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Vergadering gemeenteraad van 5/02/2018. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 
schepenen 
Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, 
Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, 
Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts, Rachelle Onclin, raadsleden 
Guido Vrijens, gemeentesecretaris 
 

 
Laat zich verontschuldigen:  
Jo Ruyters, raadslid 
 

 
Vanaf punt 6 vervoegt Jean Nicolaes, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 10 vervoegt Agnes Coenegrachts, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 16 verlaat Steven Coenegrachts, raadslid de zitting. 
 
 
Vragen vanuit het publiek:  
 
De heer R.Jans en de heer J. Stevens – Tits – Albertlaan te Herderen: 
 
De heer R. Jans leest volgende brief voor: 
 
Geachte heer burgemeester en schepencollege van Riemst 
Geachte leden van de gemeenteraad 
Een jaar geleden waren we hier met het verzoek om de aan de gang zijnde gerechtsgedingen langs 
de Romeinseweg te stoppen.  De afpaling langs de Romeinseweg en verkavelingsvergunning Villa 
Eycken. 
Daar i.v.m. de voornoemde afpaling, naar onze bescheiden mening, en voorlegging van 
bewijskrachtige, authentieke akten en  plannen betreffende de verkoop van de bouwloten langs de 
Valmeerstraat in 1934, het zo goed als vaststond dat deze rechtszaak gewoon verspilling van energie, 
tijd en kosten inhield.  Met een hoge risicofactor voor de gemeenschap! 
U was toen van mening, na menige gesprekken en samenkomst van een speciale zitting van het 
schepencollege, om zonder meer de uitspraak van de rechter af te wachten. 
Welnu vonnissen zijn gevallen zowel bij het Tongerse gerechtshof voor enerzijds de afpaling tussen 
de grenzen van de Romeinseweg/Stevens – Tits en Carati- Claesen en anderzijds bij de Raad van 
Vergunningsbetwistingen te Brussel voor wat betreft de verkavelingsvergunning villa Eycken; 
Beide gerechtelijke uitspraken zijn onverbiddelijk: de verkavelingsvergunning villa Eycken heeft de 
provinciale Deputatie in speciale zitting moeten afschaffen op vordering van de rechter in Brussel.  En 
de vrederechter van Tongeren heeft bij vonnis de uitslag van de door haar gelaste gerechtelijke 
afpaling langs de Romeinseweg bekrachtigd.  Met gevolg dat ongeveer 2 meter onwettig ingenomen 
openbaar domein teruggaat naar de wettige eigenaar: de gemeente Riemst.  De zojuist aangehaalde 
verkoopakte met bijgevoegd plan wordt door de vrederechter als een “Gemene Titel” bekrachtigd, die 
tegenstelbaar is aan iedereen! 
U heeft zich schriftelijk en uitdrukkelijk met deze vonnissen akkoord verklaard! 
Daaruit volgt dat de gemeente Riemst nu de mogelijkheid heeft om het gevaarlijke kruispunt 
Valmeerweg-Romeinseweg op te lossen en te transformeren tot een veilig kruispunt.  Ze heeft nu 
volgens de akte en het bijgevoegd plan van 1934 een zee van plaats om dat aan te leggen! 
Dit komt zowel te goede van de bewoners van de Albertlaan, het soms zo overdrukke verkeer van de 
parking Eycken Meubelen en het doorgaand verkeer vanaf de Tongersesteenweg naar Val-Meer.  En 
het niet te verwaarlozen transport van het aangrenzend landbouwgebied vanuit het RVK-gebied naar 
Millen toe! 
Geachte Burgemeester en Schepencollege van Riemst, wil zo goed zijn uw intenties dienaangaande 
kenbaar te maken.  Rekening houdend met het dringend feit dat de zone langs de Romeinseweg 
aldaar een niet te onderschatten overstromingsgebied is, dit bewijzen de feiten van anderhalf jaar 
geleden. 
We danken U voor uw aandacht en hopen op een positief gevolg! 
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burgemeester Mark Vos: 
Er is een uitspraak van de rechtbank, één van de uitspraken is dat het de eigendomstoestand is 
verjaard en de toestand blijft zoals ze is.  Maar het dossier is te ingewikkeld om hier ter zitting verdere 
uitleg hierover te geven, de uitspraak van de rechtbank is duidelijk.     
Wat de toegang naar de Val-Meerstraat betreft zijn we aan’t onderzoeken om deze te verbreden. 
De verkaveling op de gronden van Villa Eycken is verworpen, wat eigenlijk jammer is want hierdoor 
kunnen de werker niet uitgevoerd worden waardoor het terug open maken van van  een wachtbekken 
voorlopige niet kan uitgevoerd worden.   
We zullen u een schriftelijk antwoord bezorgen. 
 
 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering samengeroepen 
ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter dd. 26.01.2018. 
De mondelinge vragen worden aangevat door de Ivo Thys, de stemmingen worden volgens loting 
aangevat door de heer Jean Nicolaes. 
 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 11.12.2017 
 
Het verslag lag ter inzage. 
Met volgende bemerkingen: 
Ivo Thys: 
Pg. 45 ik stel voor dat de gemeenteraad een motie indient voor alle bouwmaatschappijen. moet zijn: ik 
stel voor dat de gemeenteraad een motie indient tot afschaffing van alle bouwmaatschappijen. 
burgemeester Mark Vos: 
We passen dit aan. 
 
Jan Peumans:  
Agendapunt 45 bijkomend agendapunt punt i.v.m. project Riemst centrum: gelieve me de cijfers die in 
de powerpoint werden vermeld te bezorgen. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen u de cijfers bezorgen. 
 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit 
voorstel. 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, 
Jan Noelmans, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
2. MOTIE INZAKE NUCLEAIR WAPENBELEID VAN DE FEDERALE REGERING 
 
Steven Coenegrachts:  
Ik stel voor om dit punt van de agenda te halen.  Wat heeft de gemeente te maken met kernwapens? 
Ik vraag de stemming om dit punt van de agenda te halen. 
burgemeester Mark Vos: 
We stemmen over het voorstel van Steven Coenegrachts. 
 
BESLUIT: 19 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Peter Neven, 
Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle 
Onclin 
3 stemmen voor: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
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Jan Peumans:  
Ik ben het niet eens met de opmerking van Steven Coengrachts.  Dit is een initiatief van Mayors for 
peace, burgemeesters van een gemeente die voor de vrede zijn en dit is dus van belang voor de 
gemeente. 
Ik vraag de stemming over de motie zoals ze nu voorligt. 
 
burgemeester Mark Vos: 
We stemmen over het voorstel zoals het werd geagendeerd. 
 
BESLUIT: 18 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Davy Renkens, Anita Beusen, Peter Neven, Anja 
Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
4 stemmen tegen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts ,Jan Noelmans en Ivo Thys 
 
Ivo Thys:  
Als we de motie willen goedkeuren moeten we consequent zijn en aan deze motie toevoegen om alle 
nucleaire wapens op het grondgebied van België te verwijderen. 
Ik vraag de stemming om de motie in die zin aan te passen. 
 
burgemeester Mark Vos: 
Artikel 1 wordt gewijzigd met de aanvulling “ om alle nucleaire wapens op het grondgebied van België 
te verwijderen”. 
 
BESLUIT: 19 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Peter Neven, 
Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle 
Onclin 
3 stemmen tegen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
burgemeester Mark Vos: 
Artikel 1 wordt gewijzigd met de aanvulling “ om alle nucleaire wapens op het grondgebied van België 
te verwijderen”. 
 
 
Momenteel onderhandelen 132 landen van de Verenigde Naties over een ontwerptekst voor een 
intemationaal verbodsverdrag op kernwapens. De onderhandelingen lopen nog tot 7 juli 2017 . De 
ontwerptekst kwam tot stand tijdens een eerdere onderhandelingsronde van27 tot 3l maart 2017. De 
hele procedure is gestart in oktober 20I6 met een resolutie in de Verenigde Naties die goedgekeurd 
werd door 123 landen. België was één van de 38 landen die tegen stemden en 16 landen onthielden 
zich. Bij de eerste onderhandelingen in maart 2017 werden alle landen uitgenodigd mee te doen, 
maar België ging er niet op in. 
Nucleaire wapens zijn immorele massavernietigingswapens die geen grenzen kennen. Zolang er 
nucleaire wapens bestaan, bestaat ook het gevaar op gebruik ervan en op een nucleaire ontploffing 
met wereldwijde catastrofale gevolgen. Bovendien waarschuwen militaire experts voor diefstal of 
cyberhacking door terroristen. 
De enige manier om dit gevaar te vermijden is het verbieden en elimineren van kernwapens. Net zoals 
eerder biologische en chemische wapens verboden werden. 
Al sedert 1968 bestaat het Non-proliferatieverdrag waarin de kernstatenlanden beloofden volledig 
nucleair te ontwapenen op voorwaarde dat de staten zonder nucleaire wapens beloofden er geen te 
verwerven. De nucleaire afbouw komt er echter niet. Integendeel, alle kernwapenstaten plannen 
grootschalige moderniseringen van hun nucleaire arsenalen. Het verbodsverdrag is dus een 
noodzakelijke nieuwe stap om ooit tot een kernwapenvrije wereld te komen. Het is een noodzakelijke 
stimulans om de progressieve voorstellen die al 20 jaar op tafel liggen eindelijk te laten uitvoeren. 
Er bestaat een groot maatschappelijk draagvlak voor het verbod op kernwapens. Naast de 123 VN-
landen die de resolutie goedkeurden, spraken ook meer dan 3000 wetenschappers uit 84 landen 
(waaronder 29 
Nobelprijswinnaars) hun steun uit in een open brief. Het internationaal Rode Kruis, paus Franciscus en 
het Europees Parlement spraken hun steun uit voor de onderhandelingen. In eigen land riepen de 
jongerenvoorzitters van de vijf grootste Vlaamse partijen en meer dan 200 artsen de regering op om 
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mee te onderhandelen. In Japan hebben de burgemeesters van Hiroshima en van Nagasaki een 
petitie gelanceerd die ook in Vlaanderen circuleert. 
De streek rond leper, met zíjn vele oorlogsmonumenten, begraafplaatsen en musea, is één grote 
getuigenis van wat een oorlog met zich meebrengt. De gevolgen van een nucleaire oorlog zouden 
ongetwijfeld nog vele malen erger zijn.  Als vredesstad stelt Ieper zich als taak om vanuit zijn positie 
als lokaal bestuur aan vrede te werken. Daarom zaI elke Ieperling de kans krijgen om de petitie van de 
Japanse burgemeester te ondertekenen. 
Overwegende brief van 6 juli 20l7 van de stad leper aan de Belgische burgemeesters; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 november 2017 van de gemeente Huldenberg waarbij 
een motie gestemd werd inzake het nucleair wapenbeleid van de federale overheid; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 van de stad Brugge waarbij een motie 
gestemd werd inzake het nucleair wapenbeleid van de federale overheid; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14.04.2008 van de gemeente Riemst; 
Gelet op het gemeentedecreet van l5 juli 2015 en latere wijzigingen, artikel 42 § 1. 
 
BESLUIT: 19 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Peter Neven, 
Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle 
Onclin 
3 stemmen tegen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
De raad gaat akkoord om een dringende oproep te doen aan de Belgische regering om alles in het 
werk te stellen om te garanderen dat kernwapens nooit en onder geen beding meer gebruikt worden. 
Daarbij wordt de Belgische regering gevraagd om, overeenkomstig het regeerakkoord, op een 
constructieve wijze mee te werken aan het tot stand komen van een verbod op kernwapens en om alle 
nucleaire wapens op het grondgebied van België te verwijderen. 
artikel 2: 
Deze motie te bezorgen aan de bevoegde ministers en aan het Belgisch parlement. 
artikel 3: 
Deze motie eveneens te sturen naar de Belgische burgemeesters die lid zijn van Mayors for Peace, 
met het voorstel om een gelijkaardige motie aan de Belgische regering te bezorgen. 
 
 
Interne zaken - Dienst Communicatie 
3. JAARLIJKS KLACHTENRAPPORT 2017 
 
Jan Peumans:  
Wat is een klacht? 
schepen Marina Pauly:  
Ik verwijs naar het reglement.   Als u niet akkoord bent met de definitie, dan kan u steeds een 
tegenvoorstel indienen. 
 
Marc Konings:  
Er zijn klachten en meldingen. Is het niet beter om een overzicht te bezorgen van de meldingen? 
schepen Marina Pauly:  
Meldingen zijn geen onderwerp van dit dossier. De meldingen worden behandeld en opgelost door de 
diensten.  We kunnen u wel een overzicht van de meldingen van het jaar 2017 bezorgen.   
 
Het jaarlijks rapport klachtenbehandeling 2017 wordt - na voorlegging aan het managementteam - ter 
kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en vervolgens aan de 
gemeenteraad overeenkomstig hoofdstuk 4 - artikel 3 van het reglement klachtenbehandeling 
gemeente Riemst dd. 09-11-2009 - zie bijlagen (rapport + register + antwoorden). 
 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad kennis te nemen. 
 
BESLUIT: de raad neemt kennis. 
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AH Interne zaken 
4. GEMEENTEREGLEMENT ADMINISTRATIEVE STUKKEN 
 
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; 
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. 
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: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, 
Jan Noelmans, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
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 13 november 2017 wordt opgeheven vanaf het 
ogenblik dat de nieuwe tarieven van toepassing zijn. 
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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 
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) (vanaf 01/01/2018): 
• 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). 
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De kosten voor een aanvraag via spoedprocedure (vanaf 01/01/2018): 
- 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 
 
- 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 (vanaf 01/01/2018): 
- 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 (vanaf 01/01/2018): 
- 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 (vanaf 01/01/2018):  
- 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 
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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 is 
een geschenkpakket van de wereldwinkel begrepen. 
 
Bijkomend voor een wettelijk huwelijk afgesloten in de grotten van Kanne: 100,00 euro 
 
Duplicaat trouwboekje: 15 euro 
 
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 via spoedprocedure: 
-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) 
 
Voor een paspoort met 64 blz. wordt altijd een spoedprocedure 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 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) 
 
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 
afgeleverd worden. Er wordt kosteloos een ontvangstbewijs van de in bewaring gegeven sommen 
afgeleverd. 
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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. 
 
LDP - Dienst Milieu 
5. INRICHTING PASTORIETUIN GENOELSELDEREN 
 
Ivo Thys: 
Dit is een goed voorstel. Mogen inwoners van andere dorpen ook deelnemen? 
schepen Mathieu Eycken:  
Het is de bedoeling om tuinieren te promoten.  Iedereen die wil, kan participeren. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;  
Gelet op het ecologisch belang om zelf groenten en fruit te kunnen telen; 
Gezien het ecologisch telen van groenten en fruit een grote impact heeft op het behoud van de 
biodiversiteit; 
Gelet de noodzaak om inwoners terug zelf groenten en fruit te leren kweken; 
Gezien het type groente- en fruittuin cultuurhistorisch van oudsher bij een pastorij hoorde.  
Gezien Velt vzw Zuid - Oost Haspengouw het project coördineert.  
Overwegende dat de nodige kredieten voor dit project voorzien zijn in de begroting 2018 onder de 
sleutel 1419/005/001/001/64901000/0340  
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, 
Jan Noelmans, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Een toelage ten bedrage van € 2000 voor vzw Velt afdeling Zuid - Oost Haspengouw goed te keuren 
voor de inrichting van de samentuin in Genoelselderen op het perceel kadastraal gekend als 9de 
Afdeling (Genoelselderen), Sectie A, nr 455E. 
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artikel 2: 
De kredieten voor dit project werden voorzien in de begroting 2018 onder de sleutel 
1419/005/001/001/64901000/0340 
 
artikel 3: 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan vzw Velt Zuid - Oost Haspengouw en de 
financiële dienst.  
 
ROW - Dienst Patrimonium 
6. VESTIGEN RECHT VAN OPSTAL EROSIEDAMMEN EN EROSIEPOELEN ELST MILLEN, 

DEFINITIEF BESLUIT 
 
Gelet op de overeenkomst erosiebestrijding goedgekeurd door het schepencollege op 18/02/2016 
houdende de goedkeuring van een jaarlijkse vergoeding van € 0.16/m², aanpasbaar aan de 
gezondheidsindex, en houdende het vestigen van een recht van opstal op de percelen gelegen te 
Riemst 8e afdeling sectie C nummers 501A en 504G/deel, voor een totale oppervlakte van 11.430m² 
en een eenmalige vergoeding van € 0,5/m²; 
Gelet op de overeenkomst erosiebestrijding goedgekeurd door het schepencollege op 23 april 2009 
houdende de goedkeuring van een jaarlijkse vergoeding van € 0.16/m², aanpasbaar aan de 
gezondheidsindex, en houdende het vestigen van een recht van opstal op de percelen gelegen te 
Riemst 8e afdeling sectie C nummers 197B, voor een totale oppervlakte van 2.000m² en een 
eenmalige vergoeding van € 0,5/m²; 
Gezien in vergadering 23 maart 2017 het schepencollege akkoord ging om notaris Bram Vuylsteke 
aan te stellen om de akte recht van opstal op te stellen; 
Gezien de kosten voor de notaris, voor het opstellen van de akte, geraamd op € 3.000, kunnen 
gefinancierd worden met de kredieten die zijn ingeschreven in het budget 2018 onder registratiesleutel 
61420110-0600 notariskosten; 
Gezien het recht van opstal loopt over een periode van 20 jaar, en volgens de andere voorwaarden 
opgenomen in de ontwerpakte, met ref. D.2017/10117, opgesteld door notaris Bram Vuylsteke, akte 
die als bijlage integraal deel uit maakt van dit besluit; 
Gezien het recht van opstal kadert in de realisatie van waterbeheersingswerken en 
erosiebestrijdingswerken binnen het afstroomgebied Elst en gevestigd wordt om reden van openbaar 
nut; 
gelet op de bodemattesten; 
Gelet op het meetplan opgesteld door landmeter-expert Nico Nivelle op 16 november 2016 met 
planreferentienummer 73053/10156; 
Gelet op het meetplan opgesteld door landmeter-expert Nico Nivelle op 1 februari 2017 met 
planreferentienummer 73053/10157; 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur in de provincies en de gemeenten; 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
De gemeente zal op navermelde goederen, Riemst 8e afdeling sectie C nummers 501A en 504G/deel, 
de loten 1 en 2 op het meetplan met planreferentienummer 73053/10157, groot respectievelijk 
5.598m² en 5.832m² een recht van opstal vestigen, volgens de voorwaarden opgesomd in de 
ontwerpakte, met referentie D.2017/10117, opgesteld door notaris Bram Vuylstek, akte die integraal 
deel uitmaakt van dit besluit.  
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artikel 2: 
De gemeente zal op navermelde goederen, Riemst 8e afdeling sectie C nummers197B/deel, het lot 1 
op het meetplan met planreferentienummer 73053/10156, groot 2000m² een recht van opstal 
vestigen, volgens de voorwaarden opgesomd in de ontwerpakte, met referentie D.2017/10117, 
opgesteld door notaris Bram Vuylstek, akte die integraal deel uitmaakt van dit besluit.  
artikel 3: 
Het recht van opstal loopt over 20 jaar en wordt gegeven tegen een eemalige vergoeding van 
€ 0,5/m². 

• voor de percelen 501A en 504G/deel: € 5.715,00. 
• voor het perceel 197B: € 1.000,00. 

artikel 4: 
De gemeente zal op de in artikel 1 en 2 vermelde goederen een recht van opstal vestigen om reden 
van openbaar nut, namelijk de realisatie van waterbeheersingswerken en erosiebestrijdingswerken 
binnen het afstroomgebied Elst, maatregelen die passen binnen het gemeentelijke 
erosiebestrijdingsplan. 
artikel 5: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen ook van 
ambtshalve inschrijving. 
artikel 6: 
Al de kosten, geraamd op € 6.715,00 voor het recht van opstal zijn ten laste van de gemeente Riemst, 
en kunnen gefinancierd worden met de kredieten die zijn ingeschreven in het budget 2018 onder 
registratiesleutel 22000000-0310 aankoop gronden erosiewerken.   
artikel 7: 
De akte recht van opstal wordt goedgekeurd en aanvaard. Burgemeester Mark Vos en 
gemeentesecretaris Guido Vrijens zullen de akte namens de gemeente Riemst ondertekenen. 
artikel 8: 
Voor bedoeld recht van opstal zal er een subsidie aangevraagd worden voor de uitvoering van 
kleinschalige erosiebestrijdingswerken.  
artikel 9: 
Een afschrift van deze beslissing samen met de nodige bewijsstukken over te maken aan de 
rekendienst voor de betaling van kosten. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
7. DEFINITIEF BESLUIT TOT HET GRATIS AANVAARDEN VAN DRIE LOTEN  "WEGZATE", 

BLOESEMSTRAAT, EN DE KOMMIK, TE VROENHOVEN RIEMST EN INLIJVING VAN EEN 
LOT BIJ HET OPENBAAR DOMEIN 

 
Gelet op de beslissing van 9 september 2013 houdende de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst met de VMSW, Infrax, Kleine Landeigendom CVBA en WOONZO voor 
het opstellen van het ontwerp van riolerings-, wegen-, en omgevingswerken op de wijk "RUP Wilder" 
te Riemst Vroenhoven.   
Gelet op de beslissing van 9 februari 2015 waarbij de gemeenteraad in principe akkoord ging met de 
realisatie van een sociaal woningbouwproject op de gronden te "Wilder" Vroenhoven Riemst, om de 
gemeenschapsvoorzieningen kosteloos bij het openbaar domein in te lijven, in te staan voor het 
onderhoud en om de gronden waarop de gesubsidieerde infrastructuur werd aangebracht kosteloos in 
te lijven bij het openbaar domein. 
Gezien de voorlopige oplevering van de gesubsidieerde infrastructuurwerken;  
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 23 maart 2017 houdende hun principieel akkoord 
tot aanvaarding van deze gratis grondafstand aan ons bestuur, en houdende de aanstelling van 
notaris Bram Vuylsteke om de akte te verlijden; 
Gezien het een gratis grondafstand betreft gaat het bestuur akkoord om af te zien van de 
procedureregel om een schatting aan te vragen, en dit om kosten te besparen; 
Gezien de aankoop voor openbaar nut is, namelijk de realisatie van de rooilijn in de Bloesemstraat en 
De Kommik; 
Gezien het inlijven van bedoelde percelen bij het openbaar domein noodzakelijk is; 
Gezien de gronden gelegen te Riemst 4e afdeling sectie A, Lot 1, groot 64m², en Lot 2,  groot 34m² 
beiden deel van perceel 322A² en Lot 3, groot 35m² deel van het perceel 322Z², zoals deze 
voorkomen op het meetplan opgesteld door landmeter-expert Nico Nivelle op  14/02/2017 met 
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referentienummer 73095/10094, moeten nog worden overgedragen aan het gemeentebestuur en 
ingelijfd bij het openbaar domein; 
Gezien ook het perceel 322E²/deel, groot 73m², gelegen te Riemst 4e afdeling sectie A, zoals dit 
voorkomt op het meetplan opgesteld door landmeter-expert Nico Nivelle op  5/12/2017 met 
referentienummer 73095/10125,eigendom van het gemeentebestuur wordt ingelijfd bij het openbaar 
domein; 
Gezien de voorakkoorden met de eigenaars om bedoelde percelen gratis over te dragen aan het 
gemeentebestuur; 
Gelet op de ontwerpakte, opgesteld door notaris Bram Vuylsteke met als referentie D.2017/10075, die 
als bijlage integraal deel uitmaakt van dit besluit; 
Gelet op de afrekening van de kosten voor het opstellen van de akte, voor een bedrag van € 2.086,82;  
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur in de provincies en de gemeenten; 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
De gemeente zal navermelde goederen: 

• Gronden gelegen te Riemst 4e afdeling sectie A, Lot 1, groot 64m², en Lot 2,  groot 34m² 
beiden deel van perceel 322A² en Lot 3, groot 35m² deel van het perceel 322Z², zoals deze 
voorkomen op het meetplan opgesteld door landmeter-expert Nico Nivelle op  14/02/2017 met 
referentienummer 73095/10094, 

gratis aanvaarden en inlijven bij het openbaar domein van de Bloesemstraat, en De Kommik, volgens 
de ontwerpakte opgesteld door notaris Bram Vuylsteke met referentie D.2017/10075, die integraal 
deel uitmaakt van dit besluit.  
artikel 2: 
De gemeente zal navermelde goederen: 

• gronden gelegen te Riemst 4e afdeling sectie A, het perceel 322E²/deel, Lot 2, groot 73m², 
zoals dit voorkomt op het meetplan opgesteld door landmeter-expert Nico Nivelle op  
5/12/2017, met referentienummer 73095/10125, eigendom van het gemeentebestuur, 

inlijven bij het openbaar domein van De Kommik, volgens de ontwerpakte opgesteld door notaris Bram 
Vuylsteke met referentie D.2017/10075, die integraal deel uitmaakt van dit besluit.  
artikel 3: 
De gemeente zal de in artikel 1 vermelde goederen aannemen om ze een bestemming te geven van 
openbaar nut, namelijk de realisatie van het openbaar domein in de Bloesemstraat, en De Kommik. 
artikel 4: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen ook van 
ambtshalve inschrijving. 
artikel 5: 
Al de kosten, geraamd op € 2.086,92, voortvloeiende uit deze akte zijn ten laste van de gemeente 
Riemst, notariskosten, bodemattesten, inschrijving hypotheekkantoor, registratiekosten, en kunnen 
gefinancierd worden met de kredieten die zijn ingeschreven in het budget 2018 onder registratiesleutel 
61420110-0660 notariskosten;   
 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
8. GOEDKEURING OVERSTEEKPLAATS MAASTRICHTERSTEENWEG 
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet ;  
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op 
artikel 6, § 1, X; 
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Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, met latere wijzigingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de bekendmaking en inwerkingtreding van 
reglementen en verordeningen, het artikel 250 betreffende de uitoefening van het toezicht van de 
Vlaamse Overheid op de uitvaardiging van aanvullende reglementen over het wegverkeer, met latere 
wijzigingen;  
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op 
artikel 6, § 1, X; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, inzonderheid artikel 3,7 en 10; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, inzonderheid artikel 2; 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 
maart 196; 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van 
de leden van de Vlaamse Regering, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 27 
oktober 2017; 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de dienstorder MOB/MIN/2010/01 van 11 januari 2010; 
Overwegende dat het voorzien van een voetgangersoversteekplaats op deze locatie verantwoord is 
gezien de vele functies die hier gelegen zijn alsook dit een verhoging van de verkeersveiligheid met 
zich meebrengt; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad van Riemst gaat akkoord met het voorzien van een voetgangersoversteekplaats op 
de N 79 Maastrichtersteenweg ter hoogte van kilometerpunt 30,050 
artikel 2: 
De gemeenteraad van Riemst gaat eveneens akkoord met het ontwerp besluit vanwege het 
Agentschap Wegen en Verkeer dat onafscheidelijk deel uitmaakt van deze beslissing. 
 
AH Welzijn & Vrije Tijd 
9. OVEREENKOMST TUSSEN WIJK-WERKEN EN VDAB 
 
Steven Coenegrachts: 
Zoals we vorige gemeenteraad reeds gemeld hebben, zijn we niet akkoord met deze werkwijze en 
vragen we de stemming. 
 
Gelet op de principes van de zesde staatshervorming van 7 juli 2017 en de uitvoeringsbesluiten 
hiervan , waarin de samenwerkingsverbanden tussen de VDAB en de organisator voor wijk-werken 
vastgelegd worden; 
Gelet op het decreet betreffende wijk-werken waarin de taken van de organisator, de gemeente en de 
VDAB worden bepaald; 
Gelet op de verplichting dat elke organisator, die taken uitvoert in het kader van wijk-werken een 
samenwerkingsovereenkomst moet afsluiten met de VDAB voor de volledige periode tijdens dewelke 
de organisator de organisatie opneemt; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 11 december 2017 waarin de oprichting van de 
interlokale vereniging, wijkwerken Zuid-Oost Limburg, voor de regierol wijk-werken op het grondgebied 
van Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren werd goedgekeurd;  
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 december 2017 
waarin men kennis nam van het huishoudelijk reglement binnen de interlokale vereniging, wijkwerken 
Zuid-Oost Limburg; 
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Gelet op artikel 2 van het huishoudelijk reglement van de interlokale vereniging, wijkwerken Zuid-Oost 
Limburg dat bepaalt dat het voorzitterschap gedurende de eerste twee jaar (2018 en 2019) wordt 
waargenomen door de gemeente Bilzen; 
Overwegende dat het huishoudelijk reglement van de interlokale vereniging, wijkwerken Zuid-Oost 
Limburg bepaalt dat het voorzitterschap gedurende de eerste twee jaar (2018 en 2019) wordt 
waargenomen door de gemeente Bilzen impliceert dit ook dat de overeenkomst tussen de VDAB en 
de intergemeentelijke vereniging, wijk-werken Zuid-Oost Limburg, wordt ondertekend door Bilzen 
namens de gemeente Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren. 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 januari 2017; 
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 20 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Etienne Gielen, Marc Konings 
en Rachelle Onclin 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de inhoud van onderstaande samenwerkingsovereenkomst 
tussen de VDAB en de organisator van het wijk-werken Zuid-Oost Limburg. 
 
Samenwerkingsovereenkomst wijk-werken 
 
De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven 
extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, gevestigd in Keizerslaan 11, 1000 
Brussel, vertegenwoordigd door de heer Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder, 
 
hierna genoemd “de VDAB”, 
 
en 
 
Wijk-werken Zuid-Oost Limburg, Interlokale verengiging, gevestigd in hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen 
vertegenwoordigd door <naam vertegenwoordiger>, <functie>, 
 
hierna genoemd “de organisator”, 
 
komen overeen wat volgt: 
 
Hoofdstuk 1. Algemeen 
 
1.1. Beide partijen komen overeen om samen te werken voor de organisatie van het wijk-werken, 
volgens de principes die werden vastgelegd in het decreet betreffende wijk-werken en diverse 
bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming van 7 juli 2017 en de uitvoeringsbesluit(en) 
daarvan. De taken van de organisator, de gemeente en VDAB worden eveneens bepaald in dit 
decreet.  
 
1.2. Elke organisator die taken uitvoert in het kader van wijk-werken is verplicht een 
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de VDAB voor de volledige periode tijdens dewelke de 
organisator de organisatie opneemt. 
 
1.3. Voor alle technische en financiële aspecten, met inbegrip van de communicatie, zal VDAB enkel 
handelen met de organisator zelf. 
 
Hoofdstuk 2. Opdracht 
 
2.1. Omschrijving van de opdracht 
 
Met het oog op de organisatie van het wijk-werken ondersteunt de VDAB de organisator bij het 
uitvoeren van de volgende taken, die ook zijn opgesomd in artikel 17 van het Wijk-werkendecreet van 
7 juli 2017, gelet op hun belang voor de Vlaamse overheid: 
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● de vraag van de gebruiker matchen met een beschikbare wijk-werker die de activiteit kan 
uitvoeren in het kader van zijn traject naar werk; 
● de competenties van de wijk-werker en de gegevens die relevant zijn voor zijn traject naar 
werk registreren in het systeem van de VDAB; 
● gebruikers zoeken en in een voldoende aanbod van activiteiten in het kader van wijk-werken 
voorzien; 
● het platform wijk-werken gebruiken; 
● het verloop van de uitvoering van de activiteiten door de wijk-werker opvolgen, met inbegrip 
van het registreren van de activiteiten in het platform wijk-werken; 
● administratieve taken vervullen, met inbegrip van de verwerking van de wijk-werkcheques; 
● gebruikers, gemeenten en wijk-werkers bij het gebruik van het platform wijk-werken 
ondersteunen; 
● informatie verlenen over wijk-werken; 
● het jaarlijks informeren van de gemeente(n) over de uitvoering van het wijk-werken in de 
betrokken gemeente(n). 
 
De benodigde personeelsinzet voor de uitvoering van bovenstaande taken wordt bepaald 
overeenkomstig artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 
betreffende wijk-werken. Bij afwezigheden van langer dan één maand zorgt de VDAB, indien gewenst, 
voor vervanging zodat dat de opdracht verder kan worden uitgevoerd. 
 
2.2. Instructies 
 
Beide partijen komen overeen dat onderstaande instructies op geen enkele manier het 
werkgeversgezag van de VDAB uithollen. 
 
Uitsluitend in het kader van de uitvoering van de opdracht zoals hierboven omschreven, kan de 
organisator instructies geven aan het personeel van de VDAB. Enkel de organisator zelf kan 
instructies geven, het instructierecht kan niet worden uitgebreid naar eventuele derde partners van de 
organisator. De instructies kunnen daarenboven enkel betrekking hebben op de volgende punten: 
● planning van de uit te voeren opdracht en tussentijdse resultaten; 
● openings- en sluitingsuren van de werkplaats en algemene tijdstippen van onderbreking; 
toegang tot de locaties/faciliteiten van de organisator die noodzakelijk zijn voor het vervullen van de 
opdracht (vb. badges…); 
● omstandigheden, procedures en handelswijzen van de organisator, waarmee rekening moet 
worden gehouden voor het vervullen van de opdracht (vb. inzake samenwerking met de betrokken 
gemeentebesturen…); 
● tussentijdse wijzigingen waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van de 
opdracht (vb. aanpassing van de planning, aanpassing van de uitvoeringsmodaliteiten…); 
● technische aanwijzingen inzake het gebruik of onderhoud van bepaalde machines, materialen 
of maatwerk, inclusief punctuele vorming, training en opleiding die noodzakelijk zijn voor het vervullen 
van de opdracht en die specifiek zijn aan de organisator (op kosten van de organisator); 
● technische aanwijzingen inzake het gebruik of onderhoud van bepaalde faciliteiten, 
infrastructuur of processen, inclusief punctuele vorming, training en opleiding die noodzakelijk zijn voor 
het vervullen van de opdracht en die specifiek zijn aan de organisator (op kosten van de organisator); 
● dringende interventies om economische schade te voorkomen of beperken. 
 
2.3. Verboden instructies 
 
Over de volgende elementen kan de organisator in geen enkel geval instructies geven omdat ze 
toekomen aan de VDAB als werkgever: 
● aanwervingsbeleid (processen, interviews, selectie- en aanwervingscriteria); 
● Functiebepalingen; 
● beleid inzake training, vorming en opleiding, met uitzondering van deze die noodzakelijk zijn 
voor het vervullen van de opdracht en die specifiek zijn aan de organisator; 
● evaluatie- en functioneringsgesprekken; 
● beleid inzake tucht, disciplinaire sancties en ontslag; 
● beleid inzake loon en arbeidsvoorwaarden; 
● toelating en rechtvaardiging van afwezigheden (vb. ziekte, vakantie, omstandigheidsverlof…); 
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● controle van de arbeidstijd, met inbegrip van het bepalen van eventuele overuren, rustpauzes 
of inhaalrustdagen. 
 
De volgende reglementeringen en regelingen blijven onverkort van toepassing op het personeel van 
de VDAB: 
● het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, zoals het wordt gewijzigd of vervangen; 
● het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 houdende de agentschapspecifieke 
regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding, zoals het wordt gewijzigd of vervangen; 
● het arbeidsreglement van VDAB, zoals het wordt gewijzigd of vervangen, met inbegrip van de 
werktijdregeling; 
● de omzendbrieven, dienstorders en andere instructies die gelden voor het personeel van de 
VDAB. 
 
De VDAB komt alle verplichtingen als werkgever na, waaronder de betaling van salaris, toelagen, 
vergoedingen en sociale voordelen, de aangiften aan de sociale zekerheid, de fiscale verplichtingen, 
het administratief beheer van het personeelsdossier en de arbeidsongevallenverzekering. 
 
2.4. Welzijn 
 
Onderstaande heeft betrekking op het personeel van de VDAB dat mee instaat voor het uitvoeren van 
de opdracht van de organisatoren zoals bepaald in punt 2.1. van deze overeenkomst. 
 
In overeenstemming met de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij 
de uitvoering van hun werk en de codex over welzijn op het werk van 28 april 2017 is de VDAB 
verantwoordelijk voor de welzijnsdomeinen bescherming van de gezondheid van de werknemer op het 
werk, psychosociale aspecten van het werk en maatregelen inzake leefmilieu voor zover ze invloed 
hebben op de voorgaande domeinen. 
 
De organisator is verantwoordelijk voor de welzijnsdomeinen arbeidsveiligheid, ergonomie, 
arbeidshygiëne, verfraaiing van de arbeidsplaatsen en maatregelen inzake leefmilieu voor zover ze 
invloed hebben op de voorgaande domeinen. De organisator bezorgt de VDAB informatie over de 
welzijnsrisico’s via een werkpostfiche, met uitzondering van het geval waarbij de organisator een (of 
meerdere) werkpost(en) huurt in een VDAB-locatie. 
 
In geval van ernstig arbeidsongeval brengt de organisator de preventiedienst van de VDAB 
onmiddellijk op de hoogte via idpb@vdab.be of 02 506 16 63. 
 
Hoofdstuk 3. Locatie en support 
 
3.1. De organisator verzorgt de locatie voor de uitvoering van het wijk-werken. Indien mogelijk en 
beschikbaar, kan een VDAB-locatie gehuurd worden door een aparte huurovereenkomst af te sluiten. 
De voorbereiding (bespreking van de modaliteiten ed) van het afsluiten van de huurovereenkomst kan 
opgenomen worden met de provinciale directie van de VDAB. Het eigenlijke afsluiten van de 
huurovereenkomst gebeurt door de centrale directie Facility van VDAB 
 
Indien de organisator een huurovereenkomst afsluit met VDAB en gevestigd is op een locatie van 
VDAB (werkwinkel, competentiecentrum, andere) , biedt VDAB locatie en support aan. Voor de 
dienstverlening die VDAB aanbiedt, verwijzen we door naar de huurovereenkomst. Alle medewerkers 
hebben toegang tot de nodige toepassingen van het wijk-werken. 
a) VDAB personeel werkt met een laptop van VDAB. Er is toegang tot bekabeld netwerk of Wifi 
(SIP-netwerk) en lokale printers.  
b) b) niet-VDAB personeel wordt een laptop ter beschikking gesteld. VDAB voorziet toegang tot 
het bekabeld netwerk of wifi en lokale printers waar nodig. Per niet-VDAB personeelslid wordt hiervoor 
een jaarlijks forfaitair bedrag van 250 € gefactureerd t.a.v. de organisator. Om de 5 jaar heeft men 
recht op een nieuwe laptop.  
 
Indien de organisator gevestigd is in een niet-VDAB locatie: biedt de organisator locatie en support 
aan. Alle medewerkers hebben toegang tot de nodige toepassingen van het wijk-werken. 
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a) Voor het VDAB-personeel dient voorzien te worden in een netwerkaansluiting met 
internettoegang en toegang/configuratiehulp voor lokale printers. De organisator dient tevens te 
voorzien in een PC / laptop voor de VDAB-medewerker. De VDAB-medewerker ontvangt van VDAB 
een laptop indien dit nodig is in functie van zijn hoedanigheid als personeelslid van VDAB.   
b) niet-VDAB personeel werkt met eigen materiaal (PC). De organisator voorziet 
netwerkaansluiting met internettoegang en toegang/configuratiehulp voor lokale printers. 
 
3.2. De VDAB voorziet handscanners voor het inscannen van de wijk-werkcheques. 
 
3.3. Als personeelsleden van de VDAB zich voor het vervullen van de opdracht, zoals omschreven 
onder punt 2.1, moeten verplaatsen naar andere locaties dan hun standplaats, dan zal VDAB in staan 
voor de vergoeding van de verplaatsingskosten. De standplaats van het personeel van de VDAB 
wordt bepaald overeenkomstig artikel VI 31 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.  
Een monitoring van de uitbetaalde verplaatsingskosten wordt door VDAB voorzien.  
 
Hoofdstuk 4. Organisatie van het wijk-werken (SLA) 
 
4.1. Na de toeleiding staat de organisator in voor een zo kort mogelijke tijd tussen het moment van 
toeleiding, het kennismakingsgesprek en de het uitvoeren van de eerste opdracht in het kader van 
wijk-werken. De toegestane duurtijd van het wijk-werken begint immers te lopen vanaf het moment 
van toeleiding naar de organisator. Er wordt naar gestreefd om dit te beperken tot maximaal 15 
dagen.  
 
4.2. De organisator staat in voor een voldoende aanbod van mogelijke activiteiten (opdrachten) voor 
de wijk-werker. Hiertoe zal de organisator zoeken naar voldoende gebruikers in wijk-werken  en de 
nodige promotie en communicatie acties voorzien.  
 
4.3. De VDAB  staat in voor de bemiddeling en trajectbegeleiding tijdens wijk-werken. Dit omvat het 
opstellen, evalueren en opvolgen van het traject naar werk van de wijk-werker. Dit kan ook acties 
omvatten zoals opleiding, vacaturebemiddeling, … De VDAB maakt hiervoor gebruik van een 
afsprakenblad. 
 
De wijk-werkorganisator volgt de uitvoering van de wijk-werkopdrachten op, en voorziet minimum elke 
twee maanden in een persoonlijk contact. Hij schrijft bij elk persoonlijk contact een stand van zaken 
weg in het dossier. De VDAB voorziet minimum elke zes maanden in een evaluatie van de manier 
waarop het wijk-werken verloopt / ervaren wordt door de wijk-werker en dus de bijdrage die het wijk-
werken levert aan het traject naar werk voor de werkzoekende. 
 
4.4. De organisator maakt op het einde van het traject een evaluatierapport op van de wijk-werker en 
vult de nodige informatie aan in het VDAB – werkzoekendendossier (MLB / MLP) van de wijk-werker. 
 
4.5. Indien de wijk-werker slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, of zich een schadegeval voordoet 
dat aanleiding kan geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, dan verzamelt de organisator de nodige 
informatie, na de wijk-werker gehoord te hebben.  
 
De VDAB beheert alle aanvragen voor arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid, en doet de 
nodige aangiftes bij de verzekeraars. 
 
4.6. De organisator voert een boekhouding waarin de inkomsten en uitgaven die betrekking hebben 
op het wijk-werken duidelijk worden afgescheiden. De VDAB controleert deze boekhouding in 
overeenstemming met artikel 55 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 
betreffende wijk-werken. De VDAB stelt een draaiboek ter beschikking waarin deze 
controlebevoegdheid wordt verduidelijkt.  
 
Eén keer per jaar stelt VDAB een sjabloon voor de kosten en opbrengsten ter beschikking dat 
ingevuld moet worden teruggestuurd. Hiervoor stuurt VDAB tijdig een communicatie naar de wijk-
werkorganisator. 
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Hoofdstuk 5. Privacy en gegevensverwerking 
 
In dit hoofdstuk gebruiken we begrippen die hieronder verduidelijkt worden: 
AVG Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 
Datalek Een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen 
of effectief ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. 
verwerker organisator 
verwerkingsverantwoordelijke VDAB 
   
Andere begrippen hebben de betekenis zoals ze gebruikt worden in de AVG. 
 
5.1. Onderwerp van deze overeenkomst 
  
De verwerker (organisator) verwerkt persoonsgegevens in opdracht van de 
verwerkingsverantwoordelijke (VDAB) in het kader van de uitvoering van wijk-werken.  
  
5.2. Toepasselijkheid en looptijd 
  
Deze overeenkomst is van toepassing op iedere verwerking door de verwerker op basis van de 
opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze overeenkomst duurt voort zolang de verwerker 
als persoonsgegevens verwerkt in het kader van de opdracht. De geheimhoudingsplicht blijft gelden, 
ook nadat de overeenkomst is beëindigd. 
 
5.3. Verwerking 
 
De verwerker verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op de manier die de 
verwerkingsverantwoordelijke met hem heeft afgesproken in de opdracht in bijlage. Dit doet hij niet 
langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht. De verwerking gebeurt 
volgens de instructies van de VDAB, tenzij de verwerker op grond van de wet- of regelgeving verplicht 
is om anders te handelen. 
 
De verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking en nemen 
geen beslissingen over zaken als het gebruik van persoonsgegevens, de bewaartermijn van de 
verwerkte persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden. De 
verwerkingsverantwoordelijke stelt het doel en de middelen van de verwerking van de 
persoonsgegevens duidelijk vast. 
 
De verwerkingsverantwoordelijke is wettelijk verplicht er voor te zorgen dat hij de AVG en de andere 
wet- en regelgeving op het gebied van privacy naleeft. De verwerker zorgt ervoor dat hij voldoet aan 
de regelgeving die op hem van toepassing is op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens 
en aan de afspraken in deze overeenkomst. 
 
De verwerker zorgt ervoor dat alleen zijn medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens. De 
uitzondering hierop is opgenomen in de volgende paragraaf. Hij beperkt de toegang tot medewerkers 
voor wie de toegang noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, waarbij de toegang beperkt is tot 
persoonsgegevens die deze medewerkers nodig hebben voor hun werkzaamheden. Hij zorgt er voor 
dat de medewerkers die toegang hebben tot de Persoonsgegevens een juiste en volledige instructie 
hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de 
verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. 
 
De verwerker kan derden (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde 
werkzaamheden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken 
waarover hij niet beschikt. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat deze 
persoonsgegevens gaat verwerken dan legt de verwerker aan die derden (schriftelijk) alle 
verplichtingen uit deze overeenkomst op. Met ondertekening van deze overeenkomst geeft de 
verwerkingsverantwoordelijke toestemming voor het inschakelen van de derden die genoemd zijn in 
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de bijlage. Voor het inschakelen van overige derden vraagt de verwerker eerst toestemming aan de 
verwerkingsverantwoordelijke. 
 
De verwerkingsverantwoordelijke kan de verwerker verzoeken om persoonsgegevens te zoeken, 
wijzigen of verbeteren. Als de verwerker (rechtstreeks) verzoeken ontvangt van betrokkene(n) om 
inzage, wijziging of verbetering van persoonsgegevens, dan zendt hij deze verzoeken door naar de 
verwerkingsverantwoordelijke. Deze laatste handelt deze verzoeken zelf af. 
 
De verwerker verwerkt de persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij 
hierover met de verwerkingsverantwoordelijke andere afspraken zijn gemaakt. Deze afspraken leggen 
zij gezamenlijk schriftelijk vast. 
 
Als de verwerker een verzoek krijgt om persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doet hij dit 
alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Bovendien beoordeelt hij eerst 
of het verzoek bindend is en of hij op grond van gedrags- en beroepsregels aan het verzoek moet 
voldoen. Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stelt de verwerker 
de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte van het verzoek. De verwerker doet dat op een termijn 
dat het voor de verwerkingsverantwoordelijke mogelijk is om eventuele rechtsmiddelen tegen de 
verstrekking van de persoonsgegevens in te stellen. 
 
5.4. Beveiliging 
 
De verwerker verbindt er zich toe de passende technische en organisatorische maatregelen te nemen 
om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking of 
toegang. Deze maatregelen dienen, rekening houdend met de stand van de techniek en de daarmee 
gemoeide kosten, een passend beveiligingsniveau te garanderen, gelet op de risico´s van de 
verwerking van persoonsgegevens. 
De verwerker informeert de verwerkingsverantwoordelijke als een van de beveiligingsmaatregelen 
substantieel wijzigt. 
  
5.5. Datalekken en andere beveiligingsincidenten 
 
Als er sprake is van een datalek dan stelt de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke daarvan op 
de hoogte. Hij doet dit binnen 48 uur nadat hij dit datalek heeft ontdekt of daarover door zijn sub-
verwerkers is geïnformeerd. Hij bezorgt de verwerkingsverantwoordelijke alle informatie die 
redelijkerwijs nodig is om - indien nodig - een juiste en volledige melding te doen aan de 
Privacycommissie en eventueel de betrokkene(n). Hij informeert de verwerkingsverantwoordelijke ook 
over de naar aanleiding van het datalek genomen maatregelen. 
De melding van datalekken aan de Privacycommissie en (eventueel) betrokkene(n) is altijd de 
verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke. 
  
5.6. Geheimhoudingsplicht 
  
De verwerker houdt de verkregen persoonsgegevens geheim en verplicht zijn medewerkers en 
eventuele sub-verwerkers ook tot geheimhouding. 
  
5.7. Controle door de verantwoordelijke 
  
De verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om de naleving van deze overeenkomst te 
controleren. Hij kan zich daarvoor, na afspraak, ter plaatse begeven in de lokalen of plaatsen waar de 
verwerker de gegevensverwerking uitvoert en de gegevens bewaart. 
  
5.8. Aansprakelijkheid 
  
De verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis 
van deze overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n). 
De verwerker is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet naleven van deze 
overeenkomst en de voorschriften in de AVG of andere wet- of regelgeving. 
Als de verwerkingsverantwoordelijke door een betrokkene wordt aangesproken in schadevergoeding, 
zal de verwerker tussenkomen in de procedure. Als de verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk 
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gehouden wordt, kan deze de schade op de verwerker verhalen indien hij de voorwaarden in deze 
overeenkomst of de voorschriften van de AVG of andere wet- of regelgeving geschonden heeft. 
  
5.9. Beëindiging en teruggave / vernietiging persoonsgegevens 
 
Als de opdracht wordt beëindigd, dan bezorgt de verwerker de verstrekte persoonsgegevens terug 
aan de verwerkingsverantwoordelijke of vernietigt deze op zijn verzoek. De verwerker bewaart een 
kopie van de persoonsgegevens als hij hiertoe op grond van wet- of (beroeps)regelgeving verplicht is. 
 
Hoofdstuk 6. Slotbepalingen 
 
6.1. Deze overeenkomst treedt in werking vanaf 1 januari 2018 en loopt voor onbepaalde duur. Elke 
partij kan deze overeenkomst op elk moment eenzijdig en zonder vergoeding beëindigen op 
voorwaarde dat ze een opzeggingstermijn van drie maanden naleeft. De opzeggingstermijn vangt aan 
de eerste van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging is gegeven met een 
aangetekende brief. De aangetekende brief heeft uitwerking vanaf de derde werkdag na de 
verzending (ook zaterdag wordt beschouwd als een werkdag in dit geval). 
 
6.2. VDAB voorziet in een oplossingsgericht en laagdrempelig klachtenmanagement voor alle 
betrokken partijen in het kader van wijk-werken. De VDAB behandelt dan ook alle klachten die bij hem 
worden ingediend omtrent de organisatie van het wijk-werken. De VDAB brengt de organisator op de 
hoogte van de ingediende klachten. Indien nodig bekijken de VDAB en de organisator samen hoe de 
werking kan bijgestuurd worden. 
 
6.3. In geval van betwisting met betrekking tot deze samenwerkingsovereenkomst zijn de rechtbanken 
van Brussel bevoegd.  
 
artikel 2 : 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat van de interlokale vereniging 'wijk-
werken Zuid-Oost Limburg' - Hospitaalstraat 15 in 3740 Bilzen 
 
AH Welzijn & Vrije Tijd 
10. VISIETEKST EN ACTIEPLAN KIND- EN JEUGDVRIENDELIJKE GEMEENTE RIEMST 
 
Ivo Thys: 
1.Hoeveel heeft de opmaak van dit plan gekost?  
schepen Bert Cilissen:  
9800 euro.  
 
2. Het is een mooi plan. Mijn eerder voorgestelde ideeën op voorbije gemeenteraden die werden 
afgevoerd komen terug in dit plan.  Verdoken armoede neemt steeds toe, maar wordt niet verder 
onderzocht. Het afschaffen van het jeugdhuis was een foute beslissing want dit is een noodzaak voor 
de niet georganiseerde jeugd in Riemst.  Het jeugdbeleid in Riemst staat stil. Waarom verwijst u nog 
steeds naar het speelbos in Kanne, gelegen in een stiltegebied?   
Anita Beusen: 
Mooi plan, maar toch een paar vragen: 

- Hoe gaat u gericht communiceren met kinderen? 
- Hoe gaat u aandacht geven aan psycho-sociaal welzijn van kinderen en jongeren? 
- Hoe gaat men om met de verkeersveiligheid voor kinderen?  Er staat nooit politie aan de 

school te Val-meer, ook niet nadat ik dit meermaals heb aangeven op de gemeenteraad.  
- Hoe zal u omgaan met verdoken armoede? Hoe dit ontdekken en hoe dit aanpakken? 

 
Jan Peumans: 

- Het woord rechten kom ik voortdurend tegen, maar het woord plichten niet. Kinderen hebben 
naast rechten ook plichten.  

- De teksten in 3770 zijn niet aangepast aan kinderen 
- Waar zijn er lummelhoeken/hangplekken? 
- Waarom komen er geen jeugdbewegingen bij? 
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- Waarom zijn de deelbibliotheken – die kindvriendelijk waren - afgeschaft? 
- U verplaatst een voetbalveld wegens onveiligheid, maar op dezelfde plaats richt u een 

speelbos in.  Op Caestert, een natuurreservaat, voorziet u een mountainbikeparcours zonder 
handhaving. 

- Ik vraag een reportage op regelmatige basis van de acties die u zal ondernemen. 
 
schepen Bert Cilissen:  

- Het jeugdbeleid staat niet stil, maar is dynamisch. De maatschappij evolueert steeds sneller 
en we willen de juiste communicatiemiddelen zoeken en gebruiken om de jongeren blijven te 
betrekken zoals bijv. de sociale media.  

- In het voormalig jeugdhuis wordt nu op een kwalitatieve manier kunstonderwijs gegeven.  We 
trachten een alternatief te bieden voor het jeugdhuis door samen te werken met alle 
jeugdverenigingen en we laten deskundigen een aanbod creëren.  We werken samen met de 
Cultorodroom en organiserten in alle dorpen culturele activiteiten.  In Riemst centrum zal een 
nieuwe scoutsgroep opstarten 

- Gericht communiceren met de jeugd is net de uitdaging.  We trachten zo veel mogelijk nieuwe 
communicatiemiddelen in te schakelen zoals instagram, twitter en facebook.  Voor elke 
doelgroep proberen we het juiste middel te kiezen. We doen dit voor alle leeftijden op een 
andere manier.  

- Op het vlak van psycho-sociaal welzijn willen we via een gerichte en geïntegreerde aanpak 
activiteiten organiseren, ook in samenwerking met de opvoedingswinkel.  We verwijzen tijdig 
door naar de juiste instanties. 

- Op het vlak van verkeersveiligheid worden de nogie inspannningen geleverd.  We proberen 
alles in zijn geheel te bekijken, samen met de politie.  De scholen worden erbij betrokken.. 

- Het gaat hier vooral over de rechten van het kind.  In de loop van het traject zal er ook op de 
plichten van het kind gewezen worden.  

- I.v.m. de hangplekken wil ik opmerken dat onze jeugdwerker langs gaat op de locaties waar 
regelmatig kinderen/jongeren spelen of samenkomen.  

 

Peter Neven:  

Mevrouw Beusen, uw vraag voor meer politietoezicht aan de school te Val-Meer is reeds gesteld op 

de politieraad en we zullen uw vraag opnieuw meenemen. 

 

burgemeester Mark Vos:  

We proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn met politie, zeker aan scholen waar er zich problemen 

voordoen. We investeren ook in veiligheid door het aanleggen van verkeersremmers en stoepen.  

schepen Marina  Pauly:  
Dit traject geeft aan dat er nog heel wat op het TO Do-lijstje staat.  Het gaat over een visietekst en 
actieplan. Er zitten nog heel wat uitdagingen voor de toekomst in.  
De 3770 is momenteel niet geschreven voor kinderen/jongeren en dat is net een van de uitdagingen 
om te communiceren met de jongeren.  
Helaas kennen we niet alle verdoken armoede. We zijn er ons van bewust en willen er iets aan doen. 
We zoeken met de vrijetijdsdiensten naar een integrale aanpak van kinderarmoede.  Hierin worden we 
begeleid door TOA.. De uitdaging bestaat erin dat we ons aanbod zo organiseren dat we aandacht 
kunnen hebben voor deze verdoken armoede zonder dit expliciet te benoemen.  
 
burgemeester Mark Vos:  
De cijfers over het aantal ongevallen worden aangepast, de meest recente cijfers van 2017 worden 
toegevoegd.  
 
Gelet op het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind van 20/11/1989; 
Gelet op de beslissingen van het college van Burgemeester en Schepenen van 19/02/2015, 
09/07/2015, 03/03/2016, 11/05/2017, 22/06/2017 en 18/01/2018; 
Gelet op het algemeen beleidsplan van de gemeente Riemst waarin het voeren van een gezins- en 
kindvriendelijk beleid centraal staat; 
Gelet op 'Kindvriendelijk Riemst: eindrapport' door Vereniging Vlaamse Jeugddiensten; 
Gelet op de voorbereidende besprekingen met de stuurgroep; 
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Gelet op de individuele besprekingen met gemeentelijke diensthoofden.;Gelet op advies en inspraak 
van de jeugdraad; 
Gelet op bespreking van het traject tijdens de algemene vergadering van de jeugdraad van 
01/02/2017; 
Gelet op de gevoerde inspraakprocedures met kinderen, jongeren en andere belanghebbenden; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle 
Onclin 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad beslist de visietekst en de strategie kind- en jeugdvriendelijk Riemst goed te keuren 
en zich te engageren om de opgenomen acties uit te voeren. 
artikel 2: 
Deze goedkeuring impliceert dat het gemeentebestuur in voortdurende dialoog met kinderen, jongeren 
en andere belanghebbenden zal werken aan de uitbouw van en kind- en jeugdvriendelijke gemeente. 
artikel 3: 
De gemeenteraad beslist dat in het budget en de meerjarenplanning de budgetten worden voorzien 
die nodig zijn om de visie en strategie uit te voeren. 
artikel 4: 
De gemeenteraad beslist dit besluit samen met de goedgekeurde visietekst en strategie in te dienen 
bij Vlaanderen. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
11. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE AANKOOP 

STRAATMEUBILAIR 
 
Ivo Thys: 
Er werd bij de herinrichting van de pleinen geen rekening gehouden met de nutsvoorzieningen die nog 
moeten aangelegd worden  Binnen een paar jaar moeten de pleinen misschien opnieuw opgebroken 
worden. 
Ik stem tegen omdat er met mijn opmerkingen geen rekening wordt gehouden. 
 
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 straatmeubilair” een bestek met nr. 
GA/1044/2018 werd opgesteld door de Financiële dienst - Aankoopdienst; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 33.057,85 excl. btw of € 
40.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode GEM/24000000/0200 (actie 1419/001/001/005/020). 
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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, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
 
artikel 1: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. GA/1044/2018 en de raming voor de opdracht 
“Aankoop straatmeubilair”, 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 € 33.057,85 excl. btw of € 
40.000,00 incl. 21% btw. 
artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
artikel 3: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 
GEM/24000000/0200 (actie 1419/001/001/005/020). 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
12. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE  
CONSTRUCTIE TUNNEL LACROIXBERG 
 
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° d ii (de 
opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen van: 
mededinging ontbreekt om technische redenen); 
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; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Constructie tunnel Lacroixberg” een bestek met nr. 
HA/1043/2017 werd opgesteld door de Financiële dienst - Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 27.612,50 excl. btw of € 
33.411,13 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de ontvangsten geraamd worden op € 22.090,00 excl. btw of € 26.728,90 incl. btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, overeenkomstig artikel 42,§1,1° d ii 
(de opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer uitgevoerd worden om redenen van: 
mededinging ontbreekt om technische redenen) van de wet van 17 juni 2016. Er is maar één 
aannemer die deze werken kan uitvoeren, dit is firma Mergelbouwsteen Kleijnen. Er dient zoals in de 
technische fiche beschreven staat met verschillende veiligheidsrico’s rekening gehouden te worden. 
De firma moet ervaring hebben met het ondergrondse werken. Vanwege de onvoorspelbaarheid van 
de mergel dient de firma ervaring te hebben met de ontginning hiervan maar ook met inspecties en het 
zogenaamde afkloppen. Dit is een vereiste om in een veilige werkomgeving te kunnen werken. 
De firma volgt alle veiligheidsrichtlijnen en heeft vele jaren ervaring in het ondergronds werken. 
Er is dan ook geen andere aannemer binnen een redelijke en verantwoorde afstand die eveneens in 
aanmerking komt voor deze opdracht. 
Overwegende dat 7 maart 2018 om 12.00 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen 
van de offertes; 
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode GEM/22800000/0340 (actie 1419/005/001/001/001); 
Overwegende dat de budgetcode voor de ontvangsten voorzien zal worden in de eerstkomende 
budgetwijziging; 
Gelet dat de financiering met eigen middelen gebeurt; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle 
Onclin 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht gegund worden voor de constructie tunnel Lacroixberg, bij toepassing 
artikel 42, §1, 1° d ii – mededinging ontbreekt om technische redenen. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. HA/1043/2017 en de raming voor de opdracht 
“Constructie tunnel Lacroixberg”, 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 € 27.612,50 excl. btw 
of € 33.411,13 incl. 21% btw. De ontvangsten worden geraamd op € 22.090,00 excl. btw of € 
26.728,90 incl. btw. 
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 2017, op budgetcode 
GEM/22800000/0340 (actie 1419/005/001/001/001). 
De budgetcode voor de ontvangsten zal voorzien worden in de eerstkomende budgetwijziging op 
sleutel 15002000/0340  -  1419/005/001/001/001. 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
13. GEM. TOELAGE POLITIEZONE 2018 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde politie gestructureerd op 
twee niveaus, in het bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid; 
Aangezien op 1 januari 2002 de geïntegreerde politie bijgevolg een operationeel feit werd; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 2 april 2004, gepubliceerd op 28 april 2004 in het Belgisch 
Staatsblad, houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke 
dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone; 
Overwegende dat voor de politiezone onder meer met betrekking tot de financiën een specifieke 
regeling werd uitgewerkt; 
Gelet op de goedkeuring van de verdeelsleutel van de gemeentelijke dotatie aan de 
intergemeentelijke politiezone, goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 20 september 2004; 
Gelet op het goedgekeurde meerjarenplan 2017 vanwege de politiezone. 
Gelet op de erin opgenomen gemeentelijke bijdragen (1.095.012 € - 2015; 1.116.912 € - 2016; 
903.943,00 € - 2017; 1.015.610,00 € - 2018). 
Overwegende dat dit bedrag werd ingeschreven in de politiebegroting 2018; 
Gelet op artikel 250bis van de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie, waarin bepaald 
wordt dat elke gemeenteraad de dotatie aan de politiezone wordt goedgekeurd; 
Gelet op artikel 151 van het gemeentedecreet; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle 
Onclin 
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artikel 1: 
De dotatie ingeschreven in de politiebegroting 2018 voor een totaalbedrag van 1.015.610,00 euro ten 
laste van de gemeente goed te keuren. 
artikel 2: 
De dotatie is ingeschreven in het gemeentelijk budget, dienstjaar 2018, onder registratiesleutel 
1419/005/001/001/001/64900110/0400 voor een bedrag van 1.015.610,00 euro.  
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan de financieel beheerder en aan de hogere overheid. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
14. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Ivo Thys:  
1.Het klooster te Vlijtingen is erfgoed en heeft een geschiedenis.  Waarom werd door het 
schepencollege een sloopvergunning verleend?  Werd onderzocht of dit pand een plaats kon krijgen 
in het toekomstige project? 
schepen Katja Onclin:  
Het pand was niet meer bewoonbaar, het was niet meer in goede staat.  De vergunning is verleend 
omdat aan alle voorwaarden was voldaan.   
 
2. Hoeveel panden in Riemst zijn ten gevolge van een nieuwe beslissing van de Vlaamse regering uit 
de inventaris van het Erfgoed geschrapt? 
schepen Mathieu Eycken:  

Er is niets gewijzigd.  

 

3.Heeft het schepencollege een standpunt over verbrandingen in open ruimte, zoals bijv. 
kerstboomverbrandingen?  De aanwezigheid van fijn stof neemt hiermee toe. 
schepen Mathieu Eycken:  

Op basis van de Vlarem-wetgeving mag dit georganiseerd worden, maar we zullen uw vraag 

onderzoeken.  

 

4.Waarom staan op de lijst van de mandaten op de website van de gemeente ook de pensioenen 
vermeld?  Waarom staat er bij de pensioenen geen bruto bedrag zoals bij de mandaten?  
burgemeester Mark Vos:  

De gemeenteraadsleden zijn tijdens één van de vorige gemeenteraden akkoord gegaan om in het 

kader van transparantie in het beleid, alle aan de gemeenteraad gerelateerde publieke mandaten en 

aan de gemeenteraad gerelateerde inkomsten in deze lijst op te nemen.  We zullen voor alle 

bedragen het bruto bedrag vermelden en ook de titel wordt mandaten en pensioenen. 

Jan Peumans:  

Ik ben het hier niet mee eens. 

 
Jan Peumans: 
1.Er ligt veel modder op de ruilverkavelingsweg Hoogboschveld, dit is het verlengde van de la 
Brassinnestraat. Wanneer en hoe treedt u op tegen landbouwers die modder achterlaten 
schepen Guy Kersten: 

We zullen de betrokken landbouwer aanschrijven. 

 

2.graag een stand van zaken i.v.m. de afbraak van de boogloods in de Peperstraat. 
schepen Katja Onclin:  

De loods moet afgebroken worden.  We blijven er achteraan gaan.  We zullen u alle brieven, ook 

aangetekende, van dit dossier bezorgen. 

 

3.De zaal in de nieuwe school te Herderen wordt ook gebruikt als feestzaal met als gevolg dat er vaak 
auto’s geparkeerd staan op de speelplaats.  Binenkort zijn er olievlekken of losse stenen. 
burgemeester Mark Vos:  

Er mogen geen auto’s parkeren op de speelplaats, enkel leveranciers worden toegelaten om te 

leveren.  We geven dit door. 
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4.Er zou een proefopstelling komen ter hoogte van het kruispunt Heukelommerweg – 
Maastrichtersteenweg.  
schepen Guy Kersten:  
Er is nooit gesproken over een proefopstelling.. 
 
Anita Beusen: 
1.Kan er verlichting voorzien worden aan de overdekte speelplaats in de school te Herderen? 
schepen Bert Cilissen:  
Er hangt verlichting maar er is een probleem met de sensor.  We zullen vragen om de sensor beter af 
te stellen. 
 
Dirk Jacobs:  
1.Als een gemeentelijke boom voor de eigendom van een inwoner staat en een muurtje door de 
wortels van de boom beschadigd wordt, hoe lost de gemeente dit op?  
burgemeester Mark Vos:  

In principe mag de eigenaar de wortels verwijderen.  Dit wordt geval per geval bekeken en de nodige 

maatregelen worden getroffen. 

 

2.Werd aan schoenen Bruggen ooit gevraagd of hij veiligheidsschoenen kan leveren? 
burgemeester Mark Vos:  

Het overzicht van de prijsvraag wordt u bezorgd. We zullen doorgeven dat schoenen Bruggen ook 

veiligheidsschoenen verkoopt. 

 

3.De Comedy-avond vindt gelijktijdig met het jaarlijks evenement van de KLJ plaats.  Gelieve er in de 
toekomst op te letten dat de activiteiten niet samenvallen.  
schepen Bert Cilissen:  

Dit is aan de aandacht ontsnapt.  Bezoekers kunnen nog naar de bieravond gaan na de comedy-

avond. We zullen er in de toekomst rekening mee houden.  

 

4.Graag een stand van zaken i.v.m. de bloembakken in de Bovenstraat te Kanne. 
burgemeester Mark Vos:  

De bloembakken worden weggehaald. De datum wordt nagevraagd. 

 
Etienne Gielen:  
1.De Canda is in afbraak, is er een asbestinventaris gemaakt en verloopt de afbraak milieuvriendelijk? 
Welke rol heeft de gemeente hierin?  
schepen Mathieu Eycken:  

In elke vergunning worden de voorwaarden i.v.m. asbestverwijdering opgenomen.  We zullen dit 

verder onderzoeken en u de informatie bezorgen. 

 

2. Worden de gemeenteraadsleden altijd op de receptie uitgenodigd als een personeelslid met 
pensioen gaat? 
burgemeester Mark Vos: 
De gemeenteraadsleden worden altijd uitgenodigd op deze recepties.  
 
Marc Konings: 
1.Op ’t Broek stoepen werden nieuwe stoepen aangelegd, ze zijn echter vrij smal. 
schepen Guy Kersten:  

Er wordt overal gestreefd om een stoep van 1,5 m aan te leggen. Het openbaar domein laat dit echter 

hier niet toe. De zone tussen de haag en de nu aangelegde stoep is privé, maar oogt wel als 

openbaar domein omdat hier innames gebeurden door nutsmaatschappijen. Er wordt in samenspraak 

met de eigenaars naar een oplossing gezocht om deze strook ook te verharden. 

 

2.Na nieuwjaar waren veel glascontainers overvol en lag er veel glas rond de containers. Dit zou toch 
opgevolgd worden? 
schepen Mathieu Eycken:  

We hebben dit ook vastgesteld. We nemen steeds de nodige acties om alles zo snel mogelijk op te 

laten ruimen.  
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burgemeester Mark Vos: 

Het ledigen van de glasbollen gebeurt door Limburg.net.  Met de jaarovergang zat hier wat vertraging 

op door de overvolle bakken en heel veel glas langs de bakken.  We hebben dit gemeld en alles werd 

binnen enkele dagen netjes opgeruimd. 

 
3. Welke acties gaat de gemeente ondernemen i.v.m. sluikstorten? 
schepen Mathieu Eycken:  

Sluikstorten is in veel gemeenten een probleem. We onderzoeken de mogelijkheid om camera’s te 

installeren. Er wordt streng gecontroleerd op de inhoud van het sluikstorten.. We volgen het op. 
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Op verzoek van raadslid Jan Peumans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 05.02.2018 toegevoegd. 
 
Uitbreiding van de 5O km zone in de doortocht Vroenhoven 
 
Momenteel is de 5O km snelheidszone ingevoerd vanaf de grens met Nederland tot aan de brug in 
Vroenhoven en een stuk van de brug in Vroenhoven richting Tongeren. 
Gezien de aard van de bebouwing die in genen dele verschilt van de bebouwing tussen grens met 
Nederland en de brug Vroenhoven 
Gezien het belang van de verkeersveiligheid 
Verzoeken wij de gemeenteraad van Riemst om akkoord te gaan met de uitbreiding van de 5O km 
zone tot aan de Burgemeester Marresbaan. 
Dit voorstel zal bezorgd worden voor verder gevolg aan Administratie Wegen en Verkeer 
 
schepen Guy Kersten: 
Ik overloop eerst een aantal data va de afgelopen tijd.  Om te beginnen wil ik verwijzen naar de 
goedgekeurde streefbeeldstudie. 

 November 2013: streefbeeldstudie met volgende over het snelheidsregime: 

Tussen de N78 en de Krijtstraat: 70 km/u 

Vanaf de Krijtstraat tot en met de grens met Nederland:50km/u 

Het schakelpunt inzake de snelheidsregimes komt te liggen ter hoogte van de Krijtstraat.  Om 

die reden, maar ook omwille van het feit dat deze weg wordt weerhouden als 

hoofdontsluitingsweg van de kern Vroenhoven, wordt deze aansluiting extra benadrukt als 

poortkruispunt. 

 11 maart 2013: goedkeuring GR invoering 50 km/u tussen brug en grens Nederland. 

 14 december 2015: goedkeuring GR uitbreiding 50 km/u van voor de brug tot aan reeds 

bestaande zone 50 km/u. 

 De N 79 Maastrichtersteenweg heeft twee jaar geleden een nieuwe toplaag en belijning 

gekregen 

Het invoeren van een zone 50 km/u is meer dan enkel en alleen het plaatsen van borden. Indien met 
een zone 50 km/u instelt over een langere afstand dient dit met gegronde redenen te zijn: een 
bebouwde kom, een zone langs een gewestweg met veel handel,… .  
Indien de Maastrichtersteenweg vanaf de Burg Marresbaan een zone 50 km/u zou dienen te worden 
zijn we genoodzaakt om niet enkel en alleen borden te plaatsen maar ook voldoende infrastructurele 
aanpassingen te doen om deze snelheid af te dwingen. 
Het gedeelte achter de brug tot aan de grens telt 17 handelszaken over een afstand van nog geen 
400 m. Er is een clustering van handel- en vooral ook horecazaken, met veel kruisbewegingen van in- 
en uitrijdende voertuigen tot gevolg. 
Het gedeelte  tussen de brug en Burg.Marresbaan telt slechts een 10-tal handelszaken verspreid over 
een afstand van bijna 1,2 km.  Er is dus zeker een verschil in bebouwing. 
Daarom stellen we voor om niet in te gaan op vraag om de 50 km zone uit te breiden. 
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Het invoeren van snelheidszones is iets waar men bedachtzaam mee moet omgaan en enkel moet 
doen indien dit effectief nut heeft en voldoende gedragen is.  Uit alle, huidige, beschikbare data blijkt 
dat noch de noodzaak noch voldoende draagvlak is om dit voorstel in te voeren. 
 
Het schepencollege stelt voor om niet akkoord te gaan met het voorstel van raadslid Jan Peumans en 
het agendapunt af te voeren. 
 
De raad gaat unaniem akkoord zonder stemming en het voorstel wordt verworpen. 
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Op verzoek van raadslid Jan Peumans en raadslid Jo Ruyters wordt volgend agendapunt aan de 
dagorde van de gemeenteraadszitting dd. 05.02.2018 toegevoegd. 
 
Openbaar maken van de woonbehoeftenstudie Riemst. 
 
Al maanden, om niet te zeggen jaren, wordt door het CBS Riemst een soap opgevoerd rond de 
woonbehoeftenstudie Riemst. 
Raadslid Ruyters heeft herhaalde malen gevraagd om deze studie. 
Navraag bij Gedeputeerde Frank Smeets en bij de diensten van de provincie dwz Caroline Bloemen 
dienst wonen en bij mevrouw Leen Coenegrachts Ruimtelijke Planning leert ons dat dit in juni 2017 
door de provincie werd over gemaakt aan de gemeente Riemst met de opmerking dat er een fout in 
stond van 72 kavels te veel. 
In het laatste jaar van de zittingsperiode slaagt de gemeente Riemst er niet in om een 
woonbehoeftenstudie ter beschikking te stellen. 
De reden waarom is volkomen onduidelijk. 
In het kader van de openbaarheid van bestuur verzoeken wij om aan deze soap een einde te maken 
en deze woonbeheoftenstudie volledig ter beschikking te stellen aan de gemeenteraad en niet langer 
de miskenning van de rechten van de gemeenteraadsleden te miskennen. 
Om die reden het volgende voorstel: de woonbehoeftenstudie wordt per onmiddellijk ter beschikking 
gesteld van de raadsleden. 
 
schepen Katja Onclin: 
De actualisatie van de woonbehoeftestudie n.a.v. het dossier WUG t ‘Bandje is nog niet definitief 
afgewerkt en is een dossier in voorbereiding. 
Door de gewijzigde regelgeving moest er een nieuwe aparte procedure gestart worden voor een 
deelplan. Hierdoor is het dossier enige vertraging opgelopen. Dit is ook uitvoerig toegelicht op het 
openbare participatiemoment op de gemeente. 
De woonbehoeftenstudie wordt aan de raad voorgelegd als het dossier afgewerkt is. 
 
Het schepencollege stelt voor om niet in te gaan op het voorstel van raadslid Jan Peumans en 
raadslid Jo Ruyters stemmen. 
 
Jan Peumans: 
De woonbehoeftenstudie is alleen verbonden aan ’t Bandje, maar gaat over heel Riemst. 
schepen Katja Onclin: 
Naar aanleiding van de opmaak RUP ‘t Bandje wordt de huidige woonbehoeftestudie (die dateert van 
RUP Sabbestraat) geactualiseerd. 
 
Steven Coenegrachts: 
Er werd verwezen naar de woonbehoeftenstudie toen er sprake was van een schets voor ‘t Bandje, 
maar de schets werd nooit voorgelegd aan de raad. Volgens een nota van de Bestendige Deputatie is 
er geen nood aan bijkomende woningen in Riemst. 
 
Raadslid Steven Coenegrachts verlaat de zitting vóór de stemming. 
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BESLUIT: 9 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Jan 
Noelmans, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
14 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst en Rachelle Onclin 
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Op verzoek van raadslid Jan Peumans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 05.02.2018 toegevoegd. 
 
Openbaar maken van alle gegevens inzake pesticidenvervuiling in de gemeente Riemst en 
opzetten van een volgehouden sensibilisatiecampagne bij de landbouwers en de bevolking in 
het algemeen. 
 
VMM oftewel de Vlaamse Milieumaatschappij heeft een uitgebreid en duur onderzoek gedaan naar de 
aanwezigheid van pesticiden: van de 57(!) onderzochte pesticiden zijn er 41 aangetroffen in RWZI. 
Riemst spant de kroon met 37! 
Voorstel is: via de gemeentelijke informatiekanalen wordt de bevolking voorgelicht over de bestaande 
toestand en start de gemeente een campagne om de bevolking te overtuigen bewuster om te gaan 
met pesticiden. Deze campagne is niet eenmalig maar wordt telkens herhaald.  
Zie rapport Pesticiden in de waterketen 2015 2016 VMM 25 01 2018 
 
schepen Guy Kersten: 
De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een uitgebreid en duur onderzoek gedaan naar de 
aanwezigheid van pesticiden. 
Het gemeentebestuur organiseert geregeld acties en geeft goede tips via de website, folders en 3770. 
 
Alle informatie naar meetresultaten toe kunnen vrij opgevraagd worden bij de VMM(deze informatie is 
vrij toegankelijk voor de burger).  De burger kan terecht op de gemeentelijke website – 
https://www.riemst.be/nl/wonen/milieu/leefmilieu/pesticidengebruik.  Hier wordt er gesproken over 
verantwoord gewasbeschermingsmiddelengebruik en wordt er gelinkt naar gelieerde websites zoals 
“zonder is gezonder”, enz. 
De gemeente Riemst neemt sedert 2010 deel aan een project rond sensibiliseren en uitwerken van 
acties om het gebruik van pesticiden terug te dringen.  
Er wordt zowel gesensibiliseerd naar de landbouw, de particulier als bedrijven, verenigingen enz. 
De sensibilisering en het uitvoeren van acties zijn een continue proces en vormen een onderdeel van 
het beleid rond een verantwoord pesticidengebruik in het kader van het afbouwbeleid. 
 
Graag geef ik een overzicht van komende acties in de loop van 2018 – specifiek naar de landbouw 
toe: 

 Indienen van projectvoorstel voor aanpak puntvervuiling en restwaterzuivering m.b.v. Sentinel 

 Diverse besprekingen tussen de gemeente en projectpartners i.v.m. uitstel projectindiening – 
voornamelijk met Pcfruit i.v.m. zuiveringsinstallaties 

 Verderzetten continue acties i.k.v. een project dat al loopt sinds 2010 rond sensibiliseren en 
uitwerken van acties om het gebruik van pesticiden terug te dringen 

 Infoavonden i.s.m. Velt over gewasmiddelenvrij beheer van terreinen en tuinieren 

 Communicatie rond verantwoord gewasbeschermingsmiddelengebruik 
 
Gezien er reeds heel wat acties zijn ondernomen, wenst het schepencollege akkoord te gaan met dit 
voorstel. 
 
De raad gaat unaniem akkoord met dit voorstel zonder stemming. 
 
 
 
 

https://www.riemst.be/nl/wonen/milieu/leefmilieu/pesticidengebruik
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Op verzoek van raadslid Dirk Jacobs wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 05.02.2018 toegevoegd. 
 
Gedenksteen ter nagedachtenis van de dertien doden na het Duitse bombardement. 
 
Toelichting: 
Minder bekend is echter het grote drama dat zich tijdens de eerste dagen van de Tweede 
Wereldoorlog afspeelde. Bij de inval van het Duitse leger op 10 en 11 mei 1940 via Vroenhoven 
sloegen heel wat mensen op de vlucht. Omdat de hemel vol Duitse bommenwerpers hing, gingen 17 
inwoners van Riemst schuilen in de kelder van het café Lemmekes. Het gebouw en heel de omgeving 
werd echter getroffen door Duitse bommen. Van de 17 mensen die er schuilden, kwamen 13 mensen 
om. 
“In de kelder en op het gelijkvloers lagen lijken van volwassenen en kinderen door elkaar in grote 
plassen bloed. De Duitse Stuka’s hadden er vreselijk toegeslagen. Op een krukje zat een vrouw met 
een kind op haar schoot, allebei getroffen door bomscherven en doodgebloed. Ook twee soldaten 
hadden de aanvallen niet overleefd. In de kelder sneuvelden de echtgenote van postmeester 
Schiepers en twee van haar dochters. Alleen de kleine Janine kwam er levend uit. Ook het echtpaar 
Schepers-Neven en hun kind kwam om en vader Stappers met zijn drie kinderen. In totaal dus 13 
slachtoffers.” 
Het drama van Lemmekes Kafee is vandaag haast niet meer bekend, ook omdat er in Riemst geen 
enkel aandenken of monument is ter nagedachtenis van de slachtoffers.  Straks als het café tegen de 
vlakte gaat en vervangen wordt door een appartementenblok, verdwijnt het laatste spoor van de 
vreselijke gebeurtenissen die zich hier bijna 80 jaar geleden afspeelden. 
 
Voorstel: 
Het gemeente bestuur van Riemst vraagt aan de projectontwikkelaar die een stedenbouwkundige 
vergunning heeft aangevraagd voor tien appartementen en een kantoorruimte om hier één 
gedenksteen te plaatsen ter na gedachtenis van de 13 gesneuvelden.  De kosten zijn voor de 
gemeente Riemst. 
 
schepen Maria Pauly: 
Dit voorstel is achterhaald. Er zijn contacten geweest met de familie en de projectontwikkelaar. We 
wachten het concrete voorstel af. 
Aan de brug in Vroenhoven kan je een opsomming van alle slachtoffers van WO II vinden. (scherm 8: 
het verhaal van café Lemmekes bekijken). Daarnaast verwijst het kunstwerk voor het gemeentehuis 
naar alle burgerslachtoffers van beide wereldoorlogen. Er zijn dus reeds een aantal verwijzingen naar 
deze tragische gebeurtenis. 
 
burgemeester Mark Vos: 
Ik denk dat je dit niet als voorwaarde in een stedenbouwkundige vergunning kan opnemen.  
 
Het schepencollege stelt voor om akkoord te gaan met dit voorstel, mits schrapping van de laatste zin 
“de kosten zijn voor de gemeente”.  Het schepencollege stelt voor om dit voorstel aan de 
projectontwikkelaar voor te leggen.  We wachten de reactie van de projectontwikkelaar af. 
 
De raad gaat unaniem akkoord met dit voorstel zonder stemming. 
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Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 05.02.2018 toegevoegd. 
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Riemst sluit aan bij de statiegeldalliantie 
 
Vaststellingen  en Motivatie 
De Statiegeldalliantie is een samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen, dat ervoor pleit 
om statiegeld in te voeren. Statiegeld beweegt mensen ertoe om hun lege flesjes en blikjes opnieuw in 
te leveren. Daardoor is er minder zwerfafval in waterlopen en zeeën, langs het fiets- en 
wandelroutenetwerk en in natuurgebieden, minder dierenleed, minder opruimkosten voor lokale 
overheden en betere recycling van waardevolle materialen. Als mensen hun lege drankblikjes en PET-
flessen kunnen inruilen tegen geld, dan zullen die niet zo snel op en langs de straat belanden. 
De afvalintercommunale Limburg.net ijvert al jaren voor de invoering van statiegeld, want het huidige 
sorteersysteem van Fost Plus, waarbij pmd-afval (plastic flesjes en blikjes) gesorteerd wordt in blauwe 
zakken, werkt na tien jaren immers nog altijd niet voldoende efficiënt. 
Ook als gemeente moeten  we het goede voorbeeld geven. Vanuit het oogpunt van interne milieuzorg 
zal de gemeente Riemst  bovendien onderzoeken op welke manier we zelf kunnen bijdragen aan het 
verminderen van de hoeveelheid wegwerp-verpakkingen. 
De afvalintercommunale Limburg.net, de gemeenten  Hasselt, Hamont-Achel, Halen en Houthalen-
Helchteren en het provinciebestuur van Limburg sloten zich al eerder aan bij de Statiegeldalliantie. 
Ook verenigingen zoals Natuurpunt en Test-Aankoop hebben zich al aangesloten. 
Een gemeente zelf kan niet beslissen om statiegeld in te voeren, dat kan alleen de Vlaamse overheid. 
Het doel van de statiegeldalliantie is dan ook  de Vlaamse regering ertoe aan te zetten statiegeld in te 
voeren op alle PET-flessen en blikjes. 
 
Besluit : 
artikel.1:  
de gemeente Riemst sluit zich aan bij de statiegeldalliantie met als doel het zwerfvuil te verminderen  
artikel 2:  
Bij de Vlaamse regering zal aangedrongen worden om statiegeld in te voeren op alle PET-flessen en 
blikjes. 
artikel 3 :  
Het schepencollege laat onderzoeken op welke wijze de gemeentelijke diensten kunnen bijdragen aan 
het verminderen van de hoeveelheid wegwerpverpakking.  

 
schepen Mathieu Eycken: 
We zijn het eens wat u zegt i.v.m. zwerfvuil.  Statiegeld is inderdaad één van de oplossingen die ertoe 
zal leiden dat zwerfvuil zal verminderen.  
Het schepencollege stelt voor om,in plaats van aan te sluiten bij de alliantie, volgende motie voor te 
leggen aan de Vlaamse regering en de bevoegde minister. 

 
Motie 
 
Gelet op de beleidsnota Omgeving 2014-2019 ingediend door Vlaams minister van omgeving, natuur 
en landbouw waarin is opgenomen: “Ik maak afspraken met de lokale besturen voor de bestrijding van 
zwerfvuil en sluikstorten. Samen met de minister, bevoegd voor mobiliteit, werk ik een aanpak uit voor 
specifieke locaties (parkings langs wegen, vermindering van het drijfvuil in waterlopen en rivieren en 
de aanleg van overslagcentra voor afvalafgifte langs waterwegen). Ik laat een impactanalyse 
uitvoeren over statiegeld op (plastic) flessen en blik.“ 
Gelet het feit dat de Riemst deel uitmaakt van de intergemeentelijke samenwerking Limburg.net en 
gelet het unaniem goedgekeurde standpunt van Limburg.net omtrent statiegeld en gelet haar 
campagne www.yeswecan.be.  
Gelet de toetreding van Limburg.net bij De Statiegeldalliantie bij beslissing van de raad van Bestuur 
d.d. 22 november 2017. 
Overwegende dat zwerfvuil een problematiek is die alle steden en gemeenten in Vlaanderen treft.  
Overwegende dat zwerfvuil het straatbeeld aantast en gelet op de extra kosten die met de opruiming 
gepaard gaan. Het zijn immers de lokale overheden die het grootste deel van het openbaar domein 
proper houden en bijgevolg ook de grootste kost van het opruimen van zwerfvuil dragen. 
Overwegende dat het zwerfvuil voor een groot deel (+/- 40%) uit drankverpakkingen van blikjes en 
PET-flessen bestaat, ondanks het feit dat er al jarenlang sensibiliserings- en opruimacties gevoerd 
worden. 

http://www.yeswecan.be/
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Overwegende dat statiegeld ervoor zou zorgen dat het merendeel van deze verpakkingen terug 
ingeleverd wordt en bijgevolg niet als zwerfvuil eindigt. Lege blikjes en PET-flessen krijgen opnieuw 
een ‘waarde’ via een statiegeldsysteem waardoor ze minder achteloos zullen weggegooid worden.  
Overwegende dat het lege verpakkingsafval in de natuur en op de momenteel leidt tot ernstige 
verstoring van de flora en fauna en een vervuiling zijn voor de akkers.  
Overwegende dat in andere landen zoals Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken en Finland 
goed werkt en er veel betere resultaten zijn inzake vermijden van zwerfvuil.  
Overwegende dat, net zoals op vele andere plaatsen in Vlaanderen, we vaststellen dat ook in onze 
gemeente zwerfvuil een probleem blijft en ondanks vele acties en campagnes van diverse overheden 
het fenomeen hardnekkig blijft groeien. Bijgevolg pleiten we voor een structurele aanpak. Deze is 
gericht op het invoeren van statiegeld. 
 
BESLUIT: 
artikel 1: 
Verzoek aan de Vlaamse regering om in het kader van preventie van zwerfvuil in de impactanalyse 
van het statiegeldsysteem ook de volgende kosten op te nemen: de opruimkosten van zwerfvuil voor 
lokale besturen en de kostenbesparing voor die lokale 
besturen indien statiegeld wordt ingevoerd. 
 
De raad gaat unaniem akkoord met deze motie zonder stemming. 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
20. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 05.02.2018 toegevoegd. 
 
Aanpassing gemeentelijk reglement van 11.04.2016 voor onderhoudswerken aan beschermde 
gebouwen en beeldbepalende panden 
 
Motivatie  
Met 104 beschermde monumenten is Riemst de plattelandsgemeente met het hoogste aantal 
monumenten in Vlaanderen. Daar mogen we fier op zijn. Ondertussen werd Riemst een 
onroerenderfgoedgemeente en werd een erfgoedraad geïnstalleerd.   
De behoefte is groot om ook in Riemst verder te werken aan het behoud van ons erfgoed. Zo is er 
dringend behoefte aan een nieuwe inventaris van waardevolle bomen met al dan niet een historische 
betekenis. Zo moet de inventaris van het onroerend erfgoed dringend worden aangevuld.  
Riemst is - gelegen tussen de  twee " Romeinse steden" Tongeren en Maastricht  - een 
plattelandsgemeente met een zeer waardevol archeologisch patrimonium… 
In Riemst zijn in bijna elke deelgemeente heemkringen actief, hetgeen betekent dat het draagvlak 
voor ons erfgoed niet te onderschatten is.  
Het gemeentelijk reglement van 11 april 2016 dat ter wijziging voorligt, bepaalt in artikel 5 dat de 
kosten van een inspectie door Monumentenwacht Limburg worden terugbetaald voor monumenten of 
panden binnen beschermde dorpsgezichten op voorwaarde dat de onderhoudswerken opgesomd in 
het rapport binnen 1 jaar en de instandhoudingswerken binnen 2 jaar na datum van het rapport 
worden uitgevoerd. Van de groep van ongeveer 80 eigenaars van beschermde monumenten die in 
aanmerking komen voor de terugbetaling van deze inspectiekosten zijn er SLECHTS ZEVEN die op 
dit voorstel zijn ingegaan. Dit betekent dat de voorwaarden (uitvoering van de werken)  
drempelverhogend zijn en eigenaars afschrikken. Blijkbaar willen ze liever niet weten welke de 
gebreken zijn aan hun monument. Vandaar het voorstel om deze voorwaarden te schrappen en de 
inspectieverslagen terug te betalen zonder bijkomende voorwaarden. Dit heeft het grote voordeel dat 
de eigenaars dan ten minste een verslag krijgen over de gebreken van hun pand. De kans bestaat dat 
ze op deze wijze toch gesensibiliseerd worden om de meest dringende werken te laten uitvoeren en 
latere zware herstellingskosten kunnen vermijden.   
De vele niet beschermde  waardevolle erfgoedpanden uit de inventaris  komen niet in aanmerking 
voor de tussenkomst van dit reglement.  Mag het de bedoeling zijn om ook de eigenaars van deze 
panden te laten genieten van de betoelaging van het inspectieverslag van Monumentenwacht 
Limburg.  
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Deze betoelaging wordt in de toekomst wenselijk nog uitgebreid tot de lijst van door de gemeente 
Riemst te inventariseren panden die vandaag noch beschermd zijn, noch in de inventaris voorkomen. 
 
Besluit :  
Artikel 1:  
Alle monumenten en panden vermeld in de inventaris komen in aanmerking voor de terugbetaling van 
een abonnement bij Monumentenwacht Limburg.   
Artikel 2: 
Artikel 5 van bovenvermeld reglement wordt gewijzigd zodat het inspectieverslag van 
Monumentenwacht Limburg wordt gesubsidieerd zonder de bijkomende voorwaarden voor herstel van 
de dringende werken.   
Artikel 3: 
Niet alleen de beschermde monumenten en beeldbepalende panden in beschermde dorpsgezichten 
komen in aanmerking. Ook de panden van de inventaris van waardevol erfgoed komen in aanmerking 
voor de betoelaging van het inspectieverslag van monumentenwacht zonder bijkomende voorwaarden 
van dringend herstel.   
 
 
schepen Mathieu Eycken: 
Wat de vraag betreft om het reglement open te trekken naar inventarispanden: dit is al voorzien in het 
huidige reglement. 
Het is wel zo dat we de communicatie tot nog toe enkel naar de monumenten hebben gericht omdat 
we hen in eerste instantie wilden aanspreken. We kunnen het reglement nu wel opnieuw, breder 
communiceren.  
Met het voorstel om de voorwaarde van uitvoering dringende werken te laten vallen gaat het bestuur 
niet akkoord.  Deze voorwaarde moet blijven bestaan, er zijn altijd voorwaarden om subsidie te 
bekomen.   
 
Het schepencollege stelt voor om niet in te gaan op het voorstel van Ivo Thys. 
 
BESLUIT: 7 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Dirk Jacobs, 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, Jan Noelmans en Rachelle Onclin 
 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 23:00 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guido Vrijens 
gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 
 


