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Vergadering gemeenteraad van 9/04/2018. 
 
 
Aanwezig:  

Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 
schepenen 

Jan Peumans, 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, 
Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts, raadsleden 

Guido Vrijens, gemeentesecretaris 
 

 
Laat zich verontschuldigen:  

Ivo Thys, Rachelle Onclin, raadsleden 
 

 
Vanaf punt 2 vervoegt Jan Peumans, raadslid de zitting. 

Vanaf punt 6 vervoegt Steven Coenegrachts, raadslid de zitting.  
 
Vragen vanuit het publiek:  

 
Jos Stroeken: 
In de Meanstraat werd bermparkeren ingevoerd. De straat is niet zo heel breed en op sommige 

plaatsen is aan beide kanten bermparkeren voorzien. Dit is geen logische en praktische aflossing. Kan 
dit herbekeken worden? 
Schepen Guy Kersten:  

De situatie wordt opnieuw onderzocht. 
 
De heer R.Jans en de heer J. Stevens: 

De heer R. Jans leest volgende brief voor: 
 
Geachte heer burgemeester en schepencollege van Riemst 

Geachte leden van de gemeenteraad 
Wat betreft de zogezegde nog bestaande verkavelingsvergunning :  
Ja ze bestaat nog, doch wat is ze nog waard ? 

Volgens mr Jo Driessens, is deze verkavelingsvergunning afgeleverd op voorwaarde dat de afbraak 
van de villa een feit is. Daar deze stedenbouwkundige vergunning van 17/10/2013 komt te vervallen 
door het arrest van de Raad voor vergunningsbetwistingen te Brussel,  kan de verkavelingsvergunning 

nog moeilijk een reden van bestaan hebben. 
Bij het vooronderzoek van de verkaveling zijn er verschillende voorname dingen over het hoofd gezien 
(opzettelijk of niet?). Zo is er geen sprake van hetgeen er allemaal in de ondergrond zit.  

- hoofdwaterleiding recht onder het bouwgedeelte van de geplande  
- woningen (de gemeente betwist dit maar wij weten wel beter) 
- onder gestorte wegenafbraak ( asfalt, klinkers, beton.... ) 

 
Dit onroerend goed is gebouwd op ten onrechte opgevulde grond in volle overstromingsgebied en is 
alzo een groot gevaar voor de omliggende woningen. Dit is al zo dikwijls gebleken uit de feiten in het 

verleden. 
De Raad voor vergunningsbetwistingen te Brussel is dan ook scherp over de werkwijze van de 
tussenkomende instrumenterende ambtenaren die dezeverkavelingsvergunning tot stand hebben 

gebracht, incluus de behandeling van onze bezwaren. 
 
Vooral het optreden na ons beroep, waarbij de verkavelingsaanvrager tegemoet wordt getreden door 

de Bestendige deputatieambtenaar; wordt streng op de korrel genomen. Mr Labatte is te vriendelijk 
geweest voor de aanvrager en heeft onze rechten op inspraak met voeten getreden. 
Lees ook het finaal besluit ( 5-10-2017 ) van de Bestendige Deputatie, die ook niet mals is voor 

dienaangaande werkwijze! 
 
De rechter in Brussel is ontstemd met het feit dat de gem. Riemst een verkaveling heeft goedgekeurd 

in volle overstromingsgebied met daarbij de aanwezigheid van de ophoging van het maaiveld langs de 



Notulen gemeenteraad dd. 09.04.2018 - pag. 2 
 

villa Eycken, die een echte dijk vormt voor de watervloed bij noodweer en zo de hele omgeving onder 

water zet. Zoals duidelijk te zien is uit onze foto's van de laatste overstroming, twee jaar geleden! 
 
Ze was verbaasd dat hier in Riemst zo lichtzinnig werd omgesprongen met deze materie: met name 

het aanleggen van verkavelingen in overstromingsgebieden. 
Tot onze verbazing wenste ze ons op het einde van de zitting in het openbaar: “Mr… ik wens u nog 
veel geluk met uw petitie bij de politiekers van Riemst.” 

 
Waarom is er niet iemand van de gemeente Riemst persoonlijk aanwezig op de zitting van het hof. 
Alleen de advocaat is aanwezig. 

 
Burgemeester Mark Vos:  
We zullen u een schriftelijk antwoord bezorgen.  

 
Jean Rogister – Romeinse weg 53:  
In onze straat ligt brandbaar snoei- en afvalhout. Dit is een gevaarlijke situatie. Bovendien zitten onder 

dit hout veel ratten. Als buren ondervinden we veel hinder hiervan. 
Burgemeester Mark Vos:  
We zullen het onderzoeken.  

 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering samengeroepen 
ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter dd. 30.03.2018. 

De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Ludwig Stevens, de stemmingen worden 
volgens loting aangevat door de heer Mathieu Eycken. 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 12.03.2018 

 
Het verslag ligt ter inzage. 
 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit 
verslag. 
 

BESLUIT: 21 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen,  Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean 
Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne 

Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
AH Interne zaken 

2. GEMEENTEREGLEMENT ADMINISTRATIEVE STUKKEN 
 
Etienne Gielen:  

Zijn dit vastgelegde tarieven? 
 
Burgemeester Mark Vos:  

Behalve de gemeentebelastingen zijn deze tarieven vastgelegd door de federale overheid.  
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;  
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van 23 juni 2010 en de opeenvolgende wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 25 maart 2003 (B.S. 28 maart 2003) inzake de afgifte van de 
electronische identiteitskaart en de opeenvolgende wijzigingen;  
Gelet op de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de 

invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen en de 
opeenvolgende wijzigingen; 
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Gelet op artikel 2 van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de 

verblijfsbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953 (B.S. 5 april 1968) waarin 
vermeld wordt dat de retributies op vreemdelingenkaarten gelijk zijn aan die welke van Belgische 
onderdanen worden gevorderd voor het afleveren van identiteitskaarten;  

Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot 
wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke 
personen en de opeenvolgende wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 oktober 2009, tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart  
1998, betreffende de kosteloze verlenging van rijbewijzen omwille van medische redenen groep 1;  
Gelet op het koninklijk besluit van 28 april 2011 tot aanpassing van de rijbewijscategorieën, het 

rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge richtlijn 2006/126/EG van het 
Europees Parlement en van de raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs;  
Gelet op het Ministerieel Besluit van 3 maart 2009 (B.S. 11 maart 2009) houdende beslissing om de 

electronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar (kids-ID) 
veralgemeend in te voeren en de opeenvolgende wijzigingen; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen 

ten laste van de gemeenten voor de uitbereiding van de elektronische identiteitskaarten, de 
elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar en de kaarten en 
verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, waarbij de bijlage is gewijzigd bij 

ministerieel besluit van 27 maart 2013 (B.S. van 21 en 29 maart 2013); 
Gelet op de omzendbrief van FOD Buitenlandse zaken van 29 oktober 2004 betreffende de 
paspoorten en de opeenvolgende wijzigingen; 

Gelet op de circulaire van 20 september 2017 en 7 december 2017 van FOD buitenlandse zaken 
waarmee vanaf 1 januari 2018 de bevoegdheden van de provincies inzake paspoorten en 
reisdocumenten overgedragen worden aan de Belgische gemeenten.  

Gelet op de circulaire van 13/03/2018 voor de afgifte van paspoorten via een superdringende 
procedure. 
Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente zware lasten 

meebrengt en dat het aangewezen is hiervoor een gematigde belasting in te vorderen;  
Overwegende dat bij toepassing van artikel 2 van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 het tarief 
van de vergoedingen dat is opgenomen in de bijlage van het besluit vanaf 01 januari 2014, jaarlijks op 

1 januari automatisch wordt herzien; 
Overwegende dat de uitbaters van de grotten van Kanne 100,00 euro vragen per huwelijk  dat 
voltrokken wordt in de grotten van Kanne; 

Overwegende dat het bruidspaar de 100,00 euro zal betalen aan het gemeentebestuur van Riemst, 
dat op zijn beurt dit bedrag zal doorstorten aan de uitbaters van de grotten van Kanne.  
 

BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens en Joël L'Hoëst 

2 stemmen tegen: Ludwig Stevens en Jan Noelmans 
7 onthoudingen: Jan Peumans, Anita Beusen, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings 
en Agnes Coenegrachts 

 
artikel 1: 
Vanaf heden en voor een termijn die eindigt op 31 december 2019 wordt een belasting geheven op de 

afgifte van administratieve stukken. Het besluit van 5 februari 2018 wordt opgeheven vanaf het 
ogenblik dat de nieuwe tarieven van toepassing zijn. 
 

artikel 2: 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen aan wie het stuk wordt afgeleverd.  
 

artikel 3: 
De belasting wordt vastgesteld als volgt: 
1° Voor de identiteitskaarten, afgeleverd in uitvoering van het Koninklijk besluit van 26 januari 1967 en 

van de besluiten die dat hebben aangevuld en gewijzigd, voor de aanvraag van een verklaring van 
inschrijving ingediend in toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 



Notulen gemeenteraad dd. 09.04.2018 - pag. 4 
 

verwijdering van vreemdelingen en voor de afgifte, de vernieuwing, de verlenging of de vervanging 

van de verblijfsbewijzen van vreemdelingen; 
 
- bijlage 15: attest afgegeven in toepassing van art. 40, 109 of 119 van het K.B. van 8 oktober 1981 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen: 5,00 euro 
 

- attest immatriculatie paars (een Belgische verblijfstitel voor EEG-onderdanen in afwachting van een 
uitspraak over hun definitief verblijf/model B): 
• basis: 6,00 euro 

• verlenging: gratis 
 
- attest immatriculatie oranje (een Belgische verblijfstitel voor niet -EU-burgers in afwachting van een 

uitspraak over hun definitief verblijf/model A): 
• vluchteling: 
o basis: 2,00 euro 

o verlenging: gratis 
 
• niet-EEG onderdaan: 

o basis: 10,00 euro 
o verlenging: gratis 
 

- elektronische vreemdelingenkaarten (eVK): 
• A-kaart (bewijs van inschrijving in vreemdelingenregister van bepaalde duur/witte kaart) is een 
verblijfskaart voor niet-EU-burgers 

21,20 euro (19,20 euro aanmaakkosten en 2,00 euro gemeentebelasting). 
• B-kaart (bewijs van inschrijving in vreemdelingenregister/witte kaart) is een verblijfskaart voor niet -
EU-burgers 

21,20 euro (19,20 euro aanmaakkosten en 2,00 euro gemeentebelasting).  
• C-kaart (identiteitskaart voor niet-EU-vreemdeling/gele kaart) 
18,00 euro (16 euro aanmaakkosten en 2,00 euro gemeentebelasting).  

• D-kaart (EG-langdurig ingezetene) 
18,00 euro (16 euro aanmaakkosten en 2,00 euro gemeentebelasting).  
• E-kaart (identiteitskaart voor EER-vreemdeling/blauwe kaart) 

18,00 euro (16 euro aanmaakkosten en 2,00 euro gemeentebelasting).  
• E+-kaart (attest van permanent verblijf voor een onderdaan van één van de lidstaten van de 
Europese Unie)  

18,00 euro (16 euro aanmaakkosten en 2,00 euro gemeentebelasting). 
• F-kaart (kaart voor niet-EU familieleden van een EU-onderdaan of een Belg/gele kaart) 
18,00 euro (16 euro aanmaakkosten en 2,00 euro gemeentebelasting).  

• F+-kaart (permanente verblijfskaart voor een vreemdeling die geen onderdaan is van één van de 
lidstaten van de Europese Unie, maar deel uitmaakt van de familie van een burger die onderdaan is 
van één van de lidstaten van de Europese Unie) 

18,00 euro (16 euro aanmaakkosten en 2,00 euro gemeentebelasting).  
• H-kaart (Europese Blauwe kaart-verblijfstitel voor een hooggeschoolde werknemer, die geen 
onderdaan is van één van de lidstaten van de Europese Unie) 

18,00 euro (16 euro aanmaakkosten en 2,00 euro gemeentebelasting).  
 
De kosten voor een aanvraag via spoedprocedure: 

- spoedprocedure: 89,00 euro (84 euro aanmaakkosten + 5 euro gemeentebelasting).  
- extreme spoedprocedure: 133,00 euro (127,60 euro aanmaakkosten + 5,40 euro 
gemeentebelasting). 

 
- Bijlage 35 (bijzonder verblijfsdocument/te verkrijgen in afwachting van de uitspraak van het beroep 
tegen de beslissing om het grondgebied te verlaten): gratis  

 
- Bijlage 26 bis (beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten 
(maandelijks verlengbaar): gratis 
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- Aankomstverklaring (een verklaring die een buitenlandse burger ontvangt voor een kort verblijf van 

max. 3 maanden/bijlage 3): 
• Toeristen:  
-18 jaar: 3,00 euro 

+18 jaar: 10,00 euro 
• Concubinaat: 5,00 euro 
 

- Aanvraag van inschrijving: 
Bijlage 19: 10 euro 
Bijlage 19ter: 10 euro 

 
2° Voor iedere elektronische identiteitskaart (eID)  afgeleverd aan personen met de Belgische 
nationaliteit in uitvoering van het K.B. van 25 maart 2003 en waarvan de afgifte gestart is op 6 

december 2004 (vanaf 01/01/2018):  
18,00 euro (16,00 euro aanmaakkosten + 2,00 euro gemeentebelastingen). 
 

De kosten voor een aanvraag via spoedprocedure: 
- spoedprocedure: 89,00 euro (84 euro aanmaakkosten + 5 euro gemeentebelasting).  
- extreme spoedprocedure: 133,00 euro (127,60 euro aanmaakkosten + 5,40 euro 

gemeentebelasting). 
- extreme spoedprocedure met levering in Brussel: 101 euro (95,70 euro aanmaakkosten + 5,30 euro 
gemeentebelasting). 

 
3° Voor de elektronische identiteitsbewijzen voor kinderen van minder dan twaalf jaar (Kids -ID): 8,00 
euro (6,40 euro bestemd voor FOD Binnenlandse Zaken + 1,60 euro gemeentebelasting)(vanaf 

01/01/2018). 
 
De kosten voor een aanvraag via spoedprocedure: 

- spoedprocedure: 89,00 euro (84 euro aanmaakkosten + 5 euro gemeentebelasting).  
- extreme spoedprocedure: 133,00 euro (127,60 euro aanmaakkosten + 5,40 euro 
gemeentebelasting). 

- extreme spoedprocedure met levering in Brussel: 101 euro (95,70 euro aanmaakkosten + 5,30 euro 
gemeentebelasting). 
 

Voor zeer dringende en dringende Kids-ID's die gelijktijdig worden aangevraagd voor kinderen van 
hetzelfde gezin en op hetzelfde adres zijn ingeschreven:  
- spoedprocedure: 58,00 euro (55,60 euro aanmaakkosten + 2,40 euro gemeentebelasting) .  

- extreme spoedprocedure: 58,00 euro (55,60 euro aanmaakkosten + 2,40 euro gemeentebelasting) .  
 
Voor de kartonnen identiteitsbewijzen die enkel nog aan niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar 

mogen gegeven worden: 1,00 euro 
 
4° Voor iedere elektronische identiteitskaart (eID) en voor de elektronische identiteitsbewijzen voor 

kinderen van minder dan twaalf jaar (Kids-ID) zijn de kosten voor de aanvraag van nieuwe pin- en 
pukcodes (i.g.v. verlies van codes): 
- indien de burger zelf via website van het RR aanvraag doet: gratis  

- indien de aanvraag gebeurt door gemeente: 5,00 euro 
 
De kosten voor de aanvraag van een token: 5,00 euro 

 
5° Voor een wettelijk huwelijk: 40,00 euro (ongeacht welke dag) 
Dit bedrag omvat de belasting op het in het trouwboekje voorkomend huwelijksgetuigschrift. Er is geen 

onderscheid meer tussen het trouwboekje "gewoon model" of het trouwboekje "luxe model". Hierin i s 
een geschenkpakket van de wereldwinkel begrepen. 
 

Bijkomend voor een wettelijk huwelijk afgesloten in de grotten van Kanne: 100,00 euro 
 
Duplicaat trouwboekje: 15 euro 
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6° Voor de paspoorten van Belgen (reispassen): 

- meerderjarig: 75,50 euro (35,00 euro aanmaakkosten + 30,00 euro consulaire taks + 10,00 euro 
gemeentebelasting + 0,50 euro bijzonder recht) 
- minderjarig: 35,50 euro (35,00 euro aanmaakkosten + 0,50 euro bijzonder recht) 

 
De kosten voor een aanvraag van een paspoort van een Belg via dringende procedure: 
-meerderjarig: 250,50 euro (210,00 euro aanmaakkosten + 30,00 euro consulaire taks + 10,00 euro 

gemeentebelasting + 0,50 euro bijzonder recht) 
- minderjarig: 210,50 euro (210,00 euro aanmaakkosten + 0,50 euro bijzonder recht) 
 

De kosten voor een aanvraag van een paspoort voor een Belg ingeschreven in een gemeente via 
superdringende procedure (aangevraagd bij de gemeente): 
-meerderjarig: 310,50 euro (270,00 euro aanmaakkosten + 30,00 euro consulaire taks + 10,00 euro 

gemeentebelasting + 0,50 euro bijzonder recht) 
- minderjarig: 270,50 euro (270,00 euro aanmaakkosten + 0,50 euro bijzonder recht) 
 

Voor een paspoort met 64 blz. wordt altijd een dringende of superdringende procedure opgestart en 
het bijbehorende tarief geïnd.  
 

7° Voor de reisdocumenten van vreemdelingen/staatlozen/vluchtelingen: 
- meerderjarig: 71,50 euro (41,00 euro aanmaakkosten + 20,00 euro consulaire taks + 10,00 euro 
gemeentebelasting + 0,50 euro bijzonder recht) 

- minderjarig: 41,50 euro (41,00 euro aanmaakkosten + 0,50 euro bijzonder recht) 
 
De kosten voor een aanvraag van reisdocumenten van vreemdelingen/staatlozen/vluchtelingen via 

spoedprocedure: 
- meerderjarig: 240,50 euro (210,00 euro aanmaakkosten + 20,00 euro consulaire taks + 10,00 euro 
gemeentebelasting + 0,50 euro bijzonder recht) 

- minderjarig: 210,50 euro (210,00 euro aanmaakkosten + 0,50 euro bijzonder recht) 
 
De kosten voor een aanvraag van reisdocumenten van staatlozen en vluchtelingen (niet toegankelijk 

voor vreemdelingen) via superdringende procedure (aangevraagd bij de gemeente): 
-meerderjarig: 300,50 euro (270,00 euro aanmaakkosten + 20,00 euro consulaire taks + 10,00 euro 
gemeentebelasting + 0,50 euro bijzonder recht) 

- minderjarig: 270,50 euro (270,00 euro aanmaakkosten + 0,50 euro bijzonder recht) 
 
8° Voor het éénzijdig beëindigen van een wettelijke samenwoonst: 220,00 euro. Na ontvangst van de 

factuur van de gerechtsdeurwaarder wordt het verschil terugbetaald aan de aanvrager van de 
éénzijdige beëindiging. 
 

9° Voor de rijbewijzen: 
- Afgifte van een Belgisch rijbewijs in bankkaartmodel: 25,00 euro (5,00 euro gemeentebelasting + 
20,00 euro FOD Mobiliteit en Vervoer) 

- Afgifte van een voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel: 25,00 euro (5,00 euro gemeentebelasting + 
20,00 euro FOD Mobiliteit en Vervoer)  
- Afgifte van een internationaal rijbewijs: 16,00 euro (16,00 voor euro FOD Mobiliteit en Vervoer, vanaf 

01/02/2014) 
Sinds 1 november 2009 wordt de verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs categorie A3, A, 
B, B+E en G (groep 1) om medische redenen niet meer tegen betaling van een retributie doorgevoerd, 

noch voor het gemeentelijk aandeel, noch voor het aandeel van FOD Financiën.  
 
artikel 4: 

De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs bij het afleveren van het 
document. De personen die zouden weigeren de belasting te betalen, zijn verplicht het bedrag ervan 
in bewaring te geven bij de gemeenteontvanger tot de bevoegde overheid over het bezwaar uitspraak 

heeft gedaan. 
 
De personen die onderworpen zijn aan de belasting zijn eveneens verplicht er het bedrag van in 

bewaring te geven op het ogenblik van de aanvraag, indien het document niet onmiddellijk kan 
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afgeleverd worden. Er wordt kosteloos een ontvangstbewijs van de in bewaring gegeven sommen 

afgeleverd. 
 
Wanneer de gevraagde stukken per post worden verstuurd, worden de verzendingskosten aan de 

belasting toegevoegd. 
Die kosten dienen bij de aanvraag te worden betaald. 
Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.  

 
artikel 5: 
Kohierbelastingen worden ingevorderd door middel van een kohier, dat vastgesteld en uitvoerbaar 

wordt verklaard door het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 30 juni van het jaar 
dat volgt op het aanslagjaar.  
De belastingen worden door de gemeenteontvanger/financieel beheerder ingevorderd volgens de 

beschikkingen voorzien in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd. 
 

artikel 6:  
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 
college van burgemeester en schepenen. 

Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De 
indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 

kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.  
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, vermeldt dit 
uitdrukkelijk in het bezwaarschrift. In voorkomend geval zal hij uitgenodigd worden op een hoorzitting.  

Het college van burgemeester en schepenen of het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst , stuurt 
schriftelijk of via duurzame drager binnen vijftien kalenderdagen na  de verzending of de indiening van 
het bezwaarschrift een ontvangstmelding naar de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger.  

 
artikel 7: 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
3. PROTOCOLAKKOORD BESTUURLIJKE HANDHAVING CRIMINALITEIT EN 

ONVEILIGHEID 
 
Etienne Gielen:  

Dit is juridisch, ambachtelijk en archaïsch taalgebruik.  
Burgemeester Mark Vos:  
We zullen deze opmerking overmaken aan het ARIEC. 

 
Gelet op de artikelen 119 en 133 e.v. van de nieuwe gemeentewet;  
Gelet op artikel 42, 64, 186, 187, en 188 van het gemeentedecreet;  

Overwegende dat de aanpak van onveiligheidsfenomenen, waaronder zowel overlast, 
gemeenschappelijke criminaliteit als georganiseerde criminaliteit wordt verstaan, een geïntegreerde 
en integrale aanpak vereist; 

Overwegende dat de gemeente Riemst een belangrijke schakel vormt in de strijd tegen deze 
onveiligheidsfenomenen. Dat zij immers kan verhinderen dat criminele organisaties hun illegale 
activiteiten op een legale manier in het maatschappelijk verkeer kunnen brengen en vermijden dat zij 

ongewild, onbewust of onrechtstreeks meewerkt aan dergelijke constructies;  
Overwegende dat bestuurlijke handhaving betekent dat de gemeente Riemst actief deelneemt aan 
een pertinente informatie-uitwisseling. Dat immers is gebleken dat een echte performante bestuurlijke 

handhaving zeer moeilijk is wanneer er geen of onvoldoende informatie komt vanuit de gerechtelijke 
overheden; 
Dat de operationalisering van deze noodzakelijke informatiehuishouding, - uitwisseling en –

doorstroming gerealiseerd wordt d.m.v. onderhavig protocolakkoord bestuurlijke handhaving 
criminaliteit en onveiligheid; 
Dat het voorwerp van dit protocol de informatie-uitwisseling tussen de gerechtelijke overheden en de 

gemeente Riemst betreft; 
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BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 

Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter 
Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Jo 
Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts  

 
artikel 1: 
De gemeente Riemst keurt volgend protocolakkoord bestuurlijke handhaving criminaliteit en 

onveiligheid goed. 
 
artikel 2: 

De bestuurlijke overheid dient vooreerst de gerechtelijke overheden in kennis te stellen van de 
domeinen/materies waarin er absoluut nood is om aan bestuurlijke handhaving te doen en waarin men 
nood heeft aan gerechtelijke gegevens. 

Hierbij ligt het voor de hand dat eerst op één of andere manier een beeldvorming gebeurt, waarbij 
rekening wordt gehouden met de verwachtingen die de bevolking heeft meegedeeld (vb. via lokale 
bevragingen en/of veiligheidsmonitor), met de kennis van de gemeentelijke diensten en met de 

criminaliteitscijfers. Desgevallend wordt het criminaliteitsbeeld in de betrokken gemeente geëvalueerd 
en eventueel afgezet tegen de rest van het arrondissement. 
In casu heeft de gemeente Riemst binnen de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst ernstige aanwijzingen 

van criminaliteit, al dan niet in georganiseerd verband, en/of overlast vastgesteld in bepaalde 
segmenten en/of domeinen van de samenleving. 
Vervolgens zijn de domeinen besproken op de zonale veiligheidsraad of een zonaal veiligheidsoverleg 

dan wel een ander strategisch ad hoc overleg, teneinde het domein van de bestuurlijke handhaving te 
laten inpassen in de overige prioriteiten, de capaciteitsinvesteringen bij de diverse partners  correct te 
kunnen inschatten en een realistisch, efficiënt en effectief werkproces op  te zetten.  

De domeinen die voor bestuurlijke handhaving in aanmerking komen worden ook opgenomen in het 
zonale veiligheidsplan. 
In casu is dit gebeurd op de vergadering van 27.02.2018. 

Vervolgens werd onderhavig protocolakkoord voorbereid en voor goedkeuring voorgelegd aan het 
ambt van de procureur-generaal, die zijn goedkeuring gaf op 26.02.2018. 
Deze goedkeuring geldt ook als goedkeuring voor de bepalingen van de omzendbrief COL 5/2013 

betreffende de machtiging tot inzage van een strafdossier of tot het verkrijgen van een afschrift.  
 
artikel 3: 

Tussen de volgende partijen  : 
• De gemeente Riemst, vertegenwoordigd door de heer VOS Mark, burgemeester, en door de 

heer VRIJENS Guido, secretaris, met zetel te 3770 Riemst, Maastrichtersteenweg 2 bus b 

• De lokale politiezone, vertegenwoordigd door de heer CLAES Dirk, korpschef, met zetel te 
3740 Bilzen, Schureveld 11 

• Het Openbaar Ministerie arrondissement Limburg, vertegenwoordigd door de heer Guido 

Vermeiren, procureur des Konings, met zetel te 3500 Hasselt, Parklaan 25/3 
• Het Arbeidsauditoraat Arrondissement Antwerpen, Afdelingen Hasselt en Tongeren, 

vertegenwoordigd door mevr. de arbeidsauditeur Stephanie Steylemans met zetel te 2000 

Antwerpen, Bolivarplaats 20/6  
• De directeur-coördinator van de Coördinatie- en Steundirectie van de federale politie Limburg, 

de heer MINTEN Robin en de gerechtelijke directeur van de federale politie Limburg, de heer 

VANDEPAER Kris, beiden met zetel te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 228 
In aanwezigheid van: 

• Het Arrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum (afgekort ARIEC), vertegenwoordigd 

door haar coördinator mevrouw Annemie De Boye, met zetel te 3500 Hasselt, 
Universiteitslaan 1 wordt een Protocolakkoord Bestuurlijke Handhaving van Criminaliteit en 
Onveiligheid (hierna afgekort “Protocolakkoord BH”) afgesloten, waarvan de strekking en 

draagwijdte hierna wordt omschreven. 
Indien het protocol wordt uitgebreid met nieuwe partners, wordt dit als bijlage aan huidig protocol 
gevoegd. 

 
artikel 4: 
inhoudelijke bepalingen:  

HOOFDSTUK I: MATERIEEL TOEPASSINGSGEBIED  
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De partners komen overeen dat het toepassingsgebied ratione materiae van dit protocolakkoord BH 

de hierna volgende criminaliteits– en onveiligheidsfenomenen en/of domeinen omvat: 
- horeca en drankgelegenheden; 
- nacht- en belwinkels; 

- bouwsector; 
- vastgoedsector; 
- transportsector;  

- sociale fraude & subsidiefraude; 
- misbruik van vennootschapsstructuren; 
- witwaspraktijken; 

- criminele motorbendes; 
- prostitutie en/of prostitutie-inrichtingen; 
- mensenhandel, met het oog op economische uitbuiting; 

- mensenhandel, met het oog op seksuele uitbuiting; 
- schijnhuwelijk en illegaal verblijf; 
- identiteitsfraude; 

- drugsfenomenen; 
- vermogensmisdrijven; 
- misdrijven tegen personen: 

- leefmilieu, ruimtelijke ordening en/of stedenbouw: 
- leefmilieu (vergunning en vervuiling) en geluidsoverlast;  
- huisjesmelkerij, leegstand, inbreuken wooncode; 

- dierenwelzijn; 
De partners kunnen in gemeen overleg steeds andere of nieuwe prioriteiten stellen en derhalve 
wijzigen aanbrengen in de aan te pakken fenomenen.  Dit wordt dan als bijlage aan het huidige 

protocol gevoegd. 
 
HOOFDSTUK II: DE OPERATIONALISERING 

Afdeling 1. Organisatiestructuur 
Een minimale organisatiestructuur voor de bestuurlijke aanpak omvat twee niveaus, met name een 
strategisch niveau en een operationeel niveau: 

• Strategisch niveau: een strategisch overleg waarbij de bestuurlijke aanpak van criminaliteit 
en onveiligheid als onderdeel van het bredere strafrechtelijk, veiligheids- en preventiebeleid 
wordt opgevolgd, aan- en bijgestuurd, alsook geëvalueerd. Hier worden de strategische 

keuzes gemaakt en prioriteiten (bij)gesteld en kunnen eventueel grotere casussen worden 
besproken. In dit overleg moeten minstens de procureur des Konings (of de door hem 
gedelegeerde magistraat), de burgemeester en de korpschef van de lokale politie aanwezig 

zijn.  Om praktische redenen wordt dit strategisch overleg bij voorkeur gezien als een 
onderdeel van een reeds bestaand overleg (bijvoorbeeld de zonale veiligheidsraad) in de 
gekende driehoek openbaar ministerie-bestuur-politie (zie ook omzendbrief BH 10/2017, 

randnummer 18). 
• Operationeel niveau: een lokaal overleg bestuurlijke aanpak of eventueel indien aanwezig 

een GIEC (Gemeentelijk Informatie- en Expertise Centrum): is een operationeel bestuurlijk 

overleg waarbij op aangeven van het bestuur de casuïstiek wordt besproken, informatie wordt 
uitgewisseld en gemeenschappelijk acties (ook gekend als “flexcontroles”) worden voorbereid, 
uitgevoerd en opgevolgd. Dit overleg kan naast de diensten van de stad/gemeente en de 

politie bijvoorbeeld ook bestaan uit vertegenwoordigers van het OCMW, de brandweer, 
inspectiediensten,… Het openbaar ministerie kan, maar hoeft niet (telkens) aanwezig te zijn. 
Het beoordeelt zelf de opportuniteit ervan.  

Dit overleg valt niet samen met het nieuwe casusoverleg geregeld in artikel 458ter Strafwetboek, 
waarvoor immers specifieke voorwaarden dienen vervuld te zijn en dat steeds plaats vindt mit s 
goedkeuring en in aanwezigheid van het Openbaar Ministerie (zie infra afdeling 3). Indien de 

voorwaarden hiertoe vervuld zijn kan het operationeel overleg in de vorm van een casusoverleg 
gebeuren. 
 

Afdeling 2 : de informatie-uitwisseling 
Algemeen engagement 
De partners gaan het engagement aan om, binnen de perken van hun budgettaire en 

personeelsmatige mogelijkheden, maximaal inspanningen te leveren teneinde, binnen het bestaande 
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wettelijke kader en huidig protocol, op de meest ruime wijze informatie uit te wisselen in functie van de 

strafrechtelijke en/of bestuurlijke handhaving.  
De partners engageren zich om elkaar maximaal zowel proactief/spontaan als reactief/op vraag 
informatie te bezorgen en uit te wisselen om de doelstelling van dit protocolakkoord te realiseren. 

 
Hierbij moet men zich er van bewust zijn dat alle gerechtelijke informatie die wordt overgemaakt aan 
de bestuurlijke overheden deel uitmaakt van het administratief dossier dat de basis vormt voor de 

overheidsbeslissing en waarop de regels van openbaarheid van bestuur integraal van toepassing zijn. 
Vandaar dat de omzendbrief BH als aanbeveling formuleert om te werken met bestuurlijke verslagen, 
eerder dan het overmaken van processen-verbaal, die in ieder geval geanonimiseerd dienen te 

worden wat betreft eventuele derden.  
 
Onderafdeling 2.1. Spontane/proactieve informatie -uitwisseling 

A. Door de lokale politie aan de burgemeester 
Een autonome en proactieve informatieverstrekking van gerechtelijke gegevens door de 
politiediensten (zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie) is in het huidige wettelijke kader 

beperkt. 
Het is enkel mogelijk als de finaliteit van de informatieoverdracht zich beperkt tot de handhaving van 
de openbare orde sensu stricto en mits er geen gevaar bestaat voor de strafvordering, onverminderd 

een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de bescherming van personen en van de openbare veiligheid 
en gezondheid. 
Indien de finaliteit breder is (vb. bestuurlijke sanctie, administratieve overheidsbeslissing,…) kunnen 

de politiediensten niet autonoom of proactief gerechtelijke gegevens verstrekken aan de bestuurlijke 
overheden maar is steeds de voorafgaandelijke machtiging (algemeen of punctueel) van het 
Openbaar Ministerie noodzakelijk.  

Door de politiediensten worden proactief nooit afschriften van processen-verbaal overgemaakt.   
1) Dagrapporten (structureel):  

De lokale politie verstrekt aan de burgemeester via dagverslagen alle nuttige inlichtingen 

m.b.t. de openbare orde op het grondgebied van de stad/gemeente. Het betreft informatie 
zoals bedoeld in de omzendbrief BH 10/2017 van de procureur-generaal (randnummer 6 tot 
en met 9). Daarnaast wordt tevens algemene informatie gedeeld tijdens gestructureerd 

overleg (zonale veiligheidsraad, politiecollege, …).  
2) Verstrekken van adviezen en bestuurlijke informatieverslagen (operationeel):  

Telkens wanneer de openbare orde  zulks vereist, wordt door de lokale politie een bestuurlijk 

informatieverslag opgesteld met betrekking tot feiten die de openbare orde, veiligheid en rust 
betreffen.  

3) Ad hoc inlichtingen (punctueel):  

In geval van gewichtige feiten die de openbare rust, veiligheid of gezondheid in de 
stad/gemeente (kunnen)  verstoren, wordt de burgemeester ad hoc ingelicht door de 
korpschef of de door hem aangewezen politieambtenaar.  Al naargelang het geval wordt deze 

informatie-uitwisseling nog aangevuld met een bestuurlijk informatieverslag.  
Daarnaast wordt de burgemeester door de korpschef of de door hem aangewezen 
politieambtenaar of dienst geïnformeerd over de initiatieven die de lokale politie overweegt te 

nemen op het grondgebied van de stad/gemeente en die mogelijk een invloed hebben op het 
stedelijke veiligheidsbeleid. 
Indien deze informatie ook betrekking heeft op een openstaand/lopend vooronderzoek in 

strafzaken, zal de lokale politie steeds voorafgaand de goedkeuring tot informatieverstrekking 
vragen aan het bevoegde openbaar ministerie. De lokale politie engageert zich ertoe hiervoor 
voorafgaandelijk alle bestaande politionele databanken te bevragen.  

  
B. Door de stad/gemeente aan de lokale politie en het openbaar ministerie 

4) Overlastfenomenen (structureel):  

De stad/gemeente verstrekt aan de lokale politie alle nuttige inlichtingen m.b.t. duidelijke 
overlastfenomenen en tevens aan het openbaar ministerie indien deze worden veroorzaakt 
door misdrijven.    

Deze overlastfenomenen kunnen te allen tijde in overleg met alle partners, aan huidig Protocol 
BH worden toegevoegd. 

2) Ad hoc inlichtingen (punctueel): 

Indien de stad/gemeente bij het uitvoeren van haar bestuurlijke taken tot de vaststelling komt 
dat er sprake is van (een) strafrechtelijk feit(en), zal er vanuit het ambt van de burgemeester 
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een melding gedaan worden aan de lokale politie die op de geëigende wijze het openbaar 

ministerie inlicht. 
 
C. Door het openbaar ministerie aan de burgemeester 

Het openbaar ministerie engageert zich om - lopende een opsporingsonderzoek, een gerechtelijk 
onderzoek of na eindbeslissing - informatie mede te delen aan de stad/gemeente indien deze relevant 
is voor het nemen van een concrete bestuurlijke maatregel , t.t.z., hetzij een administratieve sanctie, 

hetzij een bestuurlijke politiemaatregel, hetzij een gewone administratieve beslissing (cf.  omzendbrief 
BH 10/2017, randnummer 6).  Het openbaar ministerie beschikt hierbij steeds over een 
opportuniteitsbeoordeling en beoordeelt derhalve soeverein de noodzaak tot informatie-uitwisseling.  

De informatie zal schriftelijk worden overgemaakt aan de burgemeester en kan slechts worden 
aangewend voor de bestuurlijke handhaving (finaliteitsprincipe).  
 

D. Door de lokale politie aan het openbaar ministerie   
De lokale politie engageert zich om bij vaststelling van een misdrijf, naast de gebruikelijke 
handelswijze zoals het opmaken van een proces-verbaal, naast dat proces-verbaal, ook een kopie 

van het bestuurlijk verslag over te maken aan het openbaar ministerie, indien de feiten aanleiding 
kunnen geven tot het opleggen van een bestuurlijke maatregel door het bestuur.  
De inhoud van het bestuurlijk verslag bevat enkel informatie waarvoor openbaarheid geen 

tegenindicatie vormt voor het vooronderzoek in strafzaken en/of voor het geheim van het onderzoek 
en/of voor de bescherming van de privacy van de betrokkenen of derden. Er wordt gehandeld conform 
de omzendbrief BH 10/2017. 

 
Bij de geringste twijfel wordt voorafgaand overleg gepleegd met het openbaar ministerie.    
 

Onderafdeling 2.2. Reactieve informatieverstrekking/op vraag 
A. Op vraag van de stad/gemeente aan de lokale politie  
Indien de stad/gemeente nood heeft aan informatie met het oog op het nemen van een beslissing 

omtrent het afleveren van een vergunning, het nemen van bestuurlijke maatregelen of het bestuurlijk 
handhaven in het algemeen, zal zij zich richten tot de lokale politie via de korpschef.  
De lokale politie levert adviezen en bestuurlijke informatieverslagen af op vraag van de 

stad/gemeente. Deze stukken worden voorafgaand voorgelegd aan de korpschef en door hem 
geviseerd. 
Wanneer de informatie, die bestuurlijk van belang is, bekomen werd in het kader van de uitoefening 

van de opdrachten van gerechtelijke politie, dient de lokale politie vooraf de toelating te bekomen van 
het openbaar ministerie (hetzij punctueel hetzij via een algemene toelating), onverminderd de 
maatregelen die noodzakelijk zijn in geval van een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de 

bescherming van personen en van de openbare veiligheid of gezondheid (zie ook randnummer 4 t/m 
6). Die toelating zal ook slaan op de vraag of afschriften van processen-verbaal kunnen worden 
overgemaakt, wat evenwel maximaal moet worden vermeden (cf.  randnummer 24 omzendbrief BH 

10/2017). 
B. Op vraag van de stad/gemeente aan het openbaar ministerie  
De stad/gemeente kan informatie vragen aan het openbaar ministerie met het oog op het opleggen 

van bestuurlijke maatregelen. Het openbaar ministerie zal de informatie die kan worden medegedeeld 
schriftelijk overmaken via een administratief rapport of brief.   
Wanneer de stad als belanghebbende partij kan worden beschouwd,  kan de stad/ gemeente een 

vraag tot inzage of tot het nemen van afschriften van een dossier in een opsporingsonderzoek of in 
een gerechtelijk onderzoek richten aan het openbaar ministerie dat hierop, in de mate van het 
mogelijke en rekening houdend met alle elementen van het dossier, maximaal zal op ingaan (zie ook 

randnummers 9 t/m 11 en 24 t/m 25 omzendbrief BH 10/2017). 
 
Onderafdeling 2.3. Uitbouw van een gedegen informatiepositie  

De partners engageren zich tot het opbouwen van een specifieke en gedegen informatiepositie met de 
finaliteit van de bestuurlijke handhaving voor ogen. 
 

De stad/gemeente engageert zich om met behulp van het ARIEC en de directeur-coördinator van de 
federale politie van het arrondissement Limburg tot de uitbouw van een informatie- en 
expertiseknooppunt inzake bestuurlijke handhaving. Doelstelling ervan is onder meer: 

• de ontwikkeling van expertise in het domein van de bestuurlijke handhaving;  
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• een aanzet te geven tot het wegnemen van technologische, juridische en organisatorische 

obstakels op het gemeentelijk, het Vlaams, het federaal en het Europese echelon;  
• de ondersteuning van gemeenschappelijke controleacties zoals vermeld in afdeling 3 van dit 

protocolakkoord. 

 
Afdeling 3: Casusoverleg conform artikel 458ter Strafwetboek 
Er kan overgegaan worden tot het houden van een casusoverleg conform artikel 458ter Strafwetboek 

in de drie volgende gevallen: 
• Met het oog op de bescherming van de fysieke of psychologische integriteit van personen of 

van derden; 

• Ter voorkoming van terroristische misdrijven; 
• Ter voorkoming van misdrijven gepleegd in het raam van een criminele organisatie. 

In het kader van de bestuurlijke handhaving zal vooral het laatste geval van toepassing zijn en dienen 

er dus aanwijzingen te zijn dat misdrijven in georganiseerd verband dienen voorkomen te worden.  
Dit casusoverleg kan alleen georganiseerd worden mits een met redenen omklede goedkeuring van 
de procureur des Konings, bij kantschrift (uitzonderlijk voor occasioneel ad hoc overleg) of via 

protocol. Bij het houden van een casusoverleg is steeds de aanwezigheid van het Openbaar 
Ministerie vereist.   
De verschillende partners kunnen dan al de informatie die kadert in dit opzet met elkaar delen, waarna 

de beste weg om te volgen kan uitgestippeld worden (bestuursrechtelijk, strafrechtelijk, fiscaal, 
andere,…). 
In dit kader heeft de wetgever bepaalde garanties voorzien voor personen gehouden door het 

beroepsgeheim. Wanneer in het kader van dit overleg geheimen worden meegedeeld die vallen onder 
het beroepsgeheim voorziet de wet een wettelijke rechtvaardigheidsgrond.  
De deelnemers zijn wel verplicht tot geheimhouding wat betreft de tijdens het overleg meegedeelde 

geheimen en de schending ervan wordt gestraft. 
De geheimen die tijdens dit overleg worden meegedeeld kunnen aanleiding geven tot strafrechtelijke 
vervolging van de misdrijven waarvoor het overleg werd georganiseerd. Hiervoor wordt verwezen naar 

de betreffende COL van het College van Procureurs-generaal inzake het casusoverleg.  
Omtrent dit casusoverleg zal een apart protocol worden opgesteld, waarin de modaliteiten nader 
bepaald worden, dat als bijlage aan huidig protocol kan gevoegd worden.  

 
Afdeling 4: Databank 
Het bewaren van de persoonsgegevens uit het lokaal operationeel overleg/GIEC en ter voorbereiding, 

uitvoering en opvolging van de gemeenschappelijke controleacties door het bestuur of het 
casusoverleg maakt een verwerking van persoonsgegevens uit die dient te voldoen aan de 
voorschriften van de Wet Verwerking Persoonsgegevens van 8 december 1992  en in de nabije 

toekomst aan de voorschriften van zowel de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679  
(die in werking treedt op 25 mei 2018), als van de Richtlijn justitie-politie 2016/680  (die in Belgische 
wetgeving  moet zijn omgezet tegen uiterlijk 6 mei 2018).  De databank waarin deze gegevens worden 

bewaard zal dan ook worden aangegeven bij Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer door de stad/gemeente en het voorwerp uitmaken van een register van de 
verwerkingsactiviteiten (cf. art.  30 AVR en 24 RL Justipol).  

De stad/gemeente/politie wordt beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van voormelde 
rechtsinstrumenten met alle daaruit voortvloeiende verplichtingen en verantwoordelijkheden (zoals 
o.a.  het recht op informatie, wissing of rectificatie in hoofde van de betrokkene).  

Een essentiële component van het gegevensbeschermingsrecht/recht op privacy is bovendien een 
goede informatieveiligheid waarbij de persoonsgegevens van de betrokkene(n) goed beveiligd zijn. 
Dat is actueel zo met de huidige Wet Verwerking Persoonsgegevens van 8 december 2016 (cf.  art.  

16) en nog versterkt met de AVR en de RL Justipol.  Zowel artikel 29 van de RL Justipol als art.  32 
AVR beschrijven de noodzakelijke maatregelen en garanties inzake “controle op de toegang tot de 
apparatuur”, “controle op de gegevensdragers”, “opslagcontrole”, “gebruikerscontrole”, “controle op de 

toegang tot de gegevens”, “transmissiecontrole”, “invoercontrole”, “transportcontrole”, “herstel” en 
“betrouwbaarheid en integriteit” van de gegevens.  
Dit deel van het protocol zal maar in werking treden (of minstens zal het openbaar ministerie er slechts 

dan aan deelnemen) indien bij ingebruikname van voormelde databank of eender welke ander vorm 
van gedeelde informatie en/of computersystemen of – toepassingen (type “sharepoints” e.a.) de 
nodige randvoorwaarden inzake informatieveiligheid voorhanden zijn. Er wordt ook verwezen naar de 

basisdocumenten inzake informatieveiligheid zoals die op de website van de Commissie voor de 
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Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te raadplegen zijn 

(https://www.privacycommission.be/nl/informatiebeveiliging).  
De volgende aandachtspunten worden benadrukt: 

• geen opslag van niet-geverifieerde of subjectieve informatie, zoals bv. facebookposts;  

• de gegevens moeten dienstig zijn voor een lopende casus en voldoen aan het 
finaliteitsbeginsel. Data die meer dan een jaar niet meer werden gebruikt zullen worden 
verwijderd; 

• het verwerken van de gegevens dient behoorlijk en zorgvuldig te gebeuren;  
• de databank dient voldoende beveiligd/afgeschermd te zijn (zie randnummer 15);  
• de opgenomen gegevens zijn toereikend, ter zake dienend (doelbindingsprincipe) en niet 

overmatig (proportionaliteitsbeginsel). 
 
Voor de werking van de bestuurlijke aanpak op de boven genoemde niveaus (GIEC, flexacties, 

databank) dient te allen tijde de vertrouwelijkheid te worden gegarandeerd (= zorgvuldigheidsprincipe). 
Dit zal de vorm aannemen van de ondertekening van een vertrouwelijkheidsverklaring door elke 
nieuwe deelnemer, het expliciet vermelden van tuchtsancties t.a.v. ambtenaren, de vertrouwelijkheid 

van paswoorden en logincodes, enz.. 
 
Afdeling 5: Coördinaten aanspreekpunten 

Elk van de partners wijst een aanspreekpunt of SPOC  aan (die desgevallend kan doorverwijzen) waar 
ieder van de andere partners terecht kan voor elke moeilijkheid of vraag met betrekking tot de 
uitvoering van dit protocolakkoord. De coördinaten ervan zijn de volgende:  

• voor de gemeente: philippe.reyners@riemst.be 
• voor de lokale politie: dirk.claes@pzbhr.be 
• voor het openbaar ministerie : bruno.coppin@just.fgov.be 

• voor het arbeidsauditoraat : christel.vanreyten@just.fgov.be 
 
Afdeling 6. Bestuurlijke controleacties  

Om bestuurlijke controles/flexacties of gemeenschappelijke controleacties te omkaderen is een 
organisatiestructuur noodzakelijk die moet waken over de selectie en opvolging van de casuss en in 
het bijzonder en over de voortgang van het opzet in het algemeen.  

Indien de stad/gemeente wil overgaan tot het uitvoeren van een bestuurlijke controle ter plaatse, wordt 
steeds voorafgaandelijk contact opgenomen met het openbaar ministerie en de lokale politie. Het 
openbaar ministerie en de lokale politie zullen de mogelijke gerechtelijke en politionele tegenindicaties 

nagaan.  Bij tegenindicaties, en op vraag van het openbaar ministerie, wordt de controleactie hetzij in 
de tijd uitgesteld, hetzij tot nader overleg afgeblazen. De lokale politie levert in overleg met de 
stad/gemeente de nodige bestuurlijke bijstand tijdens de flexactie.  

Een flexactie is een concrete controleactie op het terrein door flexibel samengestelde teams van 
stedelijke diensten, (regionale en/of federale) inspectiediensten en politie. Binnen het GIEC/tijdens 
een operationeel overleg bepalen de partners in overleg welke locaties of gebeurtenissen in 

aanmerking komen voor een dergelijke controle. 
De acties verlopen volgens een vast patroon dat wordt vastgelegd in het “werkproces flexacties” 
(bijlage 2). Een belangrijk principe hierbij is dat het gaat om bestuurlijke controles, waarbij 

stad/gemeente en inspectiediensten elk vanuit hun eigen bevoegdheden het pand betreden en hun 
vaststellingen doen. De politie maakt deel uit van de flexacties ter beveiliging van het controleteam en 
om de sterke arm te verlenen mocht dat nodig zijn.  Bij vaststelling van misdrijven die binnen haar 

natuurlijk bevoegdheidsdomein vallen speelt de politie niettemin haar wettelijke rol en zal zij 
dienovereenkomstig optreden. 
In dat kader zullen de partners ook informatie uitwisselen nopens het gevolg dat aan de vaststellingen 

wordt gegeven.  Gelet op het beginsel “ne bis in idem” dat verhindert dat voor deze lfde feiten tegelijk 
een strafvervolging en een administratieve sanctieprocedure wordt gevoerd en/of tegelijk een 
strafrechtelijk sanctie en een administratieve sanctie wordt opgelegd zorgen de partners ervoor dat 

hun optreden geval per geval zorgvuldig op elkaar wordt afgestemd en afspraken worden gemaakt. 
Dit protocol treedt in werking op 30 april 2018.  
 

Voor de gemeente Riemst: de heer VOS Mark, burgemeester, en de heer VRIJENS Guido, secretaris  
Voor de lokale politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst: de heer CLAES Dirk 
Voor het Openbaar Ministerie arrondissement Limburg: de heer VERMEIREN Guido 

Voor het Arbeidsauditoraat Arrondissement Antwerpen: mevrouw de arbeidsauditeur STEYLEMANS 
Stephanie  
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Voor de federale politie: de directeur-coördinator van de Coördinatie- en Steundirectie, de heer 

MINTEN Robin, en de gerechtelijke directeur, de heer VANDEPAER Kris  
 
Facilitaire diensten - Technische Dienst 

4. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN DE GUNNINGSWIJZE 
HERAANLEG KRUISPUNT TRAMSTRAAT - KLEIN LAFELTSTRAAT 

 

Marc Konings: 
Er zat geen plan in het dossier.  
Burgemeester Mark Vos:  

We zullen u het plan bezorgen. 
 
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 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet 
van € 144.000,00 excl. btw niet bereikt); 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Heraanleg kruispunt Tramstraat - Klein Lafeltstraat” 
een bestek met nr. TD/LR 1064/2018 werd opgesteld door de Technische Dienst;  
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 61.983,47 excl. btw of € 

75.000,00 incl. btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

Overwegende dat 2 mei 2018 om 12.00 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen 
van de offertes; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op 

budgetcode GEM/22400000/0200 (actie 1419/005/001/001/001);  
Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging;  
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen. 

 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter 

Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Jo 
Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts  
 

artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor werken gegund worden bij toepassing van artikel 42, § 1, 1° a van 
de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 omwille van het niet -overschrijden van de limiet 

van € 144.000,00 excl. btw. 
 
artikel 2: 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. TD/LR 1064/2018 en de raming voor de opdracht 
“Heraanleg kruispunt Tramstraat - Klein Lafeltstraat”, 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 € 61.983,47 excl. btw 
of € 75.000,00 incl. btw. 
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artikel 3: 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 

artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 
GEM/22400500/0200 (actie 1419/005/001/001/001). 

 
artikel 5: 
Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.  

 
LDP - Dienst Milieu 
5. TOELAGE  AAN NATUURPUNT VOOR HET OPSTELLEN  VAN EEN 

LANDSCHAPSBEHEERSPLAN VOOR DE TIENDENBERG 
 
Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, en latere wijzigingen.  

Gelet op het Ministerieel Besluit van 29 april 2015 tot bescherming van de Westel ijke valleiflank van 
de Jeker nabij Kanne. 
Overwegende dat er een landschapsplan/ beheersplan wordt opgemaakt voor het gebied van de 

Tiendenberg en omgeving. 
Gelet op de goedkeuring van de onderzoekssubsidie van het Agentschap onroerend erfgoed voor de 
opmaakt van het plan waarvoor een subsidie van 80 % wordt uitgekeerd.  

Gelet op de gunning voor het opstellen van een landschap/beheersplan aan de K.U. Leuven 
departement biologie. 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 april 2009 betreffende de aanwijzing van speciale 

beschermingszones en de vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen.  
Overwegende dat de Tiendenberg gemeentelijk eigendom is en in erfpacht gegeven is aan 
Natuurpunt vzw. 

Overwegende dat Natuurpunt vzw werken uitvoert in het natuurgebied om bij te dragen aan de 
realisatie van de beoogde instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van de speciale 
beschermingszone. 

Overwegende dat het gemeentebestuur het behoud en de ontwikkeling van haar belangrijke 
natuurgebieden ondersteunt. 
Overwegende dat de kosten voor het opstellen van het plan geraamd zijn op 10.193,04 € en dat 80 % 

van het bedrag excl btw gesubsidieerd wordt voor het Agentschap Onroegend erfgoed .  
Overwegende dat de financiële draagkracht van de vereniging beperkt is en dat zij een subsidie 
vragen voor de restfinanciering. 

Overwegende dat de kredieten voorzien zijn onder de registratiesleutel 1419/005/001/001/001 -
64901000 -034 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd 22/03/2018.  

Gelet op het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 

Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter 
Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Jo 
Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts  

 
artikel 1: 
Natuurpunt ontvangt een toelage geraamd op 3454 € voor het opstellen van een landschaps -

/beheersplan voor De Tiendenberg en omgeving. 
artikel 2: 
De toelage kan niet meer bedragen dan de kosten van het project. Hiervoor worden de facturen voor 

de opstelling van het plan voorgelegd. 
artikel 3: 
De nodige kredieten zijn voorzien in het budget 2018 onder de registratiesleutel 

1419/005/001/001/001 -64901000 -034 
artikel 4: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder van de gemeente en 

Natuurpunt vzw. 
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ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 

6. GOEDKEURING PLANNEN EN BESTEK OPHEMMER- EN SMISSTRAAT 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;  
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;  
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 raming van de werken  zijnde € 1 673 765,15 incl BTW. Hieraan is € 958 393,15 ten laste 
van Infrax en € 715 372 ten laste van de gemeente Riemst;  
Gelet op het gegeven dat er voldoende budget op het desbetreffende artikelnummer 22400000-0200 

voorzien is; 
Overwegende de impact die deze werken met zich meebrengt;  
Overwegende dat in het kader van deze opdracht het bestek 'Infrax Smisstraat Ophemmerstraat - 

Projectnummer R/000903' zal worden goedgekeurd; 
Overwegende dat de goedkeuring van Infrax noodzakelijk is alvorens te kunnen overgaan tot gunning 
van deze opdracht; 

Overwegende het feit dat er nog een bouwvergunning aangevraagd dient te worden; 
Overwegende dat deze opdracht als openbare aanbesteding gepubliceerd zal worden;  
 

BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, 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, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts  
 
artikel 1: 

De gemeenteraad gaat akkoord met het ontwerp, raming en bestek betreffende de herinrichting van 
het Avergat. Hiervoor is het bestek 'Infrax Smisstraat Ophemmerstraat - Projectnummer R/000903' 
opgemaakt. 

 
artikel 2: 
De gemeenteraad geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht om het dossier 

verder op te volgen. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 

7. ALGEMENE VERGADERING VAN INFRAX LIMBURG: 
VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE GEMEENTE MET 

BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 

INFRAX LIMBURG VAN 23 APRIL 2018 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 

Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Infrax Limburg; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij 

decreet van 18 januari 2013; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger kan lopen over 

de volledige legislatuur 2013-2018; 
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Overwegende dat decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 

onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergaderin g 
en dat van lid van een van de andere organen; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 

intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking;  
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet 

van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de omzendbrief Ba 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op artikel 34 van de statuten van Infrax Limburg; 
Gezien de statutenwijziging van Infrax Limburg, op 16 december 2013;  
Gelet op de oproepingsbrief van 1 maart 2018 met de agenda van de algemene vergadering van het 

intergemeentelijke samenwerkingverband Infrax Limburg: 
1) Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2) Balans en resultatenrekening boekjaar 2017 

3) Geconsolideerde balans- en resultatenrekening 2017 
4) Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
5) Kwijting aan bestuurders en commissaris 

6) Uittreding uit Publi-T 
Gezien de gemeentelijke afgevaardigden volgens het decreet van 18 januari 2013 houdende de 
wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 

aanstellingsprocedure van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) kan gebeuren voor de periode van 
de volledige legislatuur (2013-2018); 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 november 2013 om de gemeente Riemst te laten 

vertegenwoordigen door Joël L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst en Peter Neven, 
wonende Toekomststraat 33 te 3770 Riemst  en hen af te vaardigen op de buitengewone algemene 
vergaderingen en algemene vergaderingen tijdens de legislatuur 2013-2018 met elk 50 procent 

stemrecht; 
Gelet op de beslissing om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander mevrouw Mieke 
Loyens, gemeenteraadslid wonende Burgemeester Coenegrachtslaan 26 te 3770 Riems t, aan te 

duiden. 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 

 
BESLUIT: 20 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Davy Renkens, Anita Beusen, Peter Neven, Jean 

Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc 
Konings en Agnes Coenegrachts 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 

 
artikel 1: 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de algemene vergadering van het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg van 23 april 2018 (of op elke andere gewone 
algemene vergadering met dezelfde agenda ingeval de eerste niet geldig zou kunnen beraadslagen) 
te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de 

agendapunten van de vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg 
van 23 april 2018 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda.  
artikel 2: 

De agendapunten van de algemene vergadering van Infrax Limburg  van 23 april 2018,  
1) Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2) Balans en resultatenrekening boekjaar 2017 

3) Geconsolideerde balans- en resultatenrekening 2017 
4) Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
5) Kwijting aan bestuurders en commissaris 

6) Uittreding uit Publi-T 
zoals opgenomen in de uitnodiging van 1 maart 2018, worden op basis van de bekomen documenten 
en toelichtingsnota goedgekeurd. 
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artikel 3: 

De effectieve afgevaardigden van de gemeente, en in voorkomend geval de plaatsvervangende 
afgevaardigde, op de algemene vergadering van Infrax Limburg op 23 april 2018, worden 
gemandateerd om in overeenstemming met onderhavige beraadslaging ter stemmen.  

artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan Infrax Limburg, ter 

attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene vergadering, Trichterheideweg 8, 3500 
Hasselt. 
 

ROW - Dienst Patrimonium 
8. VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE GEMEENTE 

MET BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 

INTER MEDIA VAN 8 MEI 2017 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 

Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter Media; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij 

decreet van 18 januari 2013; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger kan lopen over 

de volledige legislatuur 2013-2018; 
Overwegende dat decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering 

en dat van lid van een van de andere organen; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 
intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 

tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking;  
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 

betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter Media; 

Gezien de statutenwijziging van Inter Media, op 3 december 2013; 
Gelet op de oproepingsbrief van 22 maart 2018 met de agenda van de algemene vergadering van het 
intergemeentelijke samenwerkingverband Inter Media van 8 mei 2018 die volgende agendapunten 

bevat: 
1) Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2) Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 

3) Balans en resultatenrekening boekjaar 2017 
4) Kwijting aan bestuurders en commissaris 
5) Benoeming bestuurders 

6) Statutaire mededelingen 
Gezien de gemeentelijke afgevaardigden volgens het decreet van 18 januari 2013 houdende de 
wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 

aanstellingsprocedure van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) kan gebeuren voor de periode van 
de volledige legislatuur (2013-2018); 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 9 december 2014 om de gemeente Riemst te laten 

vertegenwoordigen door Davy Renkens Bovenstraat 74 te 3770 Riemst en hem af te vaardigen op de 
buitengewone algemene vergaderingen en algemene vergaderingen tijdens de legislatuur 2013-2018 
met 50 procent stemrecht; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van van 13 november 2017 om de gemeente Riemst te 
laten vertegenwoordigen door Rachelle Onclin Keelstraat 2 te 3770 Riemst en haar af te vaardigen op 
de buitengewone algemene vergaderingen en algemene vergaderingen tijdens de legislatuur 2013-

2018 met 50 procent stemrecht; 
Gelet op de beslissing om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander de heer Joël 
L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst, aan te duiden; 

Gezien mevrouw Rachelle Onclin en de heer Joël L'Hoëst belet zijn voor bedoelde vergadering;  
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BESLUIT: 20 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 

Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Davy Renkens, Anita Beusen, Peter Neven, Jean 
Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc 
Konings en Agnes Coenegrachts 

3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 

Davy Renkens, gemeenteraadslid, Bovenstraat 74 te 3770 Riemst wordt gemandateerd om op de 
algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter Media van 8 mei 2018 
(of op elke andere gewone algemene vergadering met dezelfde agenda ingeval de eerste niet geldig 

zou kunnen beraadslagen) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de 
gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de vergadering van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Inter Media van 8 mei 2018 en verder al het nodige te doen voor de afwerking 

van de volledige agenda en dit met 100% stemrecht. 
artikel 2: 
De agendapunten van de algemene vergadering van Inter-media  van 8 mei 2018, 

1) Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2) Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
3) Balans en resultatenrekening boekjaar 2017 

4) Kwijting aan bestuurders en commissaris 
5) Benoeming bestuurders 
6) Statutaire mededelingen 

zoals opgenomen in de uitnodiging van 22 maart 2018, worden op basis van de bekomen 
documenten en toelichtingsnota goedgekeurd. 
artikel 3: 

De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van Inter Media op 8 mei 2018, 
wordt gemandateerd om in overeenstemming met onderhavige beraadslaging te stemmen.  
artikel 4: 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan de heer Marc 
Schetz, secretaris van de algemene vergadering van Inter Media, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt  

 
ROW - Dienst Patrimonium 
9. VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE GEMEENTE 

MET BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 
INTER ENERGA VAN 15 MEI 2018 

 

Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter Energa; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij 
decreet van 18 januari 2013; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger kan lopen over 
de volledige legislatuur 2013-2018; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 

onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering 
en dat van lid van een van de andere organen; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 

intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking;  
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet 

van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter Energa; 
Gezien de statutenwijziging van Inter Energa, op 10 december 2013; 
Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 23 maart 2018 met de agenda van de algemene 

vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-energa van 15 mei 2018 die 
volgende agendapunten bevat: 
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1) Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 

2) Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
3) Balans en resultatenrekening boekjaar 2017 
4) Kwijting aan bestuurders en commissaris 

5) Statutaire mededelingen 
Gezien de gemeentelijke afgevaardigden volgens het decreet van 18 januari 2013 houdende de 
wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 

aanstellingsprocedure van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) kan gebeuren voor de periode van 
de volledige legislatuur (2013-2018); 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 november 2014 om de gemeente Riemst te laten 

vertegenwoordigen door Davy Renkens Bovenstraat 74 te 3770 Riemst en  Anja Slangen, wonende 
Tramstraat 3 te 3770 Riemst en hen af te vaardigen op de buitengewone algemene vergaderingen en 
algemene vergaderingen tijdens de legislatuur 2013-2018 met elk 50 procent stemrecht; 

Gelet op de beslissing om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander de heer Jean 
Nicolaes Bilzersteenweg 72 te 3770 Riemst, aan te duiden; 
 

BESLUIT: 20 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Davy Renkens, Anita Beusen, Peter Neven, Jean 
Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc 

Konings en Agnes Coenegrachts 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 

artikel 1: 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de algemene vergadering van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter Energa van 15 mei 2018 (of op elke andere gewone 

algemene vergadering met dezelfde agenda ingeval de eerste niet geldig zou kunnen beraadslagen) 
te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de 
agendapunten van de vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter Energa van 

15 mei 2018 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda.  
artikel 2: 
De agendapunten van de algemene vergadering van Inter-energa van 15 mei 2018: 

1) Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2) Balans en resultatenrekening boekjaar 2016 
3) Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 

4) Kwijting aan bestuurders en commissaris 
5) Verlenging van het mandaat van de commissaris 

zoals opgenomen in de uitnodiging van 23 maart 2018, worden op basis van de bekomen 

documenten en toelichtingsnota goedgekeurd. 
artikel 3: 
De afgevaardigden van de gemeente op de algemene vergadering van Inter Energa op 15 mei 2018, 

worden gemandateerd om in overeenstemming met onderhavige beraadslaging ter stemmen. 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van onderhavige 

beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan Inter Energa, 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, ter attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene 
vergadering. 

 
ROW - Dienst Patrimonium 
10. STATUTENWIJZIGING INFRAX LIMBURG: AANKONDIGING 

 
Jan Peumans: 
Ik versta er niets van. Kunt u dit uitleggen? 

Schepen Bert Cilissen: 
In de CIS-commissie wordt dit besproken en als er vragen zijn kunnen we dit overmaken aan Infrax. 
Er waren geen vragen gesteld tijdens de CIS. 

Jan Peumans:  
De vertegenwoordiger van de gemeente in het intergemeentelijke samenwerkingsverband zou u dit 
wel moeten kunnen uitleggen. 
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Steven Coenegrachts:  

Krijgt de opdracht houdende vereniging het recht om kapitaal op te vragen namens de hele groep?  
Peter Neven:  
We zullen dit opvragen. 

 
Schepen Bert Cilissen: 
De opkomst bij de CIS-vergadering is zeer laag.  

Jan Peumans:  
Ik mag als raadslid alle vragen stellen op de raad over alle onderwerpen, ook over de 
intercommunales. Ik ben niet verplicht om naar een CIS-vergadering te komen.  

 
Etienne Gielen: 
Als gemandateerde in een intercommunale moet je op bepaalde vragen kunnen antwoorden of 

verslag kunnen geven over de beslissingen van de Algemene Vergadering van een intercommunale.  
Schepen Bert Cilissen: 
Het verslag van de Algemene Vergadering wordt via de CIS ter beschikking gesteld aan alle 

raadsleden.  
 
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder artikel 43 inzake de bevoegdheid van de 

gemeenteraad; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald 
op artikel 39, gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013; 

Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 604 van het decreet lokaal bestuur van 21 december 2017;  
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband 

Infrax Limburg ; 
Gelet op de aankondiging van statutenwijziging, ter kennis gebracht van de gemeente bij 
aangetekende brief van 21 maart 2018 waarin het voorstel tot wijziging van de statuten werd gevoegd 

samen met een nota waarin deze statutenwijziging wordt verantwoord;  
Gezien de wijziging behelst: 

1) De wijziging van het maatschappelijke doel en de samenstelling van het maatschappelijk 

kapitaal in het kader  en als gevolg van de partiële splitsing van Infrax Limburg, door 
overneming door Inter Energa, Inter Media en Inter Aqua. 

Na realisatie van de partiële splitsing zal Infrax Limburg haar naam hebben gewijzigd naar Fluvius 

Opdrachthoudende Vereniging en zal haar maatschappelijk doel omschreven worden als volgt:  
"De Opdrachthoudende Vereniging heeft tot doel om de rechtstoestandsreglementen van de statutaire 
medewerkers te beheren in naam en voor rekening van de toegetreden gemeenten en dit als een 

welgemeende taak van gemeentelijk  belang / algemeen nut. De Opdrachthoudende Vereniging, tot 
wiens personeelsbestand deze statutaire medewerkers voorheen behoorden en die in het kader van 
de reorganisatie van de energiedistributiesector en aanverwante activiteiten werden of worden 

gedetacheerd naar Fluvius System Operator CVBA. De opdracht strek t zich eveneens uit tot het 
beheer van de gepensioneerde statutaire medewerkers van vermelde distributiebeheerders."  
De gemeentelijke deelnemers zullen nog slechts één soort aandelen hebben met name aandelen A 

die worden toegekend à rato van één aandeel per begonnen schijf van 1000 inwoners op het 
grondgebied van de betrokken gemeente. 

2) De verlenging van Infrax Limburg / Fluvius OV. 

Voor de DNB's (distributienetbeheerders) waaronder Inter Energa, is de vervaldatum statutair 
vastgelegd op 9 november 2019. 
Voor anderen OV's (opdrachtgevende verenigingen) en DNB's is  dit verschillend, namelijk Infrax 

Limburg 10 november 2019, voor Inter Aqua en, Inter Media 28 november 2022 
Voor PBE, distibutienetbeheerder elektriciteit en teledistributie eindigt de duurtijd ingevolge het 
decreet lokaal bestuur op 29 maart 2019. 

Naast de verlenging van de OV's worden een aantal operaties doorgevoerd die een impact hebben op 
de samenstelling van de raden van bestuur (fusie, uitwisseling van gemeenten, realisatie van 
aaneengesloten gebieden, ...) 
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Om te vermijden dat er op korte termijn twee raden van bestuur aktief moeten zijn wordt voorgesteld 

om de eindduur van Infrax-Limurg / Fluvius OV te verschuiven van 9 november 2019 naar 1 april 
2019.  
Deze wijziging is onderworpen worden aan de goedkeuring van de Vlaamse Regering.  

3) Aanpassingen aan de statuten als gevolgt van het nieuw decreet van 22 december 2017 over 
het lokaal bestuur. 

De verwijzingen naar het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 

worden vervangen door het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
4) Afstemming van de statuten van de DNB's die zijn toegetreden tot Fluvius System Operator 

CVBA 

Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de statutenwijziging te 
weigeren; 
 

BESLUIT: 19 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Anita Beusen, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en 

Agnes Coenegrachts 
1 stem tegen: Jan Peumans 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 

 
artikel 1: 
Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota wordt de statutenwijziging van Infrax 

Limburg die aan de buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2018 ter goedkeuring zal worden 
voorgelegd goedgekeurd. 
artikel 2: 

De nog aan te duiden vertegenwoordigers, of bij belet zijn/haar plaatsvervangers, worden 
gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere datum waarop 
deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die 

door de gemeenteraad zijn genomen over de statutenwijzigingen.  
artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige 

beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan de 
opdrachthoudende vereniging infrax Limburg, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt.  
 

ROW - Dienst Patrimonium 
11. STATUTENWIJZIGING INTER MEDIA: AANKONDIGING 
 

Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder artikel 43 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald 

op artikel 39, gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013; 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 

betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 604 van het decreet lokaal bestuur van 21 december 2017;  

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband 
Inter Media ; 
Gelet op de aankondiging van statutenwijziging, ter kennis gebracht van de gemeente bij 

aangetekende brief van 15 maart 2018 waarin het voorstel tot wijziging van de statuten werd gevoegd 
samen met een nota waarin deze statutenwijziging wordt verantwoord;  
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de statutenwijziging te 

weigeren; 
 
BESLUIT: 19 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 

Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Anita Beusen, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en 
Agnes Coenegrachts 

1 stem tegen: Jan Peumans 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 



Notulen gemeenteraad dd. 09.04.2018 - pag. 23 
 

artikel 1: 

Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota wordt de statutenwijziging van Inter Media 
die aan de buitengewone algemene vergadering van 19 juni 2018 ter goedkeuring zal worden 
voorgelegd goedgekeurd. 

artikel 2: 
De nog aan te duiden vertegenwoordigers, of bij belet zijn/haar plaatsvervangers, worden 
gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere datum waarop 

deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die 
door de gemeenteraad zijn genomen over de statutenwijzigingen. 
artikel 3: 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan de intercommunale 
Inter Media, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 

 
ROW - Dienst Patrimonium 
12. STATUTENWIJZIGING INTER ENERGA: AANKONDIGING 

 
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder artikel 43 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald 
op artikel 39, gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013; 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet 

van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op artikel 604 van het decreet lokaal bestuur van 21 december 2017;  
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband 
Inter Energa; 

Gelet op de aankondiging van statutenwijziging, ter kennis gebracht van de gemeente bij 
aangetekende brief van 21 maart 2018 waarin het voorstel tot wijziging van de statuten werd gevoegd 
samen met een nota waarin deze statutenwijziging wordt verantwoord; 

Gezien de wijziging behelst: 
1) De aanduiding van Fluvius System Operator CVBA als werkmaatschappij voor de Inter 

Energa. 

Ingevolge de aanduiding van Fluvius System Operator CVBA als werkmaatschappij voor Inter Energa 
zal de exploitatie van de netwerken van Inter Energa niet meer via Infrax LImburg verlopen doch 
rechtstreeks aan Fluvius CVBA worden toevertrouwd. Dit heeft zijn invloed op de statutaire bepalingen 

van Inter Energa.  
Op deze wijze worden de taken, onafhankelijkheids- en kwaliteitsvereisten van Fluvius duidelijk 
beschreven en in beeld gebracht voor de gemeentelijke deelnemers.  

Deze wijziging kadert in de vereenvoudiging van het energiedistributienetbeheer in Vlaanderen zodat 
deze statutenwijziging in de loop van 2018 voorgelegd mag worden aan de deelnemers (art. 604 
decreet lokaal bestuur). 

2) De verlenging van de duurtijd van Inter Energa. 
Voor de DNB's (distributienetbeheerders) waaronder Inter Energa, is de vervaldatum statutair 
vastgelegd op 9 november 2019. 

Voor anderen OV's (opdrachtgevende verenigingen) en DNB's is dit verschillend, namelijk Infrax 
Limburg 10 november 2019, voor Inter Aqua en, Inter Media 28 november 2022 
Voor PBE, distibutienetbeheerder elektriciteit en teledistributie eindigt de duurtijd ingevolge het 

decreet lokaal bestuur op 29 maart 2019. 
Naast de verlenging van de OV's worden een aantal operaties doorgevoerd die een impact hebben op 
de samenstelling van de raden van bestuur (fusie, uitwisseling van gemeenten, realisatie van 

aaneengesloten gebieden, ...) 
Om te vermijden dat er op korte termijn twee raden van bestuur actief moeten zijn wordt voorgesteld 
om de eindduur van Inter Energa te verschuiven van 9 november 2019 naar 1 april 2019.  

Deze wijziging is onderworpen worden aan de goedkeuring van de Vlaamse Regering.  
3) Afstemming van de statuten van de DNB's die zijn toegetreden tot Fluvius System Operator 

CVBA 

4) Redactionele aanpassingen / verfijningen  
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Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de statutenwijziging te 

weigeren; 
 
BESLUIT: 19 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 

Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Anita Beusen, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en 
Agnes Coenegrachts 

1 stem tegen: Jan Peumans 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 

artikel 1: 
Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota wordt de statutenwijziging van Inter 
Energa die aan de buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2018 ter goedkeuring zal worden 

voorgelegd goedgekeurd. 
artikel 2: 
De nog aan te duiden vertegenwoordigers, of bij belet zijn/haar plaatsvervangers, worden 

gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere datum waarop 
deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die 
door de gemeenteraad zijn genomen over de statutenwijzigingen.  

artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan de 

distributienetbeheerder Inter Energa, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt.  
 
ROW - Dienst Patrimonium 

13. STATUTENWIJZIGING INTER AQUA: AANKONDIGING 
 
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder artikel 43 inzake de bevoegdheid van de 

gemeenteraad; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald 
op artikel 39, gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013; 

Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 604 van het decreet lokaal bestuur van 21 december 2017;  
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband 

Inter Aqua; 
Gelet op de aankondiging van statutenwijziging, ter kennis gebracht van de gemeente bij 
aangetekende brief van 15 maart 2018 waarin het voorstel tot wijziging van de statuten werd gevoegd 

samen met een nota waarin deze statutenwijziging wordt verantwoord; 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de statutenwijziging te 
weigeren; 

 
BESLUIT: 19 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Anita Beusen, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 

Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en 
Agnes Coenegrachts 
1 stem tegen: Jan Peumans 

3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 

Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota wordt de statutenwijziging van Inter Aqua 
die aan de buitengewone algemene vergadering van 19 juni 2018 ter goedkeuring zal worden 
voorgelegd goedgekeurd. 

artikel 2: 
De nog aan te duiden vertegenwoordigers, of bij belet zijn/haar plaatsvervangers, worden 
gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere datum waarop 

deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die 
door de gemeenteraad zijn genomen over de statutenwijzigingen.  
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artikel 3: 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan de intercommunale 
Inter Aqua, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 

 
ROW - Dienst Stedenbouw 
14. VOORLOPIGE VASTSTELLING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 

BEGRAAFPLAATS RIEMST DOOR DE GEMEENTERAAD 
 

• 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 gelijkheidsbeginsel en 

het transparantiebeginsel 

• gelet op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, goedgekeurd door de bestendige 
Deputatie op 23 augustus 2007 

• gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ingezonderd hoofdstuk II, afdeling 1 en 

afdeling 4 van 1 september 2009, en latere wijzigingen  
• gelet op art. 2.2.2 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening houdende de 

samenstelling van het dossier: 

◦ een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van 
toepassing is 

◦ de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting 

en/of het beheer, en, desgevallend, de normen, vermeld in artikel 4.1.12 en 4.1.13 van het 
decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid 

◦ een weergave van de feitelijke en juridische toestand 

◦ de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het 
een uitvoering is 

◦ in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig 

zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden 
◦ in voorkomend geval een overzicht van de conclusies van: 

▪ het planmilieueffectenrapport 

▪ de passende beoordeling 
▪ het ruimtelijk veiligheidsrapport 
▪ andere verplicht voorgeschreven effectenrapporten 

◦ in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een 
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een 
planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1, een planbatenheffing, vermeld in artikel 

2.6.4, of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 
maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. 

• gelet op de plenaire vergadering van 26 juni 2017 waarbij het dossier gunstig werd 

geëvolueerd, inclusief de opmerkingen op het verslag van de plenaire vergadering 
• overwegende dat het ontwerp van GRUP BEGRAAFPLAATS RIEMST opgesteld werd door 

JOSIANE MERKEN, stedenbouwkundige/planoloog 

• gelet op de samenstelling van het dossier: 
◦ Toelichtingnota 
◦ Stedenbouwkundige voorschriften 

◦ Plan bestaande toestand / Grafisch plan 
◦ Planbaten-planschade 

• op voorstel van het college van burgemeester en schepenen 

 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, 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, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts  
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artikel 1: 

Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BEGRAAFPLAATS RIEMST, bestaande 
uit: 

• Toelichtingnota 

• Stedenbouwkundige voorschriften 
• Plan bestaande toestand / Grafisch plan 
• Planbaten-planschade 

wordt voorlopig vastgesteld. 
 
artikel 2: 

Het ontwerp wordt conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid hoofdstuk II, 
afdeling 1 en afdeling 4 van 1 september 2009 en de latere aanpassingen, onmiddellijk na voorlopige 
vaststelling opgestuurd naar de bestendige Deputatie van de provincie Limburg, het agentschap en 

naar de Vlaamse regering. 
 
artikel 3: 

Dit ontwerp zal onderworpen worden aan een openbaar onderzoek gedurende 60 kalenderdagen 
binnen de dertig dagen na de voorlopige vaststelling. 
 

artikel 4: 
Het schepencollege wordt opdracht gegeven om, in samenwerking met de ontwerper, het dossier 
verder te behandelen. 

 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
15. KENNISNAME OVEREENKOMST BETREFFENDE MACHTIGING VAN HET 

TOEZICHTSCOMITE 
 
De belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen wordt verminderd met 

27,50 euro voor alle gezinshoofden die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging. 
Met het oog op de automatische toekenning van dit voordeel vragen wij aan de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid om de mededeling van de lijst van de betrokken inwoners;  
De voorliggende aanvraag strekt er toe de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op een algemene 
wijze te machtigen tot de mededeling van persoonsgegevens aan de gemeente.  

Tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de gemeente wordt een overeenkomst 
gesloten waarin melding wordt gemaakt van de voorwaarden van deze operatie.  
Alle gemeenteraadsleden worden in kennis gesteld van deze overeenkomst. De kennisgeving is 

verplicht ingevolge artikel 7 van de overeenkomst. 
 
De gevraagde persoonsgegevens worden slechts meegedeeld nadat de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid een bewijs van deze inkennisstelling heeft ontvangen.  
 
De raadsleden nemen kennis van de overeenkomst nr. 18/10 betreffende de machtiging van het 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en gezondheid aan de gemeente Riemst om de 
mededeling te verkrijgen van de lijst van personen die recht hebben op een verhoogde 
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Deze overeenkomst geldt in 

2018. De duur van deze overeenkomst is maximaal vijf jaar en kan in geen geval de duur van het 
gemeentelijk reglement overschrijden.  
 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad kennis te nemen met dit 
voorstel. 
 

Kennis genomen met: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, 
Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, 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, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes 
Coenegrachts 
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Dienst Financiën - Dienst Aankoop 

16. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN DE GUNNINGSWIJZE AANKOOP 
STEMHOKJES 

 

Steven Coenegrachts:  
Wanneer kunnen we in Riemst elektronisch stemmen? 
Burgemeester Mark Vos:  

De kostprijs om elektronisch te stemmen is zeer hoog.  
 
Ludwig Stevens: 

Vraagt u ook prijsoffertes op bij Riemstse bedrijven zoals Hoesels en Jaco-Metaal? 
Burgemeester Mark Vos:  
We zullen bij alle Riemstse bedrijven prijzen opvragen. 

 
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 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet 

van € 144.000,00 excl. btw niet bereikt); 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;  
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop stemhokjes” een bestek met nr. 

HA/1056/2018 werd opgesteld door de Financiële dienst - Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 28.099,17 excl. btw of € 
34.000,00 incl. 21% btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat 9 mei 2018 om 12.00 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen 

van de offertes; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien wordt in de volgende budgetverschuiving in 
het investeringsbudget van 2018, op budgetcode GEM/23000000/0130 (actie 1419/005/001/001/001); 

Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 

Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, 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, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts  

 
artikel 1: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. HA/1056/2018 en de raming voor de opdracht 

“Aankoop stemhokjes”, 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 € 28.099,17 excl. btw of € 

34.000,00 incl. 21% btw. 
artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 
artikel 3: 
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in de volgende budgetverschuiving in het 

investeringsbudget van 2018, op budgetcode GEM/23000000/0130 (actie 1419/005/001/001/001).  
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
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Dienst Financiën - Algemeen 
17. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE AANLEG VAN 

KANTSTROOK MET BOORDSTEEN IN GLIJBEKISTING IN DE KWARTELSTRAAT IN 

ZUSSEN 
 
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 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet 
van € 144.000,00 excl. btw niet bereikt); 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanleg van kantstrook met boordsteen in glijbekisting  
in de Kwartelstraat in Zussen” een bestek met nr. TD/LR 1065/2018 werd opgesteld door de 
Financiële dienst - Aankoopdienst; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 35.123,97 excl. btw of € 
42.500,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat 2 mei 2018 om 12.00 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen 
van de offertes; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode GEM/22400500/0200 (actie 1419/005/001/001/001);  
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen. 

 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, 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, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts  
 

artikel 1: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. TD/LR 1065/2018 en de raming voor de opdracht 
“Aanleg van kantstrook met boordsteen in glijbekisting  in de Kwartelstraat in Zussen”, 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 € 35.123,97 excl. btw of € 42.500,00 incl. btw.  

artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 

artikel 3: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 
GEM/22400500/0200 (actie 1419/005/001/001/001). 

De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 

18. AANPASSING MEERJARENPLAN EN BUDGETWIJZIGING 1,DIENSTJAAR 2018 - APRIL 
 
Dirk Jacobs:  

Op pagina 8 van de budgetwijziging staat de aankoop van een 3D-laserscan vermeld voor de 
Technische Dienst. Wat is dit? 
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Burgemeester Mark Vos:  

Dit is een systeem om de groeves op te meten. Als we de groeves door een landmeter zouden lat en 
opmeten, komen we uit op een kostenraming van 150.000 à 200.000 euro. Zo’n 3D-laserscan is een 
heel vooruitstrevend systeem. We kunnen tijd en geld besparen door deze laserscan aan te kopen. 

 
Jan Peumans:  
Op pagina 14 van de aanpassing meerjarenplan is zichtbaar dat er 1000 euro extra budget voorzien is 

voor geschenken voor 18-jarigen. Waarom is gekozen voor 18-jarigen? 
Schepen Bert Cilissen:  
Er is een nieuwe jeugdconsulente begonnen bij de gemeente Riemst. Ze wil mensen met haar en de 

jeugddienst laten kennis maken.  
Steven Coenegrachts: 
Waarom werd aan 6-jarigen een geschenk gegeven? Op wat is deze leeftijd gebaseerd? Het 

geschenk moet afgehaald worden tijdens de openingstijden van de Jeugddienst. Dit is niet 
gemakkelijk voor sommige ouders. 
Schepen Bert Cilissen:  

Het is een voorstel van onze jeugdconsulente. Het schepencollege is hierin gevolgd. Bovendien 
kunnen kinderen vanaf 6 jaar voor het eerst deelnemen aan het Speelplein.  
 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42 e.v. en 154 e.v.; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 25 juni 2010, meer bepaald de artikelen 28 en 29;  
Gelet op het tekort aan kredieten op sommige uitgaven- en ontvangstensleutels; 

Gelet op de noodzaak om te voorzien in voldoende kredieten om uitgaven te kunnen doen. 
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 

Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens en Joël L'Hoëst 
10 onthoudingen: Jan Peumans, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, 

Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts  
 
artikel 1: 

De aanpassing van het meerjarenplan zoals blijkt uit de bijgevoegde stukken en toelichting wordt 
goedgekeurd. 
 

artikel 2: 
Budgetwijziging 1 van dienstjaar 2018 zoals blijkt uit de bijgevoegde stukken wordt goedgekeurd.  
 

artikel 3: 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid.  
 

Interne zaken - Dienst Secretariaat 
19. VRAGEN RAADSLEDEN 
 

Zoals bepaald onder artikel 11§2  in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dd. 
14.06.2016. hebben de raadsleden het recht aan de leden van het college van burgemeester en 
schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen over de gemeentelijke aangelegenheden. 

Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.  
De raadsleden kunnen maximaal 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 of schriftelijk voor de gemeenteraad.  
 
Ludwig Stevens: 

- Aan de groene buffer aan de sporthal in Riemst/Finse piste ligt veel zwerfvuil. Kan dit 
opgeruimd worden? 
Burgemeester Mark Vos: we laten het opruimen.  

- Is er een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen? 
Burgemeester Mark Vos: in principe is er geen vergunning nodig voor het leggen van 
zonnepanelen, behalve in zones/dorpen waar de voorschriften dit niet toelaten.  

- Welke procedure werd gevolgd bij de aanstelling van de directeur van de school in Riemst? 
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Schepen Bert Cilissen: na het pensioen van de schooldirecteur van Riemst is de functie 

open verklaard en is de aanwervingsprocedure gestart. Bij alle leidinggevende functies is er 
onder leiding van een onafhankelijke jury naast een schriftelijke proef en een mondelinge 
proef ook een assessment. Na deze procedure was er één geslaagde kandidaat die werd 

voorgesteld aan het schepencollege.  
Burgemeester Mark Vos: U-Care heeft het assessment uitgevoerd. 

 

Jan Noelmans:  
- Ik heb begrepen dat een uitstrooiing niet in alle sereniteit kon verlopen op de begraafplaats in 

Kanne. Wat is er gebeurd? Kan dit vermeden worden in de toekomst? 

Burgemeester Mark Vos: tijdens de uitstrooiing was een externe firma aanwezig op het 
kerkhof. Er was bij de firma intern een misverstand over het tijdstip dat de strooiweide kon 
gemaaid worden. We hebben de firma intussen hierover gecontacteerd. Er is contact 

opgenomen met de familie om ons te verontschuldigen. 
 
Jan Peumans:  

- Er zijn tijdens de vorige gemeenteraad twee bijkomende punten uitgesteld, namelijk het punt 
over de schriftelijk vragen en het klooster in de Tolstraat Herderen. Is het mogelijk dat deze 
punten tijdens de raad in mei opnieuw ter sprake komen? 

Burgemeester Mark Vos: als we een antwoord van de Minister ontvangen hebben over het 
klooster, zullen we het agendapunt opnieuw agenderen. 

- Gaat de gemeente optreden tegen landbouwers die de 1 meterstrook op de 

ruilverkavelingswegen omploegen? 
Schepen Guy Kersten: we weten niet altijd wie de gebruikers zijn. We zijn er mee bezig.  

- Wat is de stand van zaken van de 50 km/u zone in Herderen (doortocht)? 

Schepen Guy Kersten: we hebben nog geen antwoord ontvangen van het Agentschap 
Wegen en Verkeer. We hebben binnenkort een overleg met het AWV en het staat op de 
agenda.  

 
Anita Beusen: 

- Wat gebeurt er met de graven die niet meer bezocht worden op het oude kerkhof in Val-Meer? 

Kunnen er door de afbraak van de pastorie geen beschadigingen aangebracht worden? 
Burgemeester Mark Vos: we zijn bezig met het opmaken van een inventaris van 
monumentale graven. Dit komt een van de volgende raden terug. Verlaten graven worden 

voorlopig niet ontgraven. Bij de afbraak van de pastorie zullen we de nodige voorzorgen 
nemen.  

- Waarom is op het nieuw kerkhof in Val-Meer de overkapping weggenomen? 

Burgemeester Mark Vos: er was een discussie met de buren. Er was wel een 
stedenbouwkundige vergunning, maar er werd geen openbaar onderzoek uitgevoerd omdat 
dit niet nodig was, de buren hebben de bouwvergunning achteraf niet gezien.  

Om verdere discussies te vermijden, werden de L-elementen verplaatst naar het kerkhof In 
Zussen. 

 

Dirk Jacobs:  
- Gemeenten kunnen zich inschrijven om subsidies te bekomen voor de installatie van een 

gratis openbaar wifi-netwerk. Heeft onze gemeente zich hiervoor aangemeld? 

Schepen Mathieu Eycken: Ja, Riemst heeft zich hiervoor ingeschreven. 
- Er zijn geruchten dat de Benelux gesloopt wordt en dat er een tankstation zou komen, klopt 

dit? 

Schepen Katja Onclin: er is geen officiële aanvraag ingediend, maar de vraag is wel 
mondeling gesteld. 

- Wordt er een project uitgewerkt om geplaagde en gepeste kinderen op te nemen in 

sportclubs?  
Schepen Christiaan Bamps: Neen, er is nog niets opgestart. We hebben met de 
jeugdvoetbalclubs samen gezeten en zullen dit verder uitwerken.   

- In Panisveld richting Hees blijft het water staan bij hevige regen door de ophoping van de 
bermen.  
Burgemeester Mark Vos: we zullen het laten afschrapen. 

 
Etienne Gielen:  
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- Welke extra lestijden worden toegekend aan de gemeentelijke scholen? Beantwoord dit aan 

de behoeften en worden de lestijden doelgericht ingezet? 
Schepen Cilissen: het overzicht kan u terugvinden bij het antwoord op de vraag over het 
flankerend onderwijs. We krijgen steeds positieve reacties. Met de invoering van het M-

decreet is deze keuze ook belangrijk.  
 
Marc Konings: 

- Ik wil graag verwijzen naar de vraag uit het publiek betreffende villa Eycken. Wordt er een 
boete voor leegstand betaald? 
Burgemeester Mark Vos: we zullen het voor u opzoeken en u bezorgen. 

- Wat is de stand van zaken bij het S-Limproject? Is er een overzicht beschikbaar? 
Schepen Mathieu Eycken: we zullen het navragen en u bezorgen.  

- Wat is de opbrengst aan windenergie (wattage) van de windmolens in Riemst? 

Burgemeester Mark Vos: we vragen het op en zullen het u bezorgen. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

20. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Jan Noelmans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 

gemeenteraadszitting dd. 09.04.2018 toegevoegd. 
 
Het faciliteren van nieuwe geldautomaten in Riemst 

 
Voor een aantal van de Riemsterse deelgemeenten ligt een geldautomaat ver weg. Dat is geen goede 
zaak voor de lokale handel, het bloeiende toerisme en het rijke verenigingsleven in onze gemeente. 

Het is een duidelijk waarneembaar gegeven dat de grootbanken in het jongste decennium honderden 
filialen hebben gesloten. In sommige gevallen bleef een automaat over, maar meestal niet. Dat leidt 
ertoe dat filialen en bijhorende automaten steeds verder weg liggen voor een aantal kernen.  

Hoewel men zou aannemen dat betalen in contanten naar de achtergrond verdwijnt, gebeurt 63 
procent van de dagelijkse betalingen nog altijd cash. In onze gemeente zijn nog wel wat automaten te 
vinden, al zijn die veelal gecentraliseerd. Voor inwoners van pakweg Kanne of Millen is de 

bereikbaarheid hiervan al minder evident, zeker als zij niet meer tot de jongsten behoren of geen 
wagen hebben.  
Het ziet er niet meteen naar uit dat de grootbanken terug gaan investeren in automaten op het 

platteland. Nochtans is er voor dorpen zonder geldautomaat terug hoop. Geldtransporteur G4S heeft 
een ambitieus plan om de komende vijf jaar wel 150 bankonafhankelijke geldautomaten te installeren. 
'Het is niet de bedoeling de banken concurrentie aan te doen, maar op vraag van gemeentebesturen 

willen we wel een geldautomaat plaatsen in dorpen waar er geen is’, luidt het bij G4S. De eerste 
geldautomaat van het bedrijf moet er dit jaar nog komen in het West-Vlaamse Lissewege. Samen met 
de lokale overheid werd daar naar een geschikte locatie gezocht. De lokale overheid investeerde ook 

in aanpassingswerken aan de gemeentelijke school waar de automaat wordt geïnstalleerd.  
Een snelle berekening leert dat de dorpscentra Kanne (3 km tot de kortst bijzijnde automaat), Millen (4 
km), Genoelselderen (4,5 km) en Membruggen (4,5 km) hier het ergst onder lijden. Voor elk van deze 

kernen zou een nabijere aanwezigheid van een geldautomaat een meerwaarde betekenen. Denk 
bijvoorbeeld maar aan Kanne met haar uitgebreide horecasector. Mogelijk kan er ook gedacht worden 
aan een clustering. Zo zou bijvoorbeeld een automaat voor Membruggen en Genoelselderen samen 

ook al een stap in de goede richting zijn. 
De gemeenteraad van Riemst vraagt daarom het volgende aan het CBS: 
1) Het CBS legt binnen de maand contact met G4S en start besprekingen met het oog op de 

mogelijke installatie van één of meerdere geldautomaten binnen Riemst.  
2) Het CBS zet in op de centra waar de nood aan een automaat het hoogst is. De huidige afstand tot 
een automaat en de bestedingsmogelijkheden zijn daarbij belangrijk als criterium. Hiernaar wordt ten 

gronde een onderzoek gevoerd.  
3) Het CBS faciliteert zo veel als mogelijk de installatie van geldautomaten. Hiervoor kunnen indien 
noodzakelijk infrastructuuringrepen worden gebudgetteerd en doorgevoerd.  

4) Het CBS erkent de meerwaarde voor de lokale middenstand, toerisme en verenigingsleven hiervan.  
 
Schepen Kersten: 

Er zijn reeds heel wat acties ondernomen via banken en handelaars om een bankautomaat te 
plaatsen in Kanne. 
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Davy Renkens:  
7 jaar geleden is er reeds een eerste initiatief genomen. Er is ook contact opgenomen met G4S. Toen 

wilde de Nationale Bank het initiatief niet steunen.  
Ik heb in de afgelopen tijd Kannerse handelaars hierover gecontacteerd. Voorlopig heb ik nog geen 
antwoord op mijn vraag of een van de handelaars dit kan en/of wil voorzien. Ik steun in elk geval dit 

voorstel.  
Schepen Kersten:  
We hebben een aantal banken gecontacteerd. Hieruit bleek dat enkel Belfius geïnteresseerd was om 

investeringen te doen op voorwaarde dat de gemeente een gebouw ter beschikking stelde waar 
Belfius een terminal kon plaatsen. Daar de gemeente geen gebouw in eigendom heeft in Kanne,  dat 
bruikbaar is, werd dit voorstel verworpen. De burgemeester heeft ook contact gehad met B-Post. De 

kosten voor deze optie liepen erg hoog op. 
Het is een lopend dossier en we zullen de onderhandelingen verder zetten.  
 

Het schepencollege is akkoord met uw voorstel. 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 

Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, 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, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts  

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
21. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 

 
Op verzoek van raadslid Jan Noelmans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 09.04.2018 toegevoegd. 

 
Het verder opvoeren van de strijd tegen sluikstorten 
 

In 2017 werd door de technische dienst 123 ton zwerfvuil opgeruimd. De helft daarvan is afkomstig 
van sluikstorters. Sluikstorters moeten volgens de Schepen van Leefmilieu ‘sneller worden gevat en 
beboet’. Een waarheid als een koe. Het probleem is immers enorm en het gebrek aan burgerzin van 

de sluikstorters is groot. De gemeente ligt er tegelijkertijd ontsierd bij.  Daarenboven vormen 
rondslingerende blikken een groot risico voor de veeteelt. Feit is dat de aanpak tot dusver niet 
bijzonder veel vruchten af heeft geworpen en er alleszins niet voor zorgt dat er veel minder wordt 

gestort. We juichen toe dat heel wat vrijwilligers zich inspannen om dit vuil op te ruimen, maar vinden 
ook dat de overheid verder de strijd moet opvoeren. Dweilen met de kraan open is immers frustrerend 
voor iedereen die het goed bedoelt.  

Open Vld lanceerde in het verleden reeds meerdere voorstellen om de beteugeling hiervan op te 
drijven via GAS-boetes. Dit lijkt voorlopig niet aan de orde in Riemst, hoewel het parket reeds aangaf 
deze problematiek niet als prioriteit te zien. Dat laatste zou ons moeten aanzetten om een tandje bij te 

steken. Op provinciaal niveau heeft Riemst zich bij het s-limproject aangesloten waarbij 
cameramogelijkheden worden onderzocht. Ook op eigen initiatief zal een firma ingehuurd worden die 
met een camera’s sluikstorters zal trachten te vatten. In het jongste persbericht van het CBS over 

sluikstorten werd ook meegegeven dat sinds begin 2017 14 boetes werden uitgeschreven van om en 
bij de 500 euro.  
Open Vld stelt voor om complementair aan de huidige aanpak enkele nieuwe acties toe te voegen.  

De gemeente Riemst moet immers laten zien aan de overtreders dat hun gedrag echt antisociaal is, 
dat zij een grotere kans lopen om betrapt te worden én dat betrapt worden gelijkstaat aan een forse 
boete.  

Artikel 3 van het bestaande reglement op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in 
opdracht van de gemeente stelt het volgende:  
Bij het ambtshalve opruimen van sluikstorten door de gemeente wordt het bedrag van deze belasting 

als volgt vastgesteld: 
a) Openbare plaatsen en domeinen en/of in geklasseerde waterlopen en in rioleringen en/of op 
privaatpercelen in woon-, agrarische en industriegebieden: 500 euro (voor een volume kleiner dan 

1m³) en 250 euro per bijkomende m³ (voor een volume boven 1 m³) 
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b.) Op percelen in natuur-, park-, bos-, buffer- en reservaatgebieden volgens het gewestplan: 500 

euro/m³ 
c.) Indien extra materiaal van de gemeente dient ingezet te worden, of een externe firma of instelling 
dient ingeschakeld te worden in opdracht van de gemeente, dan zullen de gemaakte kosten integraal 

doorgerekend worden aan de overtreder, bijkomend aan de kosten in a. en b. 
 
Daarom stelt Open Vld het volgende voor: 

1) Sluikstorten moet nog forser bestraft worden in die mate dat de bedragen een sterk ontradend 
effect genereren. Om de strijd verder op te voeren moeten alle belastingen uit artikel 3 van het 
hierboven vernoemde reglement daarom worden verdubbeld: Dit betekent in a. dat ‘500’ 

verandert in ‘1000’ en dat ‘250’ verandert in ‘500’. Dit betekent in b. dat ‘500’ verandert in 
‘1000’. Daarnaast stellen we voor dat in c. achteraan de volgende bepaling moet worden 
bijgevoegd: ‘vermeerderd met een administratieve kost van 100 euro.’  

2) De gemeente Riemst zal een eigen campagne op poten zetten die duidelijk zichtbaar zal zijn 
in het straatbeeld en op plaatsen waar er vaak wordt gestort. De campagne moet in de eerste 
plaats streng en veroordelend zijn en zeer duidelijk het antisociale karakter van sluikstorten 

benadrukken in combinatie met de aankondiging van de verhoging van de bijhorende boetes. 
De middelen die worden geïnd na de verhoging van de boetes zullen ten dele aangewend 
worden voor de financiering van deze campagne. 

3) De gemeente Riemst vraagt aan het lokale politiekorps om te bekijken hoe het in haar 
mogelijkheden ligt om de aanpak van sluikstorten door de politie verder op te voeren. De 
mogelijkheid om de focus hierop te versterken in het nieuwe Zonaal Veiligheidsplan moet 

worden onderzocht. 
 
Schepen Eycken: 

We hebben als schepencollege reeds een aantal maatregelen genomen in de strijd tegen het 
sluikstorten en bekijken nu het plaatsen van camera’s en het oprichten van een whatsapp-groep. Om 
de zwerfvuilproblematiek efficiënt aan te pakken wordt er op verschillende vlakken gewerkt :  

1. Proper houden van de publieke ruimte:  
a. wekelijks (op sommige plaatsen 2x per week) worden de afvalbakjes op openbaar 

domein geledigd en de omgeving opgeruimd 

b. melding van sluikstorten worden zo snel mogelijk opgeruimd 
c. Vernieuwing van oude afvalbakken in de gemeente (ca 40). 
d. Zuiver houden van de omgeving van pleintjes en straten met veegborstel 

2. Communicatie met als doel een mentaliteitsverandering te weeg brengen: 
a. Website:  

i. Infoartikel  

ii. Getuigenissen mooimakers 
b. Slogan op lichtkrant binnen en buiten. 
c. Artikel in 3770 van juni 2018 

d. Persartikel  maart 2018 
3. Acties 

a. Via het meldingsformulier sluikstort op de website kunnen sluikstorten doorgegeven 

worden 
b. Participatie van de bevolking: 

i. opruimweek Straat.net:  

1. verenigingen ruimen zwerfvuil op in hun omgeving. 
2. Scholen doen educatieve acties ivm preventie van afval en zwerfvuil 

(bezoek recyclagepark, opruimacties rond de school,…)  

3. Gemeentelijk personeel draagt badge met slogan: “Hou jij het mee 
proper?” 

4. Affiches 

c. Handhaving: in elke sluikstort wordt actief gezocht naar gegevens van de ‘daders’ en 
wordt er een pv opgemaakt met innen van een gemeentelijke boete. 

d. In Riemst zijn er vrijwillige opruimers actief die een parcours via de claimkaart hebben 

aangeduid in het kader van de actie Mooimakers.  
e. Nieuw systeem van speciale afvalzakken voor evenementen (vanaf juni) 
f. Plaatsen van bordjes waar sluikstort of hondenpoep opgeruimd werd. 

 
Het schepencollege gaat niet akkoord om de boetes te verhogen omdat:  
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 het bedrag in verhouding moet staan tot het misdrijf en de kosten die we eraan hebben; 

 we in vergelijking met andere gemeenten al een van de hoogste bedragen hebben; 

 de boete ook nog invorderbaar moet blijven. Hoe hoger het bedrag, hoe meer mensen het 
zullen betwisten. De administratieve afhandeling wordt dan alleen maar groter en er zullen 
meer rechtszaken volgen.  

 
Het college gaat wel akkoord met de twee andere voorstellen.  
 

Jan Noelmans:  
Hoeveel van de boetes op sluikstorten werd geïnd? 
Burgemeester Mark Vos:  

We zullen u de cijfers bezorgen.  
 
artikel 1: 

het schepencollege vraagt de raad niet akkoord te gaan met het eerste voorstel.  
BESLUIT:  
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 en 10 stemmen voor: Jan Peumans, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts  

 
artikel 2 + 3:  
BESLUIT: de raad gaat unaniem akkoord. 

23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, 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, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts  
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

22. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Marc Konings wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 

gemeenteraadszitting dd. 09.04.2018 toegevoegd. 
 
Toegankelijkheid ‘De Brug van Vroenhoven’: voorzien van een lift 

 
Bij de bouw van de musea, het cafetaria en de evenementenruimte ‘De Brug van Vroenhoeven’ heeft 
men nagelaten rekening te houden met een goede toegankelijkheid voor mensen met beperkingen en 

oudere mensen. Het plaatsen van een lift houdt hier een welgekomen, zelfs noodzakelijke 
optimalisering van de toegankelijkheid in. 
Sinds 1 maart 2010 geldt de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor Toegankelijkheid. De 

verordening geldt bij nieuwbouw, verbouwingen of uitbreidingen van gebouwen die publiek 
toegankelijk zijn (denken we aan winkels, banken, overheidsgebouwen). De opdrachtgever moet 
ervoor zorgen dat iedereen het gebouw kan betreden, ook rolstoelgebruikers, mensen met een 

kinderwagen, slechtzienden, grotere personen, mensen met een ledemaat in het gips enz. 
1) Daarom vragen we de gemeente een officieel schrijven te doen naar de nv De Scheepvaart 

alsmede de Vlaams minister van Mobiliteit met de vraag om de huidige toegankelijkheid te 

verbeteren. 
2) Onderzoek te doen naar de eventuele mogelijkheid om hiervoor Vlaamse of Europese 

toegankelijkheidssubsidies te ontvangen. 

 
Wij vragen de gemeenteraad akkoord te gaan met voorstel 1. 
Wij vragen de gemeenteraad akkoord te gaan met voorstel 2. 

 
Schepen Pauly: 
Wij zijn als schepencollege ook zeer bezorgd over deze problematiek.  

We hebben reeds vele vragen gesteld aan de toenmalige NV De Scheepvaart, nu De Vlaamse 
Waterweg. Het antwoord dat we steeds krijgen, is dat: 

 de brug en haar aanhorigheden werd gebouwd conform de afgeleverde stedenbouwkundige 

vergunningen aan de toen geldende vergunningsvoorwaarden; 
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 het vergunningsdossier werd begeleid door een stuurgroep onder leiding van de Vlaamse 

bouwmeester; 

 voor wat betreft de toegankelijkheid van de publieke ruimtes werd er desti jds gekozen voor 
het gebruik van hellingen en trappen. 

Uiteraard is dit voor ons niet voldoende.  
Verder is er contact geweest met De Vlaamse Waterweg over het plaatsen van parkeerplaatsen voor 
mindervaliden, beneden aan de ingang. De brandweer adviseerde hierop positief. 

De gemeente liet ook een volledige toegankelijkheidsdoorlichting uitvoeren, die in april 2017 werd 
overgemaakt aan De Vlaamse Waterweg. Tot op heden gebeurde er niets mee.  
Er heerst bij het gemeentebestuur een grote bezorgdheid over dit onderwerp. Er wordt een datum 

gezocht om met alle betrokken partijen een overleg te plannen.  
 
Steven Coenegrachts:  

We steunen de vraag van de NVA-fractie om een brief te sturen aan De Vlaamse Waterweg.  
Wanneer komt er een zebrapad aan de brug van Vroenhoven? 
Burgemeester Mark Vos:  

Dit wordt besproken tijdens het overleg met het Agentschap van Wegen en Verkeer.  
 
Het college vraagt aan de raad akkoord te gaan met het eerste voorstel. Het onderzoek naar het 

bekomen van subsidies (voorstel 2) is een bevoegdheid van De Vlaamse Waterweg. Wij kunnen hier 
als gemeente niets in betekenen.  
 

Het schepencollege stelt voor om akkoord te gaan met voorstel 1 en niet met voorstel 2.  
 
BESLUIT: 23 stemmen voor het voorstel van het schepencollege: Mark Vos, Guy Kersten, Marina 

Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, 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, Etienne Gielen, Marc 

Konings en Agnes Coenegrachts 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

23. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Marc Konings wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 

gemeenteraadszitting dd. 09.04.2018 toegevoegd. 
 
Overlast jeugdcentrum Zichen 

 
In het CBS van 15/03 is er sprake van overlast door de jeugd van het jeugdcentrum Zichen: steentjes 
gooien, urineren in de tuin, geluidsoverlast. 

Van de twee eerste beweringen zijn er geen directe bewijzen in het verslag terug te vinden.  
Voorstel van de N-VA is dat, voordat men overgaat tot het nemen van geluidwerende acties, eerst een 
geluidsmeting wordt uitgevoerd binnen een bepaalde termijn om een objectieve beoordeling te maken 

hoe vaak en wanneer er sprake is van geluidsoverlast en in welke mate.  
 
Wij vragen de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel. 

 
Schepen Cilissen:  
Het probleem sleept al een aantal jaren aan. In het charter van kindvriendelijke gemeente is bepaald 

dat spelende kinderen geen overlast zijn.  
Op 15.03.2018 is door het schepencollege beslist om een akoestische firma te betrekken bij het 
probleem van de overlast. Deze firma gaat de situatie grondig analyseren, een rapport opmaken en 

aan de hand hiervan kwalitatieve verbeteringsmaatregelen suggereren. Hun opdracht is dus niet in de 
eerste plaats het nemen van geluidswerende acties, maar de situatie grondig analyseren.  
 

Uw voorstel is dus zonder voorwerp, aangezien de studie reeds besteld is. De raad in unaniem 
akkoord met de uitleg van de schepen. 
 

BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter 
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Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, 

Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
24. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 

 
Op verzoek van raadslid Marc Konings wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 09.04.2018 toegevoegd. 

 
Ondersteuning horeca Riemst: uitleendienst en wegbewijzeringsborden 
 

Voorstel van de N-VA fractie is de horeca te ondersteunen: 
 

1) We wensen de horecazaken van Riemst te laten genieten van de uitleendienst onder dezelfde 

voorwaarden/voordelen als verenigingen in geval zij een klein evenement willen organiseren. 
Het betreft het huren van podia, nadarhekken, geluidinstallaties, projector,… Hiervoor dient 
het huidige regelement te worden aangepast (zie gemeentelijke website).  

2) Wegbewijzeringsborden voorzien naar horecazaken afgelegen van gewestwegen en in 
samenspraak met deze horecazaken. Momenteel is het niet duidelijk op welke basis dit wordt 
toegezegd of niet. Doel is het bestaan van deze horecazaken bekend te maken voor 

bezoekers van de gemeente: wielertoeristen, wandelaars,… die in de buurt iets willen 
consumeren. 

 

Wij vragen de gemeenteraad akkoord te gaan met voorstel 1. 
Wij vragen de gemeenteraad akkoord te gaan met voorstel 2.  
 

Schepen Pauly: 
Het gemeentebestuur heeft gekozen voor de uitbouw van een uitleendienst ter ondersteuning van het 
verenigingsleven. Andere gebruikers kunnen terecht op de vrije markt, waarmee we niet in 

concurrentie willen gaan. Daarom laten we enkel verenigingen gebruik maken van onze uitleendienst.  
Een uitzondering hierop is het materiaal dat nodig is in het kader van de veiligheid, signalisatie en 
toegankelijkheid. Hiervan kan elke inwoner gebruik maken.  

 
Schepen Kersten:  
Het plaatsen van bewegwijzeringsborden langs gewestwegen valt onder bevoegdheid van het  gewest. 

De vragen om borden langs gemeentewegen te plaatsen worden behandeld door het schepencollege. 
 
artikel 1: 

het schepencollege vraagt de raad niet akkoord te gaan met het eerste voorstel.  
 
BESLUIT:  

7 stemmen voor: Jan Peumans, Anita Beusen, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings 
en Agnes Coenegrachts 
16 stemmen tegen: 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 
 

artikel 2:  
BESLUIT: de raad gaat unaniem akkoord met het bestaand reglement.  
23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 

Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, 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, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts  
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De voorzitter sluit de vergadering te 22:00 uur. 

Namens de raad 
 
 

 
Guido Vrijens 
gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 


