  Wat het gedeelte van de 
grafkelders betreft zullen we onderzoeken. 
 
Ronnie Oosterbosch: 
1.Gelieve een reling te voorzien aan de buitentoegang naar de grote zaal van de bibliotheek 
Jan Peumans: 
Gelieve deze reling niet te dik te maken zodat oude mensen zich voldoende kunnen vastgrijpen. 
 
Veerle Wouters: 
1.Via een persbericht heb ik vernomen dat een studiebureau bezig is met een onderzoek om de 
winkels in Riemst te centraliseren en dat er op de informatievergadering door het studie bureau 
voorstellen in die zin werden gedaan.  Wat is de bedoeling van deze studie en gelieve ze toe te lichten 
aan de gemeenteraad.  Op dit ogenblik staan veel winkelpanden leeg, wordt er gezocht naar een 
oplossing?  Werd er een bouwaanvraag ingediend voor de vestiging van een Carrefour te Zichen? 
schepen Guy Kersten: 
Wat het onderzoek van het studiebureau betreft wil ik melden dat hetgeen door het studiebureau werd 
voorgesteld, de verzamelde gegevens waren over het handelsapparaat van Riemst, zoals o.a. de 
winkeloppervlakte, het koopgedrag en de koopvlucht, deze gegevens werden verzameld om het 
winkellandschap van Riemst in kaart te brengen.  
In tegenstelling tot wat u zegt, werden er geen voorstellen gedaan omtrent centraliseren van winkels , 
maar het studiebureau heeft wel bepaalde stellingen naar voor geschoven om reacties bij lokale 
handelaars los te weken en te polsen naar hun bevindingen..  Op basis van deze bevindingen zullen 
in een latere fase nieuwe voorstellen gedaan worden, die dan op een volgende workshop zullen 
besproken worden..  Wat de bouwaanvraag van de Carrefour betreft is het zo dat wij deze ontvangen 
hebben na de infovergadering en dat dit dossier nog moet vergund worden.  
Daarnaast wil ik toch even vermelden dat uit dit onderzoek blijkt dat onze gemeente goed scoort wat 
leegstaande winkelpanden betreft, nl. slechts 5.9% van de beschikbare winkelvloeroppervlakte   
tegenover bijna 9% in de Vrind gemeenten 
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2.Wat is de visie van de gemeente aangaande fusioneren met andere gemeenten?  Heeft het bestuur 
de intentie om te fusioneren of niet?  In de krant staan velerlei tegenstrijdige dingen desbetreffende en 
melden burgemeesters uit omliggende gemeenten dat onze burgemeester niet weigerachtig staat 
t.o.v. van een fusie.  Graag uitleg hierover. 
Burgemeester Mark Vos: 
Ik heb nooit beweerd dat ik niet weigerachtig sta t.o.v. een fusie en zou van u graag de namen van de 
burgemeesters vernemen die dit hebben gezegd 
 
Jan Peumans: 
1.In de Toekomststraat richting Heukelom centrum wordt veel te  hard gereden en wordt de holle weg 
gebruikt als sluipweg.  Gelieve dit te melden aan de verkeerscommissie en maatregelen te nemen. 
schepen Guy Kersten: 
In een gedeelte van de Toekomststraat staan vrachtwagens en andere voertuigen geparkeerd, samen 
met de kruispunten waar de voorrang van rechtsregeling van toepassing is werken die ook als 
snelheidsremmer. Bovendien zijn er voetpaden waarop de voetganger zich veilig kan verplaatsen. Dit 
wil echter niet zeggen dat de snelheidsbeperkingen niet moeten gerespecteerd worden. We zullen 
voorstellen om in de Toekomststraat opnieuw snelheidsmetingen te laten uitvoeren. Deze resultaten 
zullen dan op de verkeerscommissie besproken  worden. Aan de hand hiervan zullen eventueel 
bijkomende snelheidsbeperkende maatregelen voorgesteld worden   Het dossier snelheidsmetingen 
wordt trouwens tijdens één van de volgende gemeenteraadsvergaderingen voorgesteld. 
 
2.De schoolsite te Herderen zou verkocht worden.  Gelieve toe te zien op de juiste verdeling tussen de 
verschillende eigenaars.  Daarnaast vraag ik om de voorgevel van het schoolgebouw evenals het 
kloostergebouw te bewaren vanwege hun authenticiteit. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit dossier wordt voorgelegd tijdens de gemeenteraadsvergadering van april. 
 
3.Er werd een pact tegen kinderarmoede ondertekend.  Welke acties orden voorzien? 
schepen Katja Onclin: 
Er zijn verscheidene acties opgezet zoals het inventariseren van bestaande initiatieven, het opstarten 
van het Huis van het Kind en het plannen van toekomstige acties.  We zullen u een oplijsting 
bezorgen en een toelichting geven op een eerstvolgende gemeenteraadsvergadering. 
 
4.Uit een onderzoek van VOKA blijkt dat kleine gemeenten te weinig bedrijfsvastgoed kunnen 
aanbieden.  Heeft onze gemeente een plan van aanpak? 
schepen Guy Kersten: 
N.a.v. dit onderzoek hebben gesprekken plaatsgevonden met VOKA en werd een nieuwe studie i.v.m. 
handelskernen in Riemst opgestart. Ook de uitbreiding van de ambachtelijke zone biedt een 
beantwoordt op de vraag voor meer bedrijfsvastgoed. 
 
Jan Noelmans: 
1.Graag een stand van zaken i.v.m. de heraanleg van de Zagerijstraat en de herinrichting van het 
plein te Membruggen. 
Schepen Guy Kersten: 
De nieuwe offertes zijn binnen, ze worden nu gecontroleerd door het ontwerpbureau, daarna worden 
de werken gegund.  De werken zullen waarschijnlijk nog voor de zomer starten , afhankelijk van de 
beschikbaarheid van de aannemer aan wie de opdracht gegund wordt. 
 
2. Hoe staat het met de opgerichte tewerkstellingscel?  Eén van de doelstelling was tewerkstelling 
zoeken en/of melden aan onze inwoners.  Ik heb vernomen dat aan het kanaal in Luik een 
tewerkstelling voor 2000 jobs wordt gecreëerd, wellicht de moeite waard om te onderzoeken hoe we 
werkzoekende mensen van hier naar daar kunnen leiden? 
schepen Bert Cilissen: 
De doelstellingen die werden vooropgesteld trachten we op te volgen via de Werkwinkel en VDAB, 
deze beide partners hebben veel initiatieven om mensen testuren naar tewerkstelling.  Jobs creëren is 
echter zeer moeilijk en we zullen uw voorstel zeer zeker opvolgen, net als we andere projecten die 
zich mochten voordoen zullen promoten en opvolgen. 
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3. Graag een stand van zaken aangaande 2 voorstellen die ik deed tijdens een vorige 
gemeenteraadszitting, m.n. What’sapp en SDNA. 
burgemeester Mark Vos 
In verband met What’sapp kan ik u laten weten dat wij zetelen in een werkgroep die werd opgestart 
door de provincie.  Wat het SDNA betreft kan ik u zeggen dat een vertegenwoordiger uitleg 
desbetreffende is komen geven en dat wij vaststellen dat dit redelijk duur is en dat de effectiviteit 
ervan niet is aangetoond.  Wij hebben besloten om inbraakpreventie te promoten en om bij elke 
bouwvergunning die wordt verstuurd suggestieve tips te voegen. 
 
 
4. Zowel in de pers als in het Vlaams parlement was er ophef over Scholen van Morgen en het gebruik 
van lokalen door verenigingen.  Gaat dit probleem zich ook voordoen te Herderen? 
schepen Bert Cilissen: 
Dit zal zich niet voordoen in Herderen omdat wij vanaf het begin het multifunctionele karakter hebben 
bepaald. 
 
Steven Coenegrachts: 
1.Onze gemeente werd door OVAM verkozen als 1ste gemeente voor finetuning registratie van 
sluikstorten. 
2. Het kerkmuseum van Vlijtingen trok weinig inwoners van Lafelt aan omdat de uitnodigingsfolder niet 
goed werd opgesteld.  Gelieve dit in de toekomst te vermijden. 
 
3.Het antwoord van raadslid Jessica Nijs op de vraag i.v.m. de vergoeding van handelaars die 
huisvuilzakken verkopen, is niet duidelijk.  Kan dit antwoord toegelicht worden? 
Schepen Mathieu Eycken: 
Limburg.net geeft geen vergoeding aan de handelaars die huisvuilzakken verkopen omdat dit 
neerkomt op een contante belasting wat dan weer de prijs van de huisvuilzakken zou doen stijgen.  Er 
wordt een bijeenkomst georganiseerd tussen de handelaars en Limburg.net om dit verder te 
verduidelijken. 
 
Ludwig Stevens: 
1.Is er een plan van aanpak rond het onderhoud van bermen, meer specifiek de talud te Heukelom? 
burgemeester Mark Vos: 
De bermen worden volgens terugkerende planning met de klepelmaaier onderhouden. 
2.gelieve de bomen in de omgeving van de kerken mee te onderhouden. 
burgemeester Mark Vos: 
Die bomen worden mee onderhouden. 
 
Ivo Thys: 
1.De laatste ophaling van de GFT-container met de oude stikker is voorzien op paasmaandag en 
wordt dus verschoven naar 2 april.  De mensen hebben dan wel een nieuwe stikker nodig, kan dit nog 
eens duidelijk vermeld worden? 
schepen Mathieu Eycken: 
De meeste inwoners hebben hun nieuwe stikker reeds gekocht. 
 
2.Er is slechts 10% van de nieuwe inwoners komen opdagen op de samenkomstdag aan de nieuwe 
brug te Vroenhoven.  Wellicht is de opkomst hoger als we dit zouden decentraliseren, zo ook de 
gezinsdag? 
burgemeester Mark Vos: 
Er waren 90 inwoners aanwezig, dit lijkt mij een mooie opkomst. 
 
3.Wat zijn de plannen van de gemeente inzake het beleidsplan Ruimtelijk Vlaanderen? 
schepen Katja Onclin: 
We zullen u een antwoord bezorgen. 
 
4. Ik stel geen vragen meer want ik krijg toch maar nepantwoorden. 
 
 
 
 



notulen gemeenteraad dd. 14.03.2016 – p.21 
 

 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
15. BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART. 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 14.03.2016 toegevoegd. 
 
OPRICHTING WERKGROEP TER BESPREKING EN VOORBEREIDING  
VAN DE SAMENVOEGING VAN RIEMST MET EEN OF MEERDERE  
AANGRENZENDE GEMEENTEN. 
 
Vaststellingen en motivatie: 
De Vlaamse Regering streeft naar sterke lokale besturen. Schaalvergroting van gemeenten is een 
manier om dat te realiseren. De Vlaamse Regering stimuleert en ondersteunt daarom lokale besturen 
die vrijwillig willen fuseren. De krijtlijnen voor dit beleid werden vastgelegd in een conceptnota die de 
Vlaamse Regering heeft goedgekeurd op 17 juli 2015. 
 
Stimuleringsmaatregelen 

• een fusiebonus onder de vorm van een schuldovername ten belope van 500 euro schuld per 
inwoner voor gemeenten die fuseren op 1 januari 2019; 

• een uitbreiding van de waarborgregeling van het Gemeentefonds zodat de nieuwe gemeente 
niet minder zal ontvangen dan de som van de aandelen van de samen te voegen gemeenten; 

• de mogelijkheid om tijdelijk een groter aantal schepenen te voorzien voor de fusiegemeente. 
In de voorstellen die worden gedaan door het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving (Vives) 
wordt er geen noodzaak gezien in een fusie van Riemst met een andere gemeente.  Vives - c.q. 
onderzoeker Stijn De Ruytter - stelt voor om als uitgangspunt voor fusies de dagelijkse 
pendelbewegingen tussen de gemeenten te nemen.  Hij herleidde zo het aantal gemeenten van 308 
naar 152.  Dat voorstel is louter gebaseerd op een rekenkundige bewerking (algoritme) waarbij 
uitgegaan wordt van samenvoeging van gemeenten met minimaal 15.000 inwoners.  En vermits 
Riemst deze grens overschrijdt,  acht Vives een samenvoeging niet nodig.  Een samenvoeging van 
gemeenten is echter meer dan een rekenkundige bewerking.  De essentie van een samenvoeging is 
het groeperen van territoria met hun bevolking die economisch, financiëel, maatschappelijk, ... beter 
beheersbaar zijn. 
 
Indien Riemst - volgens het Vives-model - autonoom blijft, zal het een kleine plattelandsgemeente 
blijven waarvan de leefbaarheid in vraag mag gesteld worden. Een beperkt niveau van leefbaarheid 
zal alleen gegarandeerd kunnen worden - zoals nu - met een hoge persoonsbelastingsvoet.  Hoe 
aantrekkelijk zal Riemst dan blijven voor de gezinnen met een modaal inkomen? 
 
De vraag zal zijn  : Doen we het vrijwillig en beslissen we het zelf of zal het ons in de toekomst worden 
opgelegd? 
 
BESLUIT:  
artikel 1:  
De gemeenteraad van Riemst geeft aan het schepencollege de opdracht om op korte termijn een 
werkgroep "Samenvoeging van Riemst met aangrenzende gemeenten" op te richten.  
artikel 2: 
Deze werkgroep zal worden samengesteld uit volgende leden : de burgemeester, de 
gemeentesecretaris, een afgevaardigde van het managementteam, een afgevaardigde van het 
personeel, een afgevaardigde van de Vlaamse overheid (Binnenlandse Zaken) en een afvaardiging 
van elke fractie. 
artikel 3: 
Deze werkgroep zal worden voorgezeten door een externe begeleider van Vives.  
artikel 4: 
De conclusies van de werkgroep zullen ter kennis gebracht worden aan de gemeenteraad in de zitting 
van november 2016. Een bijsturing daarvan kan tijdens de gemeenteraad van december leiden tot 
definitief besluit tot al dan niet vrijwillige samenvoeging.  
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burgemeester Mark Vos: 
Een fusie met een andere gemeente werd grondig bekeken en onderzocht en de voor- en nadelen 
werden afgewogen.  We hebben besloten om nog niet te fusioneren.  We werken nu wel al samen met 
andere gemeenten op vlak van organisatie, personeel en samenaankopen.  Indien we nu zouden 
fusioneren zou de schuld per inwoner voor onze gemeente stijgen t.o.v. van nu. 
 
Steven Coenegrachts: 
Ik vind het voorstel van raadslid Ivo Thys een goed voorstel.  We moeten sowieso trachten een 
gedwongen fusie te voorkomen.  Het opstarten van een commissie die nadenkt over een fusie  en 
desbetreffende voorstellen uitwerkt lijkt mij een goed idee.  Wat ik niet terugvind in dit voorstel is 
werken met een backoffice die uitzoekt op welke vlakken er samengewerkt wordt of kan worden. 
 
Jan Peumans: 
Een gemeente met 17.000 inwoners is een gemeente die goed leefbaar is en die een goede 
dienstverlening kan voorzien en dit alles zonder te fusioneren.  Ik ben daarom tegen een fusie met 
een andere gemeente.  Maar hierover een debat voeren waarin alle voor- en nadelen goed kunnen 
worden afgewogen lijkt mij ook een goed idee.  Ik stel voor om de mogelijkheid te overwegen om een 
aantal maatschappelijke debatten te voeren op de gemeenteraad. 
 
Ivo Thys: 
We zouden dit debat zeker kunnen voeren tijdens een gemeenteraadszitting en ik stel zelfs voor om 
externe deskundigen uit te nodigen. 
 
burgemeester Mark Vos 
We zullen dit onderzoeken en zullen het agenderen op de volgende gemeenteraad zodat hierover een 
debat kan gehouden worden. 
 
Ik stel voor dat we nu stemmen over het bijkomend agendapunt van raadslid Ivo Thys. 
 
BESLUIT: 10 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Anita 
Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
14 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke 
Loyens en Joël L'Hoëst 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 23:20 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
 
 
Marcel Peumans 
waarnemend gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 


