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Vergadering gemeenteraad van 9/07/2018. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 
schepenen 
Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, 
Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne 
Gielen, Agnes Coenegrachts, Rachelle Onclin, raadsleden 
Guido Vrijens, gemeentesecretaris 
 

 
Laat zich verontschuldigen:  
Anita Beusen, Marc Konings, raadsleden 
 

 
Er waren geen vragen vanuit het publiek. 
 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering samengeroepen 
ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter dd. 29.06.2018. 
De mondelinge vragen worden aangevat door mevrouw Rachelle Onclin de stemmingen worden 
volgens loting aangevat door de heer Ludwig Stevens. 
 
Gaat over tot de dagorde 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 11.06.2018 
 
Het verslag lag ter inzage. 
 
Met volgende bemerkingen: 
Jan Peumans: 
De vergadering “vragen raadsleden” werd niet gepubliceerd in meeting mobile. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen ze alsnog publiceren; 
 
schepen Guy Kersten:  
Gelieve mijn bemerking bij het voorstel voor bewegwijzering naar de bedrijven in het nieuwe gedeelte 
van de ambachtelijke zone als volgt aan te passen: 
Aangezien de gehele KMO-zone Op ‘t Reeck incl. het nieuwe gedeelte voorzien is van straten met 
naam en elk bedrijf of elke hal een huisnummer heeft, is er al een uniforme bewegwijzering aanwezig. 
Bij gesprekken met de POM-Limburg blijkt dat een ondersteuning van hen enkel nog bestaat uit het 
ontwerpen van een plattegrond met de duizendnummers per hal/bedrijf. De effectieve installatie van 
de borden en alle kosten die er mee gepaard gaan, zijn op kosten van het gemeentebestuur. Tijdens 
verschillende overlegmomenten met R-Park werd ook gepolst naar type bewegwijzering en daarbij 
leek de huidige signalisatie met straatnamen te volstaan. Rekening houdend met het feit dat de 
nieuwe straatnamen nog niet zijn opgenomen in alle GPS-systemen lijkt het ons dan ook opportuun 
om in te gaan op het voorstel om duizendnummers in te voeren. 
We zullen dit verder laten uitwerken. 
burgemeester Mark Vos: 
We passen het verslag aan.  
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
 
 
 



notulen gemeenteraad 09.07.2018 – p. 2 
 

 
Interne zaken - Dienst Personeel 
2. WIJZIGING PERSONEELSKADER 
 
Dirk Jacobs: 
Wat is de reden van deze wijziging? 
burgemeester Mark Vos: 
Huidig personeelslid heeft ontslag genomen en op door deze wijziging kunnen we putten uit de 
werfreserve en alzo voorzien in een snellere vervanging. 
schepen Bert Cilissen: 
De benaming jeugdwerker wijzigt naar jeugdconsulent maar de taken blijven gelijk. 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd.12/03/2018 houdende wijziging statutair en 
contractuele personeelskader met ingang van 12/06/2017; 
Overwegende dat het college voorstelt om volgende wijzigingen aan te brengen in het 
personeelskader : 
 
CONTRACTUEEL 
- de functie van 19/38 - jeugdwerker (B1-B2-B3) uitdovend tot uitdiensttreding titularis 17/09/2018 
- de functie van 38/38 - jeugdconsulent (B1-B2-B3) te vermeerderen met 19/38 - zodoende 57/38 
Gelet op de artikelen van het gemeentedecreet; 
Gelet op het overleg van het managementteam; 
Gelet op het syndicaal overleg; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
De gemeenteraadsbeslissing dd.12/03/2018 houdende vaststelling van het statutair en contractueel 
kader voor het personeel wordt gewijzigd met ingang van 01/07/2018. 
artikel 2: 
Het statutair en contractueel kader voor het personeel wordt met ingang van 09/07/2018 vastgesteld 
als volgt : 
STATUTAIR 
38/38 - gemeentesecretaris  
38/38 - financieel directeur  
38/38 - afdelingshoofd technische dienst (A4a-A4b)  
38/38 - afdelingshoofd LDP (A1a-A1b-A2a) 
38/38 - afdelingshoofd interne zaken (A1a-A1b-A2a)  
38/38 - afdelingshoofd ruimtelijke ordening en wonen (A1a-A1b-A2a)  
38/38 - stedenbouwkundig ambtenaar (A1a-A1b-A2a)  
38/38 - diensthoofd communicatie (A1a-A1b-A2a)  
38/38 - bibliothecaris (A1a-A1b-A2a)  
38/38 - afdelingshoofd welzijn en vrije tijd (B4-B5)  
38/38 - diensthoofd ICT (B4-B5) 
38/38 - patrimoniumbeheerder (landmeter-expert) (B1-B2-B3)  
38/38 - gebouwenbeheerder (B1-B2-B3)  
38/38 - HRM verantwoordelijke (B1-B2-B3)  
38/38 - sportfunctionaris (B1-B2-B3)  
38/38 - deskundige publiekswerking en digitale bibliotheek (B1-B-B3) 
38/38  - coördinator technische dienst (B1-B2-B3) 
38/38 – coördinator buitenschoolse kinderopvang (B1-B2-B3)  
38/38 - adviseur preventie/veiligheid en ambtenaar noodplanning (C4-C5) 
38/38 - toerismeambtenaar (C4-C5)  
77/38 - bibliotheekassistent (C1-C2-C3)    
38/38 - controleur der werken (C1-C2-C3)  
38/38 - coördinator logistiek (C1-C2-C3)  
38/38 - verantwoordelijke natuur- en milieubeheer (C1-C2-C3)  
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82/38 - administratief medewerker (C1-C2-C3)  
38/38 - ploegcoach technische dienst (C1-C2-C3) 
38/38 - ploegbaas infrastructuur (D4-D5)  
38/38 - coördinator poetsdienst (D4-D5)  
76/38 - administratief assistent (D1-D2-D3)  
114/38 - technisch assistent (D1-D2-D3)  
 
CONTRACTUEEL 
38/38 - coördinator groeven en veiligheid (A1a-A1b-A2a) 
38/38 – communicatieambtenaar (B1-B2-B3) 
38/38 - mobiliteitsambtenaar (B1-B2-B3)  
38/38 – aankoper (B1-B2-B3) 
38/38 - cultuurcoordinator (B1-B2-B3)  
38/38 - financieel medewerker analist (B1-B2-B3)  
76/38 – boekhouder administratief medewerker (B1-B2-B3) 
38/38 - onthaal- en financieel medewerker (B1-B2-B3)  
19/38 - plattelandsambtenaar (B1-B2-B3)  
19/38 - personeelsmedewerker (B1-B2-B3)  
38/38  - ICT verantwoordelijke (B1-B2-B3)  
38/38 - sportpromotor-monitor (B1-B2-B3)  
57/38 - jeugdconsulent (B1-B2-B3)  
19/38 - jeugdwerker (B1-B2-B3) uitdovend tot uitdiensttreding titularis 17/09/2018) 
38/38 – deskundige burgerzaken (B1-B2-B3) 
38/38 – ambtenaar lokale economie (B1-B2-B3) 
38/38 – deskundige publiekswerking en digitale bibliotheek (B1-B2-B3) 
38/38- vergunningsdeskundige (B1-B2-B3) 
38/38 – vergunningscoördinator (C4-C5) 
38/38 - natuurambtenaar (C1-C2-C3)  
38/38 - bibliotheekassistent (C1-C2-C3)  
479/38 - administratief medewerker (C1-C2-C3)  
80/38 - kinderverzorgster (C1-C2-C3)  
160/38 - kinderverzorgster (C1-C2)  
75.5/38 - begeleidster buitenschoolse kinderopvang (D1-D2-D3)  
163.4/38 - administratief assistent (D1-D2-D3) – waarvan 38/38 uitdovend tot oppensioenstelling 
01/09/2018 wordt dus 125.4/38 
608/38 - technisch assistent (D1-D2-D3)   
57.4/38 - technisch assistent chauffeur (D1-D2-D3)  
346.5/38 - schoonmaakster (E1-E2-E3) 
95/38 - ongeschoold arbeider (E1-E2-E3) 
 
 
LDP - Dienst Milieu 
3. REGLEMENT OP DE PLAATSING EN HET GEBRUIK VAN VASTE EN VASTE, 

VERPLAATSBARE  BEWAKINGSCAMERA'S. 
 
 
Gelet op het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden; 
Gelet op de Europese verordening 2016/679 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) 
Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op de bepalingen van de wet op het politieambt van 5 augustus 1992; 
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 
van de verwerking van de persoonsgegevens; 
Gelet op de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en gebruik van bewakingscamera’s 
en latere wijzigingen; 
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Gelet op de omzendbrief van 10 december 2009 en latere wijzigingen tot regeling van de plaatsing en 
het gebruik van bewakingscamera's waarbij het toegestaan wordt dat een gemeenteraad een positief 
advies geeft om, in een perimeter die groot genoeg is, gebruik te maken van vaste of verplaatsbare 
camera's om een bepaald fenomeen goed te kunnen opvolgen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt 
aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt en latere wijzigingen. 
Gelet op het koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik 
van bewakingscamera's en latere wijzigingen ; 
Gelet op de juridische nota nr.2007.2 van 20 januari 2010 betreffende de wet tot regeling van de 
plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's van de Commissie voor de Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer, waarbij de verplaatsbare bewakingscamera als een vaste 
bewakingscamera beschouwd wordt. 
Overwegende dat er regelmatig klachten van allerhande overlast binnenkomen en cameratoezicht een 
nuttig hulpmiddel is voor de objectieve waarneming van overlastproblemen en de preventieve aanpak 
ervan.  
Overwegende dat de inzet van een camera als een afschrikmiddel voor potentiële daders gebruikt kan 
worden en het een nuttig hulpmiddel kan zijn voor de gerichte en efficiënte politie – inzet tijdens 
ongeregeldheden in de bewaakte zone. 
Overwegende dat er zal rekening gehouden worden met de aanbevelingen omtrent de bescherming 
van de privacy en de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot cameratoezicht op de openbare weg. 
Overwegende dat er een camera zal aangekocht worden en in afwachting daarvan wordt enkel 
maanden via een firma een camera gehuurd. 
Overwegende dat de huurcamera de beelden registreert en beperkte tijd opslaat. 
Overwegende dat het doel van deze waarnemingen is, het bekomen van een objectieve waarneming 
van de overlastproblemen en tevens een hulpmiddel voor de handhaving van de openbare orde. 
Overwegende dat de nodige infoborden in de gemeente worden aangebracht opdat de burger 
geïnformeerd is over het lopende cameratoezicht op de plaatsen die hij betreedt en de vermelding zal 
de informatie bevatten die opgelegd wordt door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 
De gemeente Riemst is de houder van de opname en de gemaakte beelden en zij zal in samenspraak 
met de korpschef van de lokale politie de personen aanduiden die toegang hebben tot de 
verwerking en aan wie de gegevens kunnen worden meegedeeld binnen het kader van de gestelde 
doelstellingen. 
Gelet op het positief advies dd 04 juni 2018 van de korpschef van de lokale politie Bilzen-Hoeselt-
Riemst voor het gebruik van vaste verplaatsbare camera’s. 
Overwegende dat de invoering van cameratoezicht dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad 
en positief geadviseerd dient te worden. 
 
Gelet op de wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de Wet op het Politieambt om het gebruik van 
camera’s door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling 
van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, van de wet van 30 november 1998 
houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot 
regeling van de private en bijzondere veiligheid. 
Gelet dat de bepalingen voor het gebruik van camera’s door politiediensten in het kader van hun 
opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, opgenomen zijn in de Wet op het Politieambt. 
 
Overwegende dat door recente wetswijzigingen de politie zich voor het gebruik van camera’s niet 
langer moet beroepen op de Camerawet.  
Overwegende dat voortaan de bepalingen voor het gebruik van camera’s door politiediensten in het 
kader van hun opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, opgenomen zijn in de Wet op het 
Politieambt. 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 25/4 van de Wet op het Politieambt, politiediensten  vaste en 
mobiele ANPR-camera’s kunnen plaatsen en gebruiken op het grondgebied dat onder hun 
bevoegdheid valt, na voorafgaande principiële toestemming van de gemeenteraad.  
Overwegende dat in Riemst vaste en mobiele ANPR camera's op diverse plaatsen kunnen ingezet 
worden. 
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Overwegende dat in Riemst ANPR camera’s werden geïnstalleerd op volgende plaatsen: 
Maastrichtersteenweg, Grenadiersweg, Tongersesteenweg, Bitsingerweg, en Visésteenweg.. 
Gelet op de doelstelling van het gebruik van ANPR camera’s  
• opsporing van geseinde voertuigen en personen 
• opzoeken van informatie in het kader van gevoerde onderzoeken 
Overwegende dat de wet tot herziening van de Camerawet van 21 maart 2018 in werking trad op 25 
mei 2018 en dat de camera's die door de politiediensten al geïnstalleerd en/of gebruikt werden voor 
25 mei 2018 en die onder het toepassingsgebied van de wet vallen binnen de 12 maanden aan de wet 
moeten voldoen. 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
DEEL 1:  
ARTIKEL 1:Reglement in verband met het gebruik van cameratoezicht met vaste verplaatsbare 
camera's op het openbaar domein 
 
artikel 1: Begripsbepalingen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
1° "wet van 8 december 1992", de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; 
 
2° "camerawet", de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera's; 
 
3° "verantwoordelijke voor de verwerking", degene, die de beslissing neemt tot de plaatsen van 
het camerasysteem en dit systeem beheert.  
De gemeente Riemst en de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst zijn de verantwoordelijken voor de 
verwerking van de opname en de gemaakte beelden. 
 
4° "verwerker", degene, die de zorg heeft voor de technische verwerking van de gegevens of 
daarin aandeel heeft. Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Riemst en de 
korpschef duiden de personen aan die toegang hebben tot het bekijken en mededelen alsook tot de 
verwerking van de beelden en aan wie de gegevens kunnen worden meegedeeld binnen het kader 
van de gestelde doelstellingen; 
 
5° "Commissie", de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 
 
6° "cameratoezicht", toezicht met behulp van camera- en videotechnieken voor veiligheidsdoeleinden; 
 
7° "verwerking van beelden", elk opnamesysteem, analoog of numeriek, al dan niet onderbroken, 
met of zonder bewaring van deze opnames, op welke drager dan ook. 
 
8° "verplaatsbare camera", de vaste camera die verplaatst kan worden van een plaats die onder 
toezicht staat naar een andere plaats die onder toezicht staat, afhankelijk van de ernst en de 
frequentie van overlast, schade of misdrijven, zonder dat deze camera gedurende de 
vaststellingen verplaatst kan worden. 
 
Artikel 2: Doel van de verwerking van beelden 
De verwerking van beelden omvat volgende doelstellingen: 
- voorkomen, vaststellen en bewijzen verzamelen van misdrijven tegen de veiligheid van personen of 
goederen; 
- voorkomen, vaststellen en bewijzen verzamelen van overlast; 
- verschaffen van informatie die de politie in staat stelt bedoelde overlast en misdrijven op te sporen 
en te vervolgen; 
- verhogen van de pakkans van de daders van die misdrijven bij de bestrijding van de criminaliteit; 
- daders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers opsporen en identificeren; 
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- optimaliseren van de ingezette gemeentelijke preventieve maatregelen in combinatie met 
politietoezicht; 
- het optreden van politie adequaat en goed voorbereid uit te voeren bij interventie n.a.v. 
ordeverstoringen en in het bijzonder bij geweldsdelicten; 
 
Artikel 3: Categorieën van personen opgenomen in de verwerking van de beelden 
De verwerking van beelden bevat uitsluitend gegevens over bezoekers van de onmiddellijke 
omgeving van de camera. 
De verplaatsbare bewakingscamera kan worden geplaatst op volgende locaties: 
- plaatsen waar er regelmatig gesluikstort wordt; 
- plaatsen waar er regelmatig overlastklachten zijn (bv. wildplassen, vandalisme, nabijheid 
Dancings, mergelgrotten); 
- plaatsen waar evenementen plaats vinden (bv. openluchtfuiven, sportwedstrijden, carnaval). 
 
Bij toevoeging van nieuwe locaties zal de gemeenteraad hiervan in kennis worden gesteld. 
Er wordt op toegezien dat de bewakingscamera niet specifiek gericht wordt op een plaats  
waarvoor de verantwoordelijke voor de verwerking niet zelf de gegevens verwerkt, tenzij hij 
daarvoor expliciet de toestemming heeft van de verantwoordelijke voor de verwerking van de 
betrokken plaats. 
 
Artikel 4: Soorten van gegevens, wijze van verkrijging 
De verwerking van beelden bestaat uit beelden van zodanige kwaliteit dat personen te identificeren 
zijn. 
De in eerste lid bedoelde gegevens worden verkregen: 
- met behulp van een camera in de openbare ruimte die niet in real time opgevolgd wordt 
(opname); 
  door een permanente registratie gecombineerd met het in real time opvolgen tijdens 
evenementen en de uitgaansperiode. 
De bewakingscamera mag in geen geval beelden opleveren die de intimiteit van een persoon 
schendt of gericht zijn op het inwinnen van informatie over de filosofische, religieuze, politieke, 
syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand. 
Elk heimelijk gebruik van de bewakingscamera is verboden. 
 
Artikel 5: Het beheer, de bewerking en de verwerking van beelden 
De verantwoordelijken voor de verwerking van de beelden zijn de gemeente Riemst en de politiezone 
Bilzen-Hoeselt-Riemst. 
De beelden moeten een waarmerk bevatten om de echtheid ervan te garanderen. 
De gegevens mogen op geen enkele wijze bewerkt worden. 
 
Artikel 6: Toegang tot de beelden 
De apparatuur voor het systeem van de camerabewaking staat opgesteld in het gemeentehuis, 
milieudienst, Maastrichtersteenweg 2b, 3770 Riemst, ten einde de toegankelijkheid tot het systeem 
te kunnen bewaken. 
Rechtstreeks toegang tot de beelden hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun 
opgedragen werkzaamheden: 
- de korpschef van de lokale politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst; 
- de door de korpschef of de gemeente Riemst aangewezen (politie)functionarissen; 
- de verwerker; 
Deze personen hebben een discretieplicht omtrent de persoonsgegevens die de beelden 
opleveren. 
De korpschef en de gemeente Riemst waken erover dat onbevoegde personen geen toegang hebben 
tot het systeem. 
Bij langdurige afwezigheid van de verwerker of bij hoogdringendheid of noodzaak kan het college 
van burgemeester en schepenen een vervanger aanduiden voor de verwerker. 
In het geval van een onderzoek naar overlast, kan de verwerker de verkregen gegevens doorgeven 
aan de gemeentelijke ambtenaren, milieutoezichthouders voor het opmaken van een proces-verbaal 
voor een milieu-inbreuk of milieumisdrijf. 
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Artikel 7: Verbanden met andere persoonsregistraties 
Deze verwerking van beelden heeft in principe geen verbanden met andere persoonsregistraties. 
De politie kan de gegevens uit de registratie gebruiken als bewijsmateriaal bij een incident vallend 
onder de cameradoelstelling, vermeld in artikel 2. 
 
Artikel 8: Verstrekking aan gemeentelijke en niet-gemeentelijke organisaties 
Er worden enkel gegevens verstrekt aan de politie en de gerechtelijke overheden. 
In het kader van de opmaak van een proces-verbaal voor een gemeentelijke administratieve 
sanctie, milieuinbreuk of milieumisdrijf kunnen ook gegevens worden verstrekt aan de betreffende 
politiefunctionarissen of de gemeentelijke ambtenaren, gemeenschapswachten of 
milieutoezichthouders. 
 
Artikel 9: Verwijdering en vernietiging van gegevens 
De beelden worden niet langer bijgehouden dan strikt noodzakelijk met een maximum van 1 
maand. 
Alleen in het geval gegevens noodzakelijk zijn voor opsporingsonderzoek van de politie en moeten 
dienen als bewijsmateriaal tijdens een rechtszitting, indien beelden een bijdrage kunnen leveren 
tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of het identificeren van een dader, 
een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer, kunnen gegevens langer 
bewaard worden. 
De gegevens worden in dat geval bewaard totdat het opsporingsonderzoek en de gerechtelijke 
procedure zijn afgerond. 
Na de gestelde bewaarduur worden de beelden vernietigd. 
 
Artikel 10: Informatieplicht 
De zone onder cameratoezicht wordt gesignaleerd met aangepaste signalisatie (pictogrammen) i.f.v. 
de opstelplaats van de bewakingscamera. De pictogrammen bevatten alle verplichte vermeldingen. 
 
Artikel 11: Inzagerecht 
Iedere gefilmde persoon heeft recht van toegang tot de beelden. 
Hij richt daartoe een gemotiveerd verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking conform 
de artikelen 10 en volgende van de wet van 8 december 1992. 
 
Artikel 12: Inwerkingtreding - overgangsbepalingen 
Dit reglement treedt in werking de dag van goedkeuring door de gemeenteraad. 
 
ARTIKEL 2: advies gemeenteraad: 
De gemeenteraad geeft een positief advies over de plaatsing van vaste verplaatsbare 
bewakingscamera’s in de Gemeente Riemst. 
 
DEEL 2 
ARTIKEL 3: Het gebruik van vaste en mobiele ANPR-camera's: 
artikel 1: 
Het gebruik van de vaste en mobiele ANPR-camera's wordt door de politie ingezet met als doel 
opsporing van geseinde voertuigen en personen en opzoeken van informatie in het kader van 
gevoerde onderzoeken. 
De beelden en informatie zijn toegankelijk voor alle bevoegde politieambtenaren in het kader van 
patrouilles en onderzoeken. 
ARTIKEL 4: goedkeuring gemeenteraad 
De gemeenteraad geeft de principiële goedkeuring aan de politie voor het  gebruiken van vaste en 
mobiele ANPR-camera’s op haar grondgebied. 
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Dienst Financiën - Algemeen 
4. GEMEENTEREKENING 2017 
 
Jan Peumans: 
 
Waarom staan acties van 0 euro vermeld in de gemeenterekening? 
financieel directeur Jo Reekmans: 
Er zijn acties en doelstellingen die niets kosten.  Dit is de weergave van de status van de uitvoering. 
 
p 6 - Herbestemming schoolgebouwen Herderen - Hoe concreet is dit gebeurd? Zijn er contacten 
geweest? 
Schepen Katja Onclin: 
We hebben sociale huisvestingsmaatschappijen als SVK, Woonzo, en Kleine Landeigendom 
gecontacteerd alsook privé ontwikkelaars. 
 
p. 19 - Waarom wordt het mountainbike parcours niet verder uitgebreid i.s.m. Visé en Bassenge? 
schepen Christiaan Bamps: 
We hebben contact gehad met Visé en Bassenge; De Waalse gemeenten moeten dit echter zelf 
bekostigen en Visé was niet geïnteresseerd. 
 
Welke werken staan gepland i.v.m. sporthal te Herderen? 
schepen Christiaan Bamps: 
Er werd een onderzoek uitgevoerd om de sporthal te vernieuwen. 
 
p. 29 - Hoeveel ouders doen mee aan de bibliotheekactie rond het boek Jonge ouders en kinderen? 
schepen Marina Pauly: 
Deze actie wordt gepromoot aan de jonge ouders tijdens de gezinsdag. 
schepen Christiaan Bamps: 
We zullen u het aantal deelnemende ouders bezorgen. 
 
p. 45 – Graag een stand van zaken i.v.m. F.O.D.G. 
schepen Christiaan Bamps: 
Er heeft een overleg plaatsgevonden waarbij de overeenkomst werd besproken en de knelpunten 
werden overlopen. De juiste startdatum is nog niet gekend. 
 
p.70 – hoe komt men aan 336.000 euro minder dan geraamd? 
financieel directeur Jo Reekmans: 
Dit betreft een totaal verschil over alle sleutels in de exploitatie. 
 
Waarom lag de power point i.v.m. dit agendapunt niet ter inzage van de raadsleden? 
financieel directeur Jo Reekmans: 
Door de werkdruk heb ik deze power point niet tijdig kunnen afwerken. 
 
Waarom vind ik niets terug in de rekening  van de daling van de personenbelasting? 
financieel directeur Jo Reekmans: 
Dit wordt in de rekening weergegeven door een verschil van 300.000 euro. 
 
Steven Coenegrachts: 
Wat betekent de oninbaarheid van ZOLAD +? 
financieel directeur Jo Reekmans: 
ZOLAD + moet geen huur meer betalen voor haar kantoren in het gemeentehuis. 
 
Hoeveel bedraagt het uitvoeringspercentage? 
financieel directeur Jo Reekmans: 
We zullen u dit bezorgen. 
 
Ivo Thys: 
Ik zal de jaarrekening goedkeuren, maar ik ben niet akkoord met het beleid dat erachter zit. 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, provincies en OCMW's; 
Gelet op het  ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies 
en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op de relevante bepalingen van het Gemeentedecreet en de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het positief Kasresultaat en de Autofinancieringsmarge; 
Gelet op de goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen dd. 21.6.2018. 
 
BESLUIT: 18 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, 
Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Rachelle Onclin 
5 stemmen tegen: Jan Peumans, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De jaarrekening 2017, zoals blijkt uit de bijgevoegde stukken, wordt goedgekeurd. 
 
artikel 2: 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Afdeling Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid, 
de Vlaamse regering en de financieel directeur. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
5. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE  
AFBRAAK PASTORIJ EN OMGEVINGSAANLEG DE BOND 
 
Ivo Thys: 
Voldoet het hellend vlak aan de toegankelijkheidstoets? 
schepen Guy Kersten: 
De definitieve plannen zullen hieraan getoetst worden. 
 
Jan Peumans: 
Wat zou het kosten om de pastorij te renoveren? 
schepen Guy Kersten: 
We hebben de keuze gemaakt om de pastorij af te breken omdat het gebouw moeilijk te renoveren 
was. 
burgemeester Mark Vos: 
De renovatie zou 200.000 euro kosten. Dit is geen waardevol gebouw en de afbraak biedt de kans om 
een nieuw plein te creëren. We zullen u de berekening van de renovatiekosten bezorgen. 
 
Ivo Thys: 
Het behoud van dit gebouw had gecombineerd kunnen worden met de creatie van een groene ruimte. 
 
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 36; 
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 “Afbraak pastorij en omgevingsaanleg De Bond” een 
bestek met nr. HA/1074/2018 werd opgesteld door de Financiële dienst - Aankoopdienst; 
 



notulen gemeenteraad 09.07.2018 – p. 10 
 

 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 
* Perceel 1 (Afbraak van vrijstaande en niet-vrijstaande bouwwerken (pastorij) en tuinmuur), raming: € 
16.528,93 excl. btw of € 20.000,01 incl. btw; 
* Perceel 2 (Omgevingsaanleg De Bond), raming: € 117.444,63 excl. btw of € 142.108,00 incl. btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 133.973,56 excl. btw of € 
162.108,01 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien wordt in het investeringsbudget van 2018, 
op budgetcode GEM/22400600/0200 (actie 1419/001/001/004/021); 
Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging. 
 
BESLUIT: 17 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
5 onthoudingen: Jan Peumans, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. HA/1074/2018 en de raming voor de opdracht 
“Afbraak pastorij en omgevingsaanleg De Bond”, opgesteld door de Financiële dienst - 
Aankoopdienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De opdracht is opgedeeld in twee percelen: 
* Perceel 1 (Afbraak van vrijstaande en niet-vrijstaande bouwwerken (pastorij) en tuinmuur), raming: € 
16.528,93 excl. btw of € 20.000,01 incl. btw; 
* Perceel 2 (Omgevingsaanleg De Bond), raming: € 117.444,63 excl. btw of € 142.108,00 incl. btw; 
De totale raming bedraagt € 133.973,56 excl. btw of € 162.108,01 incl. 21% btw. 
artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
artikel 3: 
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau in het 
Bulletin der Aanbestedingen, de Bouwkroniek en de Confederatie Bouw. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 
GEM/22400600/0200 (actie 1419/001/001/004/021) 
artikel 5: 
Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.  
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
6. ADVISEREN REKENING 2017 KERKBESTUUR GENOELSELDEREN 
 
Ivo Thys: 
Ik stem tegen alle agendapunten betreffende de kerkbesturen omdat er geen fatsoenlijk kerkenplan is. 
Steven Coenegrachts 
Onze fractie wenst zich om diezelfde reden te onthouden bij de stemming aangaande deze 
agendapunten. 
Dirk Jacobs: 
Ook de NV-A- fractie wenst zich om diezelfde reden te onthouden bij de stemming aangaande deze 
agendapunten. 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2016 van het kerkbestuur Genoelselderen; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
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Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
8 onthoudingen: Jan Peumans, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, 
Jo Ruyters, Etienne Gielen en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt   5.916,23 EUR. 
Het overschot  investeringen: 31.654,22   EUR (grootste gedeelte verbonden met stichtingen) 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
7. ADVISEREN REKENING 2017 KERKBESTUUR HERDEREN 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2016 van het kerkbestuur Herderen; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
8 onthoudingen: Jan Peumans, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, 
Jo Ruyters, Etienne Gielen en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt  4.959,53  EUR. 
Het overschot  investeringen: 2.000,62  EUR  
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
8. ADVISEREN REKENING 2017 KERKBESTUUR KANNE 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2016 van het kerkbestuur Kanne; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
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Gelet op het decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
8 onthoudingen: Jan Peumans, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, 
Jo Ruyters, Etienne Gielen en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt  3.926,95  EUR. 
Het overschot  investeringen: -0-   EUR  
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
9. ADVISEREN REKENING 2017 KERKBESTUUR MEMBRUGGEN 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2016 van het kerkbestuur Membruggen; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
8 onthoudingen: Jan Peumans, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, 
Jo Ruyters, Etienne Gielen en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt  7.578,01  EUR, negatief 
Het overschot  investeringen: 11.457,50   EUR  
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
10. ADVISEREN REKENING 2017 KERKBESTUUR MILLEN 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2016 van het kerkbestuur Millen; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
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Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
8 onthoudingen: Jan Peumans, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, 
Jo Ruyters, Etienne Gielen en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt  4.143,21  EUR. 
Het overschot  investeringen: 356.101,05   EUR (overdracht werken kerkgebouw) 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
11. ADVISEREN REKENING 2017 KERKBESTUUR RIEMST 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2016 van het kerkbestuur Riemst; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
8 onthoudingen: Jan Peumans, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, 
Jo Ruyters, Etienne Gielen en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 10.476,72   EUR. 
Het overschot  investeringen: 2.406,19  EUR  
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
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Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
12. ADVISEREN REKENING 2017 KERKBESTUUR VAL-MEER 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2016 van het kerkbestuur Val-Meer; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
8 onthoudingen: Jan Peumans, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, 
Jo Ruyters, Etienne Gielen en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt  2.763,97  EUR. 
Het overschot  investeringen: -0-   EUR  
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
13. ADVISEREN REKENING 2017 KERKBESTUUR VLIJTINGEN 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2016 van het kerkbestuur Vlijtingen; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
8 onthoudingen: Jan Peumans, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, 
Jo Ruyters, Etienne Gielen en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 5.031,01   EUR. 
Het overschot  investeringen: 12.356,65   EUR  



notulen gemeenteraad 09.07.2018 – p. 15 
 

artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
14. ADVISEREN REKENING 2017 KERKBESTUUR VROENHOVEN 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2016 van het kerkbestuur Vroenhoven; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
8 onthoudingen: Jan Peumans, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, 
Jo Ruyters, Etienne Gielen en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt   7.852,47 EUR. 
Het overschot  investeringen: 4.258,59  EUR, met een herbelegging in 2018.  
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
15. ADVISEREN REKENING 2017 KERKBESTUUR ZICHEN-BOLDER 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2016 van het kerkbestuur Zichen-Bolder; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
8 onthoudingen: Jan Peumans, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, 
Jo Ruyters, Etienne Gielen en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
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artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 13.123,26   EUR. 
Het overschot  investeringen: 9.577,97  EUR, negatief. Per 31/12 nog een factuur betaald. 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
16. ADVISEREN REKENING 2017 KERKBESTUUR ZUSSEN 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2016 van het kerkbestuur Zussen; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
8 onthoudingen: Jan Peumans, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, 
Jo Ruyters, Etienne Gielen en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 13.205,32   EUR.  
Het overschot  investeringen: 37.839,12   EUR. ( De werken nog niet beëindigd in 2017.) 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Onderwijs - School Millen 
17. VAKANTIES EN VRIJE DAGEN VOOR DE GEMEENTESCHOLEN TIJDENS HET 

SCHOOLJAAR 2018-2019 
 
Elk schooljaar moeten de vakantiedagen vastgelegd en bekendgemaakt worden. 
Onderstaand voorstel met de voorgestelde vakantiedagen en facultatieve verlofdagen voor het 
schooljaar 2018-2019 werd goedgekeurd op het schepencollege dd. 14/06/2018. 
 
Voor het schooljaar 2018-2019 gelden volgende vakantieperiodes: 
• Herfstvakantie: van maandag 29/10/18  tot en met vrijdag 02/11/2018 
• Kerstvakantie: van maandag 24/12/2018 tot en met vrijdag 04/01/2019 
• Krokusvakantie: van maandag 04/03/2019 tot en met vrijdag 08/03/2019 
• Paasvakantie: van maandag 08/04/2019 tot en met maandag 22/04/2019 
• Zomervakantie: van maandag 01/07/2019 tot en met vrijdag 30/08/2019 
 
Voor het schooljaar 2018-2019 gelden volgende facultatieve verlofdagen en pedagogische 
studiedagen gemeentelijk basisonderwijs: 
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• Maandag 8 oktober 2018: pedagogische studiedag school Riemst – Millen - Genoelselderen - 
Herderen 
• Woensdag 5 december 2018: pedagogische studiedag school Riemst -  Millen – Genoelselderen – 
Herderen 
 
• Maandag 10 september 2018: facultatieve verlofdag school Riemst 
• Maandag 11 februari 2019: facultatieve verlofdag school Riemst 
 
• Maandag 18 februari 2019: facultatieve verlofdag school Herderen 
• Maandag 24 juni 2019: facultatieve verlofdag school Herderen 
 
• Maandag 23 november 2018: Facultatieve verlofdag school Millen – Genoelselderen 
• Maandag 4 februari 2019: facultatieve verlofdag school Millen – Genoelselderen 
 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit 
voorstel. 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
18. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Mieke Loyens: 
Gelieve een oplossing te zoeken voor de passage van het verkeer op het Pater Van Weertplein aan 
de school te Vlijtingen. 
burgemeester Mark Vos: 
Wij geven dit door. 
 
Dirk Jacobs: 
1. Graag een stand van zaken i.v.m. de aanvraag tot de huur van Avergat door wijndomein Vlijtingen 
Burgemeester mark Vos: 
Het schepencollege heeft hierover negatief beslist omdat het veiligheidsrisico te hoog is.  Enkel de 
bestaande huurovereenkomsten worden verlengd en dit tot stopzetting van de zaak of opzeg door de 
gebruiker.  
 
2.Waarom blijven de aanvragen voor evenementen zolang liggen? 
schepen Christiaan Bamps: 
Veel aanvragen komen te laat binnen.  We werken eraan om de aanvragen sneller af te handelen. 
 
3.Graag een stand van zaken i.v.m. de stoep ter hoogte van Bovenstraat 26. 
burgemeester Mark Vos: 
De aannemer is besteld door de eigenaar maar de werken zijn nog niet uitgevoerd. 
 
Jan Peumans: 
1.In Bassenge was er een hoorzitting i.v.m. de plaatsing van windturbines. Waarom was er niemand 
van het schepencollege van Riemst aanwezig? 
burgemeester Mark Vos:  
We kennen de dossiers voldoende. 
 
2.Waarom is het schepencollege tegen de plaatsing van windturbines op Tongeren Oost.  Dit is een 
zoekzone. 
schepen Mathieu Eycken: 
Er zijn veel initiatieven om windmolens te plaatsen in en rond Riemst. De aanvragen worden per 2 à 3 
turbines ingediend om aan de opmaak van een MER te ontsnappen.  
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De lasten moeten verdeeld worden over gans Vlaanderen, als er 280 windturbines moeten gebouwd 
worden dan wordt meer dan 10% in Riemst gebouwd wat buiten proportie is! De afstand van Riemst 
tot aan de kust is ongeveer 250km dan kan er 1 windturbine per km geplaatst worden en is er een 
gedeelde last. Daarnaast werd een windplan opgesteld voor windmolens van 150 m hoog en hier 
betreft het windmolens van meer dan 200 m hoogte waardoor de zoekzones nog verkleind zullen 
worden moest de provincie deze studie opnieuw uitvoeren.  
schepen Katja Onclin: 
Het schepencollege blijft principieel tegen de plaatsing van windmolens totdat er een akkoord komt 
tussen alle partijen om een MER te maken. 
 
3.In Nederland is de regel dat er geen nieuwe mega-stallen mogen gebouwd worden alvorens er oude 
worden afgebroken.  Zijn er in Riemst aanvragen voor mega-stallen? 
schepen Guy Kersten: 
Er zijn geen aanvragen voor mega-stallen ingediend. 
 
Jan Noelmans: 
1.Kan de rotonde aan de Elderenweg – Tongersesteenweg gerealiseerd worden?  Is er vordering in 
dit dossier? 
schepen Guy Kersten: 
Wij hebben verkeerslichten gevraagd bij AWV en zij hebben dit negatief geadviseerd.  Na tellingen 
blijkt dat er te weinig oversteekbewegingen zijn en dat de rotonde er niet komt.  Er zijn geen 
vorderingen in dit dossier, maar wij blijven aandringen. 
 
2.Graag een stand van zaken i.v.m. de ophaling van landbouwplastiek. 
schepen Guy Kersten: 
De landbouwplastiek werd in de loop van vorige week gratis opgehaald.  De aardbeienfolie werd nog 
niet opgehaald.  Dit zal nog gebeuren, maar tegen betaling. Wij zijn prijzen aan het opvragen en dit zal 
later uitgeklaard worden.  De landbouwers zullen op de hoogte gebracht worden. 
 
3. Wat is het resultaat van het initiatief dat werd genomen om Duitse toeristen naar Riemst te lokken?  
Is er een verschil tussen voor en na de promotie? 
schepen Christiaan Bamps: 
We zullen u het resultaat bezorgen met het verschil van voor en na de promotie. 
 
4.Graag een stand van zaken i.v.m. het RUP Handelsperimeter. 
schepen Katja Onclin: 
Dit is een moeilijk dossier dat nog in onderzoek is. 
 
Steven Coenegrachts: 
1.Wat is het standpunt van het schepencollege betreffende het nieuwe tankstation te Vroenhoven? 
schepen Mathieu Eycken: 
Morgen is een informatievergadering georganiseerd betreffende dit dossier. De gemeente geeft in 
dergelijke dossiers een advies, organiseert een informatievergadering en de Provincie levert de 
vergunning al dan niet af. De hoorzitting volgt nog. 
Jan Peumans: 
Vanaf wanneer is dit dossier binnen? 
schepen Mathieu Eycken: 
We zullen u de datum bezorgen. 
burgemeester Mark Vos: 
Morgen zal het studiebureau de uitleg komen geven en wij gaan luisteren. 
 
2.Komt er een spiegel aan het kruispunt Bonderstraat met Iers Kruisstraat? 
schepen Guy Kersten: 
Neen; 
 
3.U zou het zwaar verkeer verminderen in de Iers Kruisstraat.  Graag een stand van zaken. 
schepen Guy Kersten: 
Het zwaar verkeer is beperkt.  De telling is nog niet gebeurd wegens de personeelsbezetting op de 
dienst mobiliteit.  Op termijn zullen we de telling uitvoeren. 
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4.Was er negatief advies van de dienst Waterlopen in het dossier ’t Bandje? 
schepen Katja Onclin: 
We gaan met de dienst Waterlopen overleggen. 
 
Ivo Thys: 
1.Wordt de Oude Steenstraat afgesloten voor de verkaveling Oben zoals opgelegd? 
schepen Guy Kersten: 
Omwille van de werken aan de Elderenweg zijn de betonnen blokken weggenomen en is de Oude 
Steenstraat terug opengesteld.  Na deze werken wordt de Oude Steenstraat opnieuw afgesloten. 
 
2. Graag een stand van zaken i.v.m. het dossier Trage wegen.  De Egelstraat is niet meer 
toegankelijk. 
burgemeester Mark Vos: 
Het onderhoud zal gebeuren. 
schepen Guy Kersten: 
Het onderzoek is lopende, de dienst milieu en de dienst cultuur werken hieraan. 
 
3.Ik heb geen antwoord ontvangen op mijn vragen over de compostbakken en de cavei te Kanne. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen u het antwoord bezorgen.  Wij hebben nog geen antwoord ontvangen van Limburg.net op 
de vraag over de compostbakken. 
 
4. Wat is gebeurd met mijn verzoekschrift i.v.m. de betoelaging van het vrij onderwijs? 
burgemeester Mark Vos: 
U moet zelf de partijen informeren. 
 
Interne zaken - Dienst Personeel 
19. AANSTELLING ALGEMEEN DIRECTEUR 
GEHEIME ZITTING 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
20. BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Steven Coenegrachts wordt dit agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 09/07/2018 toegevoegd. 
 
REGLEMENT BETREFFENDE DE BELASTING VOOR HET INZAMELEN EN VERWERKEN VAN 
HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN 
 
In februari vorig jaar werd een voorstel van de Open Vld fractie weggestemd door de gemeenteraad 
dat wilde voorzien in een correcte vergoeding voor handelaren die huisvuilzakken en GFT-stickers 
verkopen: 1 euro per sticker en 10% op de verkoop van huisvuilzakken. 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen besprak op 28 juni een voorstel dat alvast een eerste 
stap zou betekenen om dit doel te bereiken: een vergoeding van 0,20 euro, bovenop de 0,20 euro die 
Limburg.net voorziet. Dit voorstel werd door het CBS uitgesteld. 
 
Gezien het feit dat deze beslissing aan de gemeenteraad toe komt stelt de Open Vld fractie voor om – 
als eerste stap – in te stemmen met het voorstel van het CBS : 
 
De gemeente wenst de handelaars te vergoeden die de tegoeden huisvuilzakken bedelen en de gft-
stickers verkopen.  
De bedeling van de tegoeden huisvuilzakken en de verkoop van gft-stickers vereist een registratie in 
de CARDS databank.  
Limburg.net geeft de handelaars momenteel een vergoeding van 0,20 euro per bedeelde rol 
huisvuilzakken en per verkochte sticker omdat dit via registratie in CARDS een extra handeling van de 
handelaar vereist. 
De handelaars hebben via een petitie gevraagd om een hogere vergoeding hiervoor te krijgen maar 
Limburg.net heeft dit verworpen. 
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Voorstel besluit: 
artikel 1: 
Tegemoet te komen aan handelaren door hen een vergoeding te geven ter waarde van de vergoeding 
die ze van Limburg.net ontvangen, zo wordt de vergoeding per bedeelde rol en verkochte sticker 
verdubbeld. De handelaars zullen dan in totaal 0,40 euro ontvangen, 0,20 euro van Limburg.net en 
0,20 euro van de gemeente. 
 
schepen Mathieu Eycken: 
Wij zijn nog berekeningen aan het maken en we zullen een voorstel van reglement agenderen op de 
gemeenteraad van september.  Het college stelt voor om niet akkoord te gaan met het voorstel van 
raadslid Coenegrachts.   
 
BESLUIT: 
9 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen 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 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
21. BIJKOMEND AGENDAPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt dit agendapunt aan de dagorde van de gemeenteraadszitting 
dd. 09/07/2018 toegevoegd. 
 
MARKERING VAN DE HISTORISCHE  ROMEINSE HEIRBAAN DOORHEEN RIEMST EN 
HASPENGOUW 
 
Motivatie : 
1700 jaar en langer geleden was Riemst een Romeins platteland, bezaaid met villa’s en tumuli, met 
daartussen uitgebreide graanvelden om o.a. de legers te voeden. Het platteland van Riemst  is er nog, 
nu bevolkt door 16 woonkernen  , de villa’s zijn aan de oppervlakte verdwenen – van de meesten is 
archeologisch geweten waar ze stonden -  en twee tumuli hebben in Riemst de geschiedenis 
overleefd. Doorheen Riemst liep ook nog de Romeinse heirbaan die Keulen (Du) met Bavais (Fr) 
verbond, een zeer belangrijke verbinding vergelijkbaar met de huidige autosnelwegen, zij het in zijn 
historische context.  
 
Hier en daar verwijst een straatnaam (Romeinse weg in Herderen) nog naar deze heirbaan en velen 
weten dat de Oude Steenstraat in Millen de huidige benaming is van deze historische heirbaan.  
Weinig inwoners weten – zelfs niet bij benadering – of en waar het historisch tracé de 
Tongersesteenweg kruist.  
Vanuit deze motivatie komt het voorstel om deze Romeinse heirbaan op het terrein visueel voor te 
stellen. Een bewegwijzering op de bodem is moeilijk omdat het tracé wellicht over akkers en door 
weiden loopt. Een bovengrondse markering met palen van een viertal meter hoogte op een zichtbare 
afstand van 250 meter, moet een haalbaar voorstel zijn, al kan het overleg met alle betrokken actoren 
tot andere voorstellen komen. Fantastisch zou het resultaat zijn als deze Romeinse heirbaan 
doorheen heel Haspengouw dezelfde markering zou krijgen. Gezien het tracé voor 90% door de 
agrarische zone loopt, is het wenselijk de landbouwraden te betrekken bij de plaatsing van de 
markeringstekens. 
 
Voorstel besluit: 
artikel 1: 
Het gemeentebestuur van Riemst neemt samen met IOED-OOST het initiatief om in overleg met 
mogelijke partners - Erfgoedcel Haspengouw, het Regionaal Landschap Haspengouw, de Limburgse 
gemeenten van Haspengouw, het provinciebestuur en lokaal ook de heemkringen en de Erfgoedraad 
van de gemeente. e.a.  – de bewegwijzering van de Romeinse Heirbaan (Bavais - Keulen) te 
bestuderen, het tracé vast te leggen en de markering op het terrein uit te voeren. 
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artikel 2: 
Financiële middelen zullen voorzien worden bij de volgende budgetwijziging. 
 
schepen Mathieu Eycken: 
Met de vereniging Via Belgica wordt een eerste overleg gepland met onze gemeente Riemst en de 
stad Tongeren. In Nederlands Limburg zijn hier al vele initiatieven genomen en is het ons inzien goed 
op dezelfde wijze de lijn verder te trekken in onze gemeente en de andere die hierop kunnen 
aansluiten. 
We stellen voor om op hun manier verder te doen zodat de Via Belgica van Keulen tot Boulogne-sur-
Mer ook goed herkenbaar zal zijn en niet enkel een traject is in ons Limburg en vragen hierover de 
stemming. 
We stellen voor om niet op dit voorstel van raadslid Thys in te gaan. 
 
Ivo Thys: 
Wat is de kostprijs van deze werken? 
schepen Mathieu Eycken: 
Pas na het geplande overleg weten we hier meer over. 
 
BESLUIT voorstel Ivo Thys: 
6 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen 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 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
BESLUIT voorstel schepen Eycken: 
6 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Agnes 
Coenegrachts 
17 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst en Rachelle Onclin, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
22. BIJKOMEND AGENDAPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt dit agendapunt aan de dagorde van de gemeenteraadszitting 
dd. 09/07/2018 toegevoegd. 
 
BESCHERMING VAN HET BOVENGRONDS MERGELLANDSCHAP. 
 
De ondergrondse mergelgroeven krijgen de laatste jaren meer en meer aandacht. Een en ander heeft 
zeker te maken met de samenwerking van de gemeentelijke dienst groeven, de Hulpdienst groeven, 
de SOK en de recent aangestelde geoloog in de functie van groevenexpert.  
Er wordt recent veel aandacht besteed aan de veiligheid, mede ook door de groevenbrand onder de 
Cannerberg.  De huurovereenkomsten in het Avergat worden in functie daarvan herzien. Voor Zussen 
wordt veiligheid, erfgoed e.a. onder Vlaamse vleugels gekoppeld in een richtplan, ook in functie van 
het behoud en het veilig stellen van de bovengrond (erfgoed). 
Reeds tientallen jaren zijn de groeven bekend als overwinteringsplaatsen voor vleermuizen, de  
belangrijkste van Vlaanderen en zelfs een toplocatie op Europees niveau.  
Er is ook een grotere toeristische belangstelling voor de ondergrondse kalkgroeven in de vorm van 
“Fietsen onder de grond”, naar analogie van Fietsen door de bomen en Fietsen door het water. De 
groeven in het Avergat worden alleen nog bijkomend verhuurd indien dit een toeristische meerwaarde  
heeft. 
 
De belangstelling voor de erfgoedwaarde van de mergelgroeven is reeds tientallen  decennia oud. 
Meer dan 70 jaren geleden bestond er reeds een Wetenschappelijke Belgisch-Nederlandse 
Commissie voor de  bescherming van de Sint-Pietersberg. Het opzet van deze Commissie was de 
studie vanuit diverse wetenschappen (morfologie, geologie, flora, fauna, de rijke geschiedenis, het 
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ondertussen grotendeels verdwenen bovengronds erfgoed, ….) om de waarde van dit uniek 
natuurgebied aan te tonen als wapen tegen de verdere afgraving door de  cementindustrie. In latere 
acties van o.a. Leefmilieu Riemst en door het gemeentebestuur van Riemst werd deze strijd 
voortgezet.  
Tegenwoordig krijgt het ondergronds mergellandschap heel veel aandacht, zowel op het vlak van de 
veiligheid (Avergat, Zussen) en toerisme als omwille van zijn unieke Vlaamse en zelfs Europese 
erfgoedwaarde. In het najaar wordt er een heus mergelcongres aan gewijd en er bestaan – ook reeds 
lang – plannen voor de aanvraag van de erkenning als UNESCO-werelderfgoed.  
Het bovengronds mergellandschap bestaat enerzijds uit beschermd en anderzijds niet beschermd  
erfgoed. Over de eerste groep moeten wij ons voorlopig geen grote zorgen maken. Met - liefst enige 
soepele - toepassing van de regels door Erfgoed Vlaanderen is zijn voortbestaan gegarandeerd. 
Groter moet onze zorg zijn voor het niet beschermd mergelerfgoed. De laatste legislaturen werden 
een tiental nog renoveerbare panden vergund gesloopt. Als het gemeentebestuur consequent wil 
handelen, zal daaraan een einde moeten komen en zullen de eigenaars van mergelgebouwen de 
nodige financiële steun moeten krijgen om hun pand in stand te houden.  
Het bovengronds mergellandschap heeft een nog grotere toeristische bereikbaarheid dan de 
ondergrond, hoe uniek ook. Uiteindelijk kunnen veel meer toeristen genieten van het bovengronds dan 
van het ondergronds landschap. Het verdwijnen van het bovengronds mergelerfgoed zou een 
aantasting zijn van het karakter van onze mergeldorpen Kanne, ZZB, Val-Meer en Heukelom – waar 
destijds mergel werd ontgonnen -  al komt deze bouwsteen sporadisch ook voor in andere 
deelgemeenten van Riemst.  
Omwille van bovenstaande motivatie, dringt zich een bespreking en eventuele stemming per artikel 
op.  
 
Voorstel besluit 
artikel 1: 
De gemeente Riemst zal alles in het werk stellen om het bovengronds mergellandschap zo intact 
mogelijk te bewaren. Met dit doel zal er een grondige inventaris worden gemaakt van alle 
bovengrondse mergelpanden. Als basis hiertoe zal gebruik gemaakt worden van de inventaris die 
werd opgesteld door enkele jobstudenten-architectuur tijdens de legislatuur 1995 – 2000. 
artikel 2: 
Om het bovengronds mergellandschap juridisch vast te leggen zal een “RUP mergelpanden” worden 
opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraad. Zowel IOED-Oost als de Erfgoedraad van Riemst 
zullen hierbij betrokken worden.  
artikel 3: 
Zelfs nog voor de definitieve goedkeuring van bovenstaand RUP zal onderzocht worden in welke mate 
het gemeentebestuur het bovengronds niet-beschermd mergelerfgoed betekenisvol kan betoelagen 
vergelijkbaar met het beschermd erfgoed.  
artikel 4: 
Het lidmaatschap van alle mergelpanden bij Monumentenwacht zal zonder voorwaarden worden 
terugbetaald. Eventueel sluit het bestuur een globaal groepsabonnement af voor alle bovengrondse 
mergelpanden.  
artikel 5: 
Het schepencollege zal geen niet-beschermde mergelpanden (woningen, schuren, stallen…) meer 
laten verbouwen of slopen zonder een gecombineerd advies van IOED-OOST, Erfgoed Vlaanderen 
en de Erfgoedraad van Riemst. Indien er een omgevings- of sloopvergunning wordt aangevraagd, zal 
bijkomend een bouwhistorische nota aan de aanvraag dienen toegevoegd. 
artikel 6: 
Het schepencollege zal op korte termijn overgaan tot het hergebruik – via toevoeging - van de vorige 
baseline “RIEMST HET MERGELLAND VAN VLAANDEREN”.  Deze baseline – destijds door 
vermaarde reclamebureaus beoordeeld als behorende tot de beste van Vlaanderen -  zal op korte 
termijn reeds verwerkt worden in de huisstijl op briefpapier, omslagen, stickers op voertuigen, 
toeristische folders, 3770,…Het zal de bedoeling zijn om vanaf de volgende legislatuur alleen nog 
deze baseline over het mergelland te gebruiken. 
 
schepen Mathieu Eycken: 
Onze voorkeur gaat uit naar een grondige evaluatie van de panden die nu op bepaalde lijsten staan, 
zowel als beschermd monument als op de lijst van beeldbepalende panden. We kijken daar net als u 
in de richting van studenten Architectuur die dit als onderwerp van hun eindwerk kunnen gebruiken. 
Echter eerdere pogingen brachten geen resultaat aan de oppervlakte. 
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We stellen ook vast dat de hogere overheid hun premiestelsel ter compensatie van de kosten in 
onderhoud en renovatie steeds vermindert. Eerst werd het bedrag inclusief BTW, daarna exclusief 
BTW betoelaagd en nu ligt een voorstel ter goedkeuring waarbij de beschermde monumenten die 
eigendom zijn van openbare besturen bij renovatie ipv 80% inclusief BTW nog slechts 60% exclusief 
BTW worden betoelaagd wat neerkomt op een subsidie van 47,40%. 
Zullen de voorwaarden waaronder de renovatie dient te gebeuren ook versoepeld worden? Ik denk 
het niet! 
Binnen de dienst IOED Oost is hier trouwens geen tijd voor en geenszins haalbaar. 
Ook het opstellen van een RUP Mergelpanden is behoorlijk arbeidsintensief en tijdrovend.  
En wat wordt verstaan onder betekenisvol betoelagen? Zoals het beschermd erfgoed? Wie gaat de 
renovatie beoordelen?  
U geeft geen voorstel van budget, niet voor renovatie en niet voor onderhoud en hoe dat moet 
gebeuren, zonder voorwaarden? 
Advies aanvragen bij Erfgoed Vlaanderen zal niet lukken want zij behandelen zelf niet meer de 
panden die op de inventaris staan.  
Destijds, 17 september 2007, is een volledig nieuwe huisstijl uitgewerkt. De nieuwe  slogan werd 
voorgesteld aan de hand van een aantal gesprekken en kenmerken van onze gemeente. Mergel is 
daar één aspect van maar Riemst is ook meer dan mergel alleen. Vandaar het heerlijk veelzijdige. De 
term Mergelland van Vlaanderen wordt wel boven gehaald als het specifiek over mergel gaat, dus die 
titel is nooit weggegooid geweest. Het voorstel van Heerlijk Veelzijdig werd door het CBS en raad toen 
goedgekeurd en dat wensen we ook te behouden. 
U moet de berekening eens maken wat het zou kosten om de huisstijl te veranderen. 
 
Het schepencollege stelt voor om niet akkoord te gaan met dit voorstel. 
 
BESLUIT: 
2 stemmen voor: Ivo Thys, Jan Peumans 
17 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, 
Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Rachelle Onclin 
4 onthoudingen: Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Agnes Coenegrachts 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
23. BIJKOMEND AGENDAPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Jan Peumans wordt dit agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 09/07/2018 toegevoegd. 
 
HINDERPREMIE 
Sinds 1 juli 2017 is de nieuwe hinderpremie van kracht die ondernemers financieel steunt tijdens een 
langdurige periode van openbare werken. Vandaag de dag blijkt dat slechts 40% van de handelaars 
die recht hebben op deze premie van € 2000, ze effectief aanvraagt.  
De oorzaak van dit lage percentage kan gezocht worden in de onduidelijke afbakening van de 
hinderzone, de beperkte aanvraagperiode, eventuele faseringen van de werken….  
 
Om dit percentage op te trekken en ondernemers toegang te geven tot deze financiële ondersteuning 
is het belangrijk dat ze duidelijke informatie krijgen over de modaliteiten en administratieve 
verplichtingen die ze moeten volbrengen. De lokale besturen kunnen hier een ondersteunende rol 
spelen. 
 
Daarom heeft de N-VA fractie volgend voorstel : 
De gemeente zal bij werkzaamheden, die recht geven op de hinderpremie, de lokale ondernemers 
aanschrijven en hen de nodige uitleg verschaffen om de premie te bekomen. 
 
Wij vragen de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel. 
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schepen Guy Kersten: 
Vlaio verzorgt de hinder- en sluitingspremie van begin tot het einde. Voor aanvang der werken 
communiceert Vlaio per brief met de ondernemer die in de hinderzone gevestigd is en informeert deze 
over de hinder- en de sluitingspremie. De termijn voor aanvraag en andere nuttig informatie wordt 
meegedeeld. 
Vanuit de gemeente wordt er bij alle openbare werken een infoavond gehouden voor de inwoners. 
Volgend op zulke infoavond volgt er een strategisch overleg binnen de gemeente. Met de info die, 
tijdens het strategisch overleg, over de geplande werken meegedeeld is zorgt de dienst lokale 
economie voor het informeren van de ondernemers die in de hinderzone gevestigd zijn alsook alle 
ondernemers te Riemst. Dit gebeurd per e-mail, via de nieuwsbrief bedrijvig Riemst.  
Naast de info over de geplande werken worden alle ondernemer die in de hinderzone gevestigd zijn 
nogmaals over de hinder- en sluitingspremie geïnformeerd. 
Als de ondernemer daarnaast nog vragen heeft kan deze bij Vlaio en de gemeente terecht. Vanuit de 
gemeente ondersteunen we de ondernemer zo optimaal mogelijk door deze volledig te informeren. 
 
Uw voorstel is dus reeds actief in onze gemeente en het college stelt voor om met uw voorstel 
akkoord te gaan. 
 
BESLUIT: 
23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean 
Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
24. BIJKOMEND AGENDAPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Jan Peumans wordt dit agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 09/07/2018 toegevoegd. 
 
SUBSIDIE OVERSTROMING BARRIERES 
Jaarlijks wordt onze gemeente geconfronteerd met hevige regenval en de daaropvolgende 
overstromingen. Naast de grote hoeveelheid aan water die de woningen binnen dringt, is er ook altijd 
een hevige modderstroom die een hele puinhoop achterlaat. Onder het motto voorkomen is beter dan 
genezen is het belangrijk om te zorgen dat het water niet de woningen kan binnenstromen. Op deze 
manier blijft de schade beperkt en moeten de inwoners gaan jaren wachten eer ze hun vergoeding 
krijgen uit het Rampenfonds (zie artikel HBVL 1/06/2018).  
Reusachtige waterputten en waterbekken kunnen alvast een deel zijn van de oplossing. Het enige 
probleem is dat een wolkbreuk zeer plaatselijk kan zijn waardoor zelfs bij de aanwezigheid van 
opvangreservoirs, de grote hoeveelheid aan water niet weg kan. Om kort op de bal te spelen is er 
altijd de mogelijkheid om zandzakken te plaatsen in openingen van garages, deuren… , maar helaas 
neemt dit veel tijd in beslag en is deze oplossing niet altijd waterdicht.  
Tegenwoordig bestaan er moderne dammen/barrières die zeer efficiënt, doelgericht en vlot te 
gebruiken zijn. Het type zoals in ons voorbeeld maakt het mogelijk om op enkele minuten tijd 
huishoudens te voorzien van afscherming zodat het water niet kan binnenstromen.  
Om de inwoners van onze gemeente in de toekomst te ontzien van wateroverlast, heeft de N-VA 
fractie volgend voorstel : 
De gemeente onderzoekt de verschillende mogelijkheden die er vandaag op de markt zijn voor een 
barrière te vormen tegen water- en modderstromen. 
Wij vragen de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel. 
De gemeente voorziet een aantrekkelijke subsidie en maakt hiervoor reclame via de verschillende 
media.  
Wij vragen de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel. 
 
burgemeester Mark Vos: 
Het college stelt voor om niet in te gaan op uw voorstel omdat we vrezen dat dit niet gaat werken en 
de inwoners zo misschien een vals gevoel van veiligheid geven.  We blijven verder investeren in de 
waterbeheersingswerken omdat we daarmee het probleem aan de basis aanpakken en we hebben 
intussen al meer dan 180.000m³ waterbuffer gerealiseerd.   
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BESLUIT: 
9 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen 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 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
25. BIJKOMEND AGENDAPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Jan Peumans wordt dit agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 09/07/2018 toegevoegd. 
 
GEDEELTELIJKE TERUGBETALING KOSTEN RECHTSZAAK 
Bij een rechtszaak kan de in het gelijkgestelde partij beroep doen op een rechtsplegingsvergoeding. 
Deze vergoeding dekt slechts een deel van de kosten en erelonen van een advocaat waardoor de 
winnende partij vaak achter blijft met een grote rekening.  
In de gevallen dat het om een rechtszaak gaat tussen inwoners van Riemst en de gemeente zelf, lijkt 
het ons vanzelfsprekend dat de gemeente ook een deel van het overblijvend bedrag op zich neemt 
indien zij ongelijk krijgt van de rechtbank. 
Om onze inwoners niet financieel te straffen bij het winnen van een rechtszaak waarbij de gemeente 
ook betrokken partij is, stelt de N-VA fractie het volgende voor: 
De gemeente stelt een reglement op waarbij ze een forfaitaire tegemoetkoming opneemt pro rata de 
overblijvende gemaakte kosten. 
 
Wij vragen de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel. 
 
burgemeester Mark Vos: 
Dit principe is in de wetgeving verwerkt. De rechter zal ten laste de verliezende partij een 
rechtsplegingsvergoeding vaststellen, en dat is een forfaitair bedrag dat deels tegemoetkomt in de  
kosten van de advocaat.   We vinden het niet verantwoord om hier kosten terug te betalen en stellen 
voor om hier de wettelijke regeling te volgen.  Het college stelt voor om niet akkoord te gaan met uw 
voorstel. 
 
BESLUIT: 
6 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen 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 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 23:30 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia Swennen 
algemeen directeur 

Mark Vos 
burgemeester 

 


