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Vergadering gemeenteraad van 12/11/2018. 
 
 
Aanwezig:  

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

Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, 
Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, 
Agnes Coenegrachts, Rachelle Onclin, raadsleden 

Guido Vrijens, waarnemend algemeen directeur 
 

 
Laat zich verontschuldigen:  

Jan Peumans, Steven Coenegrachts, raadsleden 
 

 
 

Vanaf punt 5 vervoegt Dirk Jacobs, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 5 verlaat Jan Noelmans, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 6 vervoegt Jan Noelmans, raadslid de zitting. 

 
 
Vragen vanuit het publiek. 

mevrouw Marie-Elise Smets – Reggerstraat te Zussen: 
Wanneer worden de tenthaken op het plein te Zussen geplaatst?  Zal dit in orde zijn tegen het 
eerstkomende evenement?  Gelieve dit ook uit te voeren op het plein te Vroenhoven. 

burgemeester Mark Vos: 
We gaan niet meer werken met tenthaken, maar met blokken.  We onderzoeken momenteel hoe dit 
het best kan uitgevoerd worden. 

 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering samengeroepen 
ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter dd. 02.11.2018. 

De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Ivo Thys, de stemmingen worden volgens 
loting aangevat door de heer Marc Konings. 
 

Op vraag van burgemeester Mark Vos wordt volgend punt  bij hoogdringendheid toegevoegd aan de 
agenda:”Noodhulp Indonesië 12-12” 
De raad gaat unaniem akkoord om dit punt aan de dagorde toe te voegen.  

Gaat over tot de dagorde 
 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. EEDAFLEGGING ADJUNCT ALGEMEEN DIRECTEUR 

 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd.10/09/2018 waarbij in het statutair personeelskader 
de functie van gemeentesecretaris werd geschrapt en vervangen door de functie van adjunct 

algemeen directeur met ingang van 01/08/2018; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd.10/09/2018 waarbij de heer Guido Vrijens werd 
aangesteld als Adjunct Algemeen Directeur van de gemeente en het Sociaal Huis;  

Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet lokaal bestuur. 
 

BESLUIT: de raad neemt kennis. 
 
artikel 1: 

De heer Guido Vrijens te verzoeken in de handen van de voorzitter de volgende eed af te leggen:  
“Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”.  
 

Interne zaken - Dienst Secretariaat 
2. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 08.10.2018 
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Het verslag lag ter inzage. 
Er waren geen bemerkingen. 
 

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, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, 

Marc Konings, Rachelle Onclin en Agnes Coenegrachts 
 
Interne zaken - Dienst bevolk ing 

3. VOORLOPIGE VASTLEGGING NIEUWE NAAM PLEINTJE HEUKELOM 
 
Ludwig Stevens: 

Ontvangt de winnaar van de wedstrijd een prijs? 
burgemeester Mark Vos: 
Neen. 

 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en 
pleinen (B.S. 07/04/1977), gewijzigd bij decreet 01/07/1987 (B.S. 01/09/1987), decreet 04/02/1997 

(B.S. 25/02/1997) en decreet 29/11/2002 (B.S. 17/12/2002).  
Gelet op het gemeentedecreet van 22 december 2006.  
Gelet op het nieuwe pleintje aan de kleuterschool van Heukelom waarvoor een naam moet toegek end 

worden.  
Overwegende dat er een wedstrijd werd uitgeschreven waarbij de kinderen uit de kleuterschool, hun 
ouders, de juffen als de buurtbewoners voorstellen konden doen waaruit een jury gekozen heeft voor 

Triene Cloesjeplein. 
Gelet op de principebeslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25/10/2018.  
 

BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, 

Marc Konings, Rachelle Onclin en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 

Principebeslissing om het nieuwe pleintje gelegen aan de kleuterschool van Heukelom Triene 
Cloesjeplein te noemen. 
artikel 2: 

De decretale voorziene procedure voor toekenning van een nieuwe straatnaam wordt hiermee 
opgestart. 
 

ROW - Dienst Vergunningen 
4. GOEDKEURING STRATENTRACÉ AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING OP NAAM 

VAN DE CVBA INFRAX VOOR HET UITVOEREN VAN WEGENIS- EN 

RIOLERINGSWERKEN TE RIEMST, OPHEMMERSTRAAT EN SMISSTRAAT 
 
Ivo Thys: 

1.De toegang tot het Deken Gelaesplein is afgesloten met een hek.  Wordt dit hek verwijderd? 
schepen Guy Kersten: 
Ja, het plein wordt afgesloten met groenverharding. 

 
2.Waarom wordt de groenverharding niet aangebracht tot aan het plein zelf zodat er meer bomen 
kunnen geplant worden? 

schepen Guy Kersten: 
De bouwgronden moeten toegankelijk blijven. 
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Overwegende dat door de cvba Infrax met adres Koning Albert II-laan 37 te 1030 Brussel een 

aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd ingediend voor het 
uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken; 
Overwegende dat de provinciale omgevingsambtenaar deze aanvraag op 5 september 2018 

ontvankelijk en volledig heeft verklaard; 
Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op de terreinen met als adres Ophemmerstraat en 
Smisstraat te 3770 Riemst en met als kadastrale ligging 3de afdeling Vlijtingen, sectie B, nrs.232C, 

252N, 587D, 590L, 590M, 592G, 592H, 590R, 598P, 598T, 598X, 608E, 609Z, 613A3, 613B3, 613K3, 
613W2, 613X2, 613Y2, 613Z2, 618L, 618M, 618N, 618P, 618R, 618S, 619P, 619R, 621A2, 621B2, 
621Y, 643K, 643M, 644L, 644R, 645E, 645F, 655T, 655N, 655R, 657N, 659D, 660E, 665P, 940E, 

945N, 945T, 948S, 948V, 949L; sectie C, nr.926C, sectie D, nrs.1B2, 1C2, 1X, 1Y, 6L, 7B2, 7X, 7Y, 
7Z, 9L, 12D, 13H, 15G, 16D, 16E, 16F, 16G, 18L, 22S, 22X, 23A2, 23L2, 23M2 23N2, 24V, 24W, 
24X, 26T2, 26V2, 26Z2, 28G, 110F, 112K, 140A en openbaar domein;  

Overwegende dat deze aanvraag werd onderworpen aan het wettelijk voorgeschreven openbaar 
onderzoek van 18 september 2018 tot en met 17 oktober 2018; 
Overwegende dat er geen bezwaren werden ingediend; 

Overwegende dat op basis van artikel 41 van de Grondwet, artikel 2 en 42 van het Gemeentedecreet 
en artikel 31 van het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 de gemeente bevoegd is om 
zaken van algemeen gemeentelijk belang te regelen; 

Overwegende dat de “zaak van de wegen” zo een bevoegdheid van gemeentelijk belang is;  
Overwegende dat omdat het aangaan van financiële engagementen een daad van beschikking is, op 
basis van artikel 42, par.2, 12°, van het Gemeentedecreet de gemeenteraad en niet het 

schepencollege de beslissing over de “zaak van de wegen” dient te nemen;  
Overwegende dat de aanvraag omgevingsvergunning de heraanleg van een deel van de 
Ophemmerstraat en een deel van de Smisstraat omvat; dat de wegen worden heraangelegd met een 

rijbaan in asfalt en aan beide zijden een voetpad in betonstraatstenen;  
Overwegende dat bij de Smisstraat een poorteffect zal worden gecreëerd waardoor het buitengebied 
duidelijk van het dorpscentrum wordt afgebakend; 

Overwegende dat ter hoogte van de aansluiting met de Mheerstraat een voetpad in uitgewassen 
betonstraatstenen zal worden voorzien; 
Overwegende dat op de kruispunten van de Smisstraat met de Erhemstraat – Deken Gelaesplein en 

Bijsstraat – Mgr. Simenonlaan een verkeersplateau zal worden aangelegd in betonstraatstenen;  
Overwegende dat ook de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel deel uitmaakt van de geplande 
werken; dat hierdoor de wateroverlast in de kern van Vlijtingen zal worden verminderd;  

Overwegende dat de ingebuisde waterloop Louw, die nu dienst doet als gemengde riolering in de 
Smisstraat, zal worden afgekoppeld van het gemengd stelsel door deze aan te sluiten op het 
oppervlaktewaterstelsel; 

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

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

artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen op naam van de cvba Infrax, met adres Koning Albert II-laan 37 te 1030 Brussel, voor het 

uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken te Riemst, Ophemmerstraat en Smisstraat en met als 
kadastrale ligging 3de afdeling Vlijtingen, sectie B, nrs.232C, 252N, 587D, 590L, 590M, 592G, 592H, 
590R, 598P, 598T, 598X, 608E, 609Z, 613A3, 613B3, 613K3, 613W2, 613X2, 613Y2, 613Z2, 618L, 

618M, 618N, 618P, 618R, 618S, 619P, 619R, 621A2, 621B2, 621Y, 643K, 643M, 644L, 644R, 645E, 
645F, 655T, 655N, 655R, 657N, 659D, 660E, 665P, 940E, 945N, 945T, 948S, 948V, 949L; sectie C, 
nr.926C, sectie D, nrs.1B2, 1C2, 1X, 1Y, 6L, 7B2, 7X, 7Y, 7Z, 9L, 12D, 13H, 15G, 16D, 16E, 16F, 

16G, 18L, 22S, 22X, 23A2, 23L2, 23M2 23N2, 24V, 24W, 24X, 26T2, 26V2, 26Z2, 28G, 110F, 112K, 
140A en openbaar domein. 
artikel 2: 

De gemeenteraad neemt kennis van het proces-verbaal van sluiting van het wettelijk voorgeschreven 
openbaar onderzoek van 18 oktober 2018 waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend.  
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artikel 3: 

Het stratentracé binnen de aanvraag omgevingsvergunning wordt goedgekeurd. 
artikel 4: 
Deze beslissing wordt, samen met de volledige aanvraag omgevingsvergunning, voorgelegd aan de 

bevoegde overheid, de deputatie van de provincie Limburg, voor het al dan niet afleveren van de 
omgevingsvergunning. 
 

ROW - Dienst Stedenbouw 
5. DEFINITIEVE VASTSTELLING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 

ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIETERREINEN DOOR DE GEMEENTERAAD 

 
Jan Noelmans: 
Ik verlaat de zitting om mogelijke procedurefouten te vermijden. 

burgemeester mark Vos: 
Raadslid Jan Noelmans is voorzitter/secretaris van de betrokken voetbalclub te Membruggen en 
verlaat om die reden de vergadering. 

 
Ludwig Stevens: 
Amendement vanwege de Open Vld-fractie  

 
DEFINITIEVE VASTSTELLING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 
ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIETERREINEN DOOR DE GEMEENTERAAD 

 
Memorie van toelichting: 
Deelplan 6 heeft een negatieve impact op Membruggen. Niet alleen is dit problematisch voor de 

werking van de club die gebruik maakt van de accommodatie, ook dreigt het problemen te 
veroorzaken voor de lokale verkeerssituatie en voor het lokale draagvlak van de vereniging.  
1. Parkeerproblematiek 

Verschillende malen doorheen de jongste jaren heeft de club haar bezorgdheid overgemaakt inzake 
de plannen voor de parking. De huidige parkings kunnen een zeventigtal wagens herbergen waarmee 
er niet kan beantwoord worden aan de gewoonlijke parkeerdruk bij wedstrijden. Bij een gemiddelde 

wedstrijd zoeken een twintigtal andere wagens een parkeerplaats op de omliggende bermen, velden, 
weilanden en op het erf van de boerderij Op den Bonthof.  Bij topwedstrijden gaat het om nog (veel) 
meer wagens  zonder parkeerplaats. 

Omdat in het RUP niet zou ontsloten mogen worden zoals het vandaag gebeurt via de 
ruilverkavelingsweg zou de parking en het trainingsveld opgeschoven moeten worden en ontsloten 
moeten worden via de Rijckerstraat. Dit betekent dat de parking achter het a-veld Op den Bonthof én 

de grote parking achter het trainingsveld moeten verdwijnen. Niet alleen vergt dit grote infrastructurele 
inspanningen inzake (verplaatsen van de lichtmasten, huidige parking verwijderen en inzaaien, 
nieuwe parking aanleggen, omheiningen en ballenvangers verplaatsen, ….), ook kan de nieuwe 

parking aan de zijde Rijckerstraat maar plaats bieden aan ongeveer 35 wagens.  
Er wordt dus geen rekening gehouden met de reële noden inzake parkeren van de club hoewel die 
duidelijk overgemaakt werden tijdens de opmaak van het RUP, gestaafd met cijfers per dag, kaarten 

en foto’s.Terwijl de club dus al jaren te weinig plaatsen heeft, wordt naar een halvering van het huidige 
aanbod gegaan. Dit is ternauwernood genoeg om twee ploegen en enkele bestuursleden te laten 
parkeren.   

Het grote probleem is dat op deze manier bij wedstrijden veertig tot vijftig zullen terechtkomen op de 
Rijckerstraat, die daar echt niet op is voorzien. Dit is ook meermaals aangekaart door de club. 
Desmalle en sterk ingerichte Rijckerstraat is weinig geschikt om deze hoeveelheid wagens op een 

goede manier te laten parkeren. Dit zal leiden tot problemen op het vlak van mobiliteit, dreigt het 
draagvlak voor de sportclub aan te tasten (overlast) en dreigt ook problemen inzake verkeersveiligheid 
en zeker ook doorstroming te veroorzaken. Bovendien bestaat het risico dat er toeschouwers zullen 

afhaken (willen mensen hun wagen veraf in de smalle Rijckerstraat parkeren?), wat jammer zou zijn. 
Gezien de te verwachten impact op de mobiliteitssituatie zou dit plan eigenlijk vergezeld moeten zijn 
van een advies van de dienst mobiliteit, de verkeerscommissie, De Lijn en de politie.  

Het zou in ieder geval beter zijn om de huidige parkeersituatie te behouden. Op dit moment creëren 
de voetbalbezoekers immers weinig of geen problemen voor de omgeving, wat na uitvoering van dit 
plan helemaal anders zijn. Bovendien zijn er dan geen zware investeringen nodig. Steeds werd er 

gesteld dat het voorzien van ontsluiting via de ruilverkavelingsweg nooit mogelijk zou zijn en 
afgekeurd zou worden.In het dossier staat zelfs dat hier wettelijk gezien geen verkeer op mogelijk is, 
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wat niet klopt. Een blik over de gemeentegrens met Bilzen leert dat men daar in een RUP Recreatie 

uit 2015 ontsluiting voorziet voor meerdere locaties via een veldweg. Voor het voetbalveld in 
Martenslinde is dit het geval, net als voor dat van Mopertingen en dat in Rijkhoven (in de toekomst 
camping). Hetgeen dus niet zou kunnen in Riemst blijkt mogelijk in Bilzen en dat in een gemeente die 

doorgaans auto’s weert op veldwegen, in tegenstelling tot Riemst. Wij stellen dus voor dat net a ls in 
Bilzen blijft ontsloten worden via de ruilverkaveling. De aanpassing na het bezwaarschrift van de club 
en het advies van de GECORO leidt overigens niet tot oplossingen. Het voorziet dat de club voor 

‘overflow’ terecht kan in de tuinen van de buren van het voetbalveld, wat weinig realistisch is.  
 
2. Groenbuffers  

In het plan dreigt de club verschillende meters te verliezen van het trainingsveld door een groenbuffer 
van vier meter struiken die rondde volledige accommodatie wordt voorzien, maar binnen de grenzen 
van het recreatieterrein moet worden gerealiseerd. Het trainingsveld wordt dus met meerdere meters 

versmald, terwijl het vandaag reeds smal is en amper genoeg om enigszins op spelfases te kunnen 
trainen. Dat terwijl het zeer intensief gebruikt wordt door drie volwassenenelftallen. Voor de 
groenbuffer langs het a-veld zal dan weer de zone met staanplaatsen langsheen één volledige zijde 

moeten wijken. De groenbuffer achter het a-veld neemt de huidige parkeerplaatsen weg net als die 
achter het b-veld. De aanpassing na het advies van de GECORO voorziet geen echte oplossing. 
Enkel als de eigenaars van aangrenzende percelen deze meters bij hen willen inplanten hoeft de 

buffer niet binnen de grenzen van het recreatieterrein te komen, wat vrijwel onbegonnen werk is.  
De club stelde vanaf het begin voor om met streekeigen hagen te werken die veel minder ruimte 
innemen. Toch werd vastgehouden aan een groenbuffer van vier meter omdat dit niet mogelijk zou 

zijn omwille van regelgeving. Dit terwijl in hetzelfde als daarnet aangehaalde Bilzense RUP Recreatie 
géén groenbuffers van vier meter worden voorzien maar veel dunnere ‘schermen van levend groen’ 
op de contouren van de recreatiezones. Zo is bijvoorbeeld voor het voetbalveld van Martenslinde 

geen enkele groenbuffer voorzien maar zorgen ‘schermen van levend groen’ voor de integratie in het 
landschap. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een haag maar ook om een begroeiing van de huidige 
omheining. Passage uit RUP Recreatie Stad Bilzen:  

Ter hoogte van de indicatieve aanduidingen op het grafisch plan “scherm van levend groen” dient 
verplicht een bomenrij/haag/scherm van levend groen te worden voorzien.[…] Het groenscherm kan 
gecombineerd worden met een draadafsluiting. 

Werken met een scherm van ‘levend groen’ zou zorgen voor zowel integratie in het landschap én voor 
een werkbare oplossing voor de voetbalclub en de omgeving. Het zou maar opvallend zijn dat 
oplossingen die in een buurgemeente wel kunnen hier niet kunnen.  

Omwille van de hierboven gegeven argumenten stellen we het volgende voor: 
1. Deelplan 6 Membruggen wordt uit het vandaag ter stemming gelegde plan gehaald omwille van de 
aangehaalde argumentatie. 

2. Er wordt voor het deelplan Membruggen opnieuw gezocht naar oplossingen die meer dan vandaag 
rekening houden met de reële noden van de club, de omwonenden en de verkeerssituatie.  
3. Er wordt een oplossing uitgewerkt die toelaat via de ruilverkaveling te ontsluiten zoals het reeds 

jaren gebeurt waarbij er geen problemen voorkomen én waarbij de Rijckerstraat niet zal te maken 
krijgen met de nu verwachte parkeerdruk.  Als dit elders kan moet dit ook in Riemst kunnen.  
4. Er wordt een oplossing uitgewerkt waarbij er met veel minder ruimte innemende ‘schermen van 

levend groen’ wordt gewerkt voor de integratie in het landschap i.p.v. de bredere groenbuffers die 
cruciale ruimte innemen die de vereniging echt nodig heeft.  
5. Dit deelplan wordt op korte termijn opnieuw onderzocht samen met de nieuwe elementen die tot 

gedragen oplossingen kunnen leiden. De procedures worden daarna met bekwame spoed 
doorgevoerd. 
 

schepen Katja Onclin: 
Het dossier van de stad Bilzen is mij niet bekend en ik doe daar geen uitspraken over.  
Wat het deelplan Membruggen betreft hebben wij getracht het maximum eruit te halen en wensen wij 

niet ten koste van alles de rechtszekerheid op de helling te zetten. 
Wat het parkeren betreft hebben we geopteerd om hieraan een ondergeschikte bestemming te geven, 
bij overdruk zal parkeren toegelaten worden in de zone voor kleinschalige landbouw.  

De bufferzone kan niet vervangen worden door een haag omdat een bufferzone verplicht is.  De buffer 
van 4m is een volwaardig onderdeel van de recreatiezone, indien het aantal bezoekers blijft stijgen, 
kan met de aanpalende eigenaar onderhandelt worden voor de aanleg van een 2de veld. 

De ontsluiting via de ruilverkavelingsweg zou eenvoudiger zijn geweest maar kan niet binnen het 
bestaande kader.  De gemeente heeft het perceel aangekocht om te ontsluiten via deze nieuwe weg.  
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Indien we het deelplan Membruggen uit dit dossier halen, kunnen we naar de toekomst toe geen 

garantie geven het sport-en recreatieterrein in Membruggen niet meer zonevreemd zal zijn   
 
Ludwig Stevens: 

Uit uw uitleg blijkt dat het schepencollege haar huiswerk niet goed heeft gemaakt.  Het 
schepencollege heeft niet de moeite gedaan om een vergelijkbaar dossier van de stad Bilzen te 
vergelijken met dit dossier.  Wij eisen ontsluiting via de ruilverkavelingweg en een smallere groene 

buffer..  Wat in Bilzen mogelijk is, moet ook in Riemst mogelijk zijn. Daarnaast stel ik mij de vraag of 
de verkeersafwikkeling werd onderzocht. Wat is de impact op het verkeer? 
schepen Guy Kersten: 

De mobiliteitsstudie zal uitgevoerd zijn door het studiebureau. 
 
schepen Katja Onclin: 

Dit is de maximum haalbare oplossing.  Het advies van de dienst mobiliteit is toegevoegd aan het 
dossier en de ontsluiting via de ruilverkavelingsweg wordt niet toegelaten door de hogere overheid.  
 

burgemeester Mark Vos: 
Mij lijkt het dat u dit verhaal overroept en overdrijft in het aantal bezoekende auto’s.  Er kan ook 
geparkeerd worden in de Rijckerstraat. 

Ludwig Stevens: 
Dan gaat u een probleem creëren in de Rijckerstraat.  Ik stel voor om dit dossier te vergelijken met dit 
van de stad Bilzen en dit dossier verder te onderzoeken.  Ik vraag om het dossier uit te stellen tot de 

gemeenteraad van december. 
 
Ivo Thys: 

Binnen een RUP is de parkeergelegenheid altijd afdwingbaar.  Het schepencollege heeft deze 
afdwingbaarheid niet willen of durven  gebruiken. 
schepen Katja Onclin: 

Wij hebben er bewust voor gekozen om de achtertuinen niet te onteigenen voor meer 
parkeergelegenheid.  Deze werden nu ingedeeld als kleinschalige landbouwzone.  
 

Marc Konings: 
Wat is de toekomstige bestemming voor Genoelselderen, Vroenhoven, Millen, Kanne en Zichen? 
schepen Katja Onclin: 

Genoelselderen is voor de hondenclub, Vroenhoven voor de voetbal, Millen voor zwemrecreatie, 
Kanne voor natuurgebied en Zichen heeft momenteel nog geen bestemming maar kan in de toekomst 
gebruikt worden voor recreatie. 

 
Etienne Gielen: 
Dit dossier loopt al behoorlijk lang.  Kan uitstel zorgen voor rechtsonzekerheid? 

schepen Katja Onclin: 
De deelplannen die we er nu uithalen blijven zonevreemd.  Wij weten niet wat er later zal gebeuren, 
maar uitstel kan onzekerheid opleveren.  Indien we Membruggen uit het dossier halen blijft dit gebied 

zonevreemd en moeten we dit dossier volledig opnieuw opstarten. 
2.Een aantal recreatieve zones zoals in Zichen, Val-meer en Genoelselderen zijn niet meer in gebruik 
en toch worden er inspanningen voor gedaan.  Jammer dat u die inspanning niet doet  voor 

Membruggen waar de voetbalclub nog zeer actief is. 
schepen Katja Onclin: 
Niet enkel het gebruik door sportverenigingen komt in aanmerking, recreatie kan ook een doelstelling 

zijn. 
 
Ivo Thys: 

Ik was aanwezig op de vergadering van GECORO waar het deelplan Kanne werd besproken.  Tijdens 
deze vergadering werd opgemerkt dat het zinloos is om een speelbos te bouwen in een hoogwaardig 
natuurgebied.  Deze opmerking werd niet opgenomen in het advies van GECORO dat werd 

toegevoegd aan dit dossier en daarom stem ik tegen het voorstel van het schepencollege.  
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Ludwig Stevens: 
1.Wie is eigenaar van de grond in Zichen? 
schepen Katja Onclin: 

We zullen u dit later mededelen. 
2.Waar is in Zussen een recreatiezone voorzien? 
schepen Katja Onclin: 

In Zussen is geen recreatiezone voorzien. 
 
Ivo Thys: 

Gaat de gemeente wachten op een vraag om tot onteigening over te gaan? 
schepen Katja Onclin: 
Het zou kunnen dat de gemeente een initiatief neemt in Zichen-Zussen-Bolder.  Nu zijn er geen 

concrete plannen. 
 
burgemeester Mark Vos: 

We gaan over tot de stemming over het amendement.  
 
BESLUIT amendement Open Vld: 8 stemmen voor: Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Jan 

Noelmans, Jo Ruyters, 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 
 
burgemeester Mark Vos: 

We gaan over tot de stemming over het voorgelegde agendapunrt. 
 
gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen 

gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur, en latere wijzigingen 
gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen en latere wijzigingen 

gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur en in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel en het 
transparantiebeginsel 
gelet op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, goedgekeurd door de bestendige Deputatie op 23 

augustus 2007 
gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid hoofdstuk II, afdeling 1 en afdeling 4 
van 1 september 2009, en latere wijzigingen 

gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid hoofdstuk IV, afdeling 2 van 1 
september 2009, en latere wijzigingen houdende de onteigeningen gekoppeld aan een GRUP  
gelet op art. 2.2.2 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening houdende de samenstelling van 

het dossier: 
◦ een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van 

toepassing is 

◦ de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting 
en/of het beheer, en, desgevallend, de normen, vermeld in artikel 4.1.12 en 4.1.13 van het 
decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid 

◦ een weergave van de feitelijke en juridische toestand 
◦ de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het 

een uitvoering is 

◦ in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig 
zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden 

◦ in voorkomend geval een overzicht van de conclusies van 

▪ het planmilieueffectenrapport 
▪ de passende beoordeling 
▪ het ruimtelijk veiligheidsrapport 

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

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

overwegende dat het voorontwerp werd overgemaakt voor advies aan de planologische ambtenaar, 

de bestendige deputatie en de door de Vlaamse regering aangeduide adviserende instellingen en 
administraties 
gelet op het beslissing van de dienst MER van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de 

Vlaamse Overheid van 1 augustus 2014 met de melding dat voorgenomen plan geen aanleiding geeft 
tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is 
gelet op de plenaire vergadering van 11 MEI 2015 waarbij het dossier gunstig werd geëvalueerd, 

inclusief de opmerkingen op het verslag van de plenaire vergadering 
gelet op de principiële goedkeuring van het voorontwerp door het college van burgemeester en 
schepenen in de vergadering van 26 APRIL 2018 

gelet op voorlopige vaststelling goedgekeurd door de gemeenteraad in de vergadering van 14 MEI 
2018 
gelet op het Openbaar Onderzoek van 4 JUNI 2018 tot en met 3 AUGUSTUS 2018 

gelet op de ingediende bezwaren en adviezen: 
• Bezwaren :  

◦ Nathalie Lefosse, Advocaat, bewindvoerder van mevrouw Elisabeth Moors (06-07-2018) 

◦  Nathalie Lefosse, Advocaat, bewindvoerder van mevrouw Elisabeth Moors (27-07-2018)  
◦ Jan Noelmans, secretaris voetbalclub Membruggen (03-08-2018) 

• Adviezen : 

◦ Provincie Limburg, directie Omgeving, Ruimtelijke Planning 
◦ Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling 

gelet op het gemotiveerde advies van de GECORO van 26 SEPTEMBER 2018, dat integraal deel 

uitmaakt van dit besluit en als zodanig is toegevoegd, bevattende de bundeling en coördinatie van de 
bezwaren en adviezen ingediend tijdens het openbaar onderzoek 
overwegende dat de gemeenteraad zich akkoord stelt met dit advies van de GECORO 

gelet op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en in drie dagbladen die in de provincie 
verspreid worden 
gelet op de aanplakking in de gemeente en de bekendmaking op de website van de gemeente 

gelet op het aangetekend aanschrijven van de eigenaars van de te onteigenen percelen  
overwegende dat het ontwerp van GRUP 'ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIETERREINEN' 
opgesteld werd door JOSIANNE MERKEN, stedenbouwkundige 

overwegende dat dit ontwerp van een GRUP overeenkomstig hoofdstuk IV afdeling 2 van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, een onteigeningsplan bevat  
gelet op de samenstelling van het dossier: 

◦ Toelichtingsnota 
◦ Stedenbouwkundige voorschriften deelplan 1, 3, 4, 5, 6, 7 en AC4 
◦ Plan bestaande toestand deelplan 1, 3, 4, 5, 6, 7 en AC4 

◦ Grafisch plan deelplan 1, 3, 4, 5, 6, 7 en AC4 
◦ Onteigeningsplan deelplan 7 
◦ Planbaten-planschade-kapitaal/gebruiksschade deelplan 1, 3, 4, 5, 6, 7 en AC4 

◦ Inrichtingsvoorstel deelplan 1 en 3 
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 

8 stemmen tegen: Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, 
Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
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artikel 1: 
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'ZONEVREEMDE SPORT EN 
RECREATIETERREINEN' bestaande uit: 

• Toelichtingsnota 
• Stedenbouwkundige voorschriften deelplan 1, 3, 4, 5, 6, 7 en AC4 
• Plan bestaande toestand deelplan 1, 3, 4, 5, 6, 7 en AC4 

• Grafisch plan deelplan 1, 3, 4, 5, 6, 7 en AC4 
• Onteigeningsplan deelplan 7 
• Planbaten-planschade-kapitaal/gebruiksschade deelplan 1, 3, 4, 5, 6, 7 en AC4 

• Inrichtingsvoorstel deelplan 1 en 3 
wordt definitief vastgesteld. 
artikel 2: 

Het GRUP wordt conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid hoofdstuk II, 
afdeling 1 en afdeling 4 van 1 september 2009 en de latere aanpassingen, samen met dit 
gemeenteraadsbesluit en het advies van de GECORO ter goedkeuring opgestuurd naar de 

bestendige Deputatie van de provincie Limburg, het Departement Omgeving en de Vlaamse Regering. 
artikel 3: 
Het onteigeningsplan wordt conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid hoofdstuk 

IV, afdeling 2 van 1 september 2009 en de latere aanpassingen, samen met de goedkeuring van het  
GRUP door de Deputatie van de provincie Limburg, ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse 
Regering. 

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

 
ROW - Dienst Stedenbouw 
6. DEFINITIEVE VASTSTELLING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 

BEGRAAFPLAATS RIEMST DOOR DE GEMEENTERAAD 
 
Ivo Thys: 

Er zijn meer crematies dan begravingen.  Waarom dan nu nog open ruimte aansnijden om meer 
begraafplaatsen te voorzien?  Ik stel voor om de begraafplaatsen die nog vrij zijn in de andere dorpen 
te gebruiken  Daarom stem ik tegen dit voorstel. 

 
Ludwig Stevens: 
Is de verhouding tussen de crematies en de begravingen in Riemst gekend? 

schepen Katja Onclin: 
Er werd een berekening gedaan, ik zal u die cijfers bezorgen.  De bijkomende begraafplaatsen 
worden aangelegd om de inwoners de mogelijkheid te bieden om te kunnen kiezen tussen begraving 

en crematie. 
 
gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen 

gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur, en latere wijzigingen 
gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen en latere wijzigingen 

gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur en in het bijzonder het gel ijkheidsbeginsel en het 
transparantiebeginsel 
gelet op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, goedgekeurd door de bestendige Deputatie op 23 

augustus 2007 
gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ingezonderd hoofdstuk II, afdeling 1 en afdeling 4 
van 1 september 2009, en latere wijzigingen 

gelet op art. 2.2.2 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening houdende de samenstelling van 
het dossier: 

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

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

en/of het beheer, en, desgevallend, de normen, vermeld in artikel 4.1.12 en 4.1.13 van het 

decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid 
◦ een weergave van de feitelijke en juridische toestand 
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◦ de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het 
een uitvoering is 

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

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

▪ het planmilieueffectenrapport 

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

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

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

overwegende dat het voorontwerp op werd overgemaakt voor advies aan de planologische 

ambtenaar, de bestendige deputatie en de door de Vlaamse regering aangeduide adviserende 
instellingen en administraties 
gelet op het beslissing van de dienst MER van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de 

Vlaamse Overheid van 29 november 2016 met de melding dat voorgenomen plan geen aanleiding 
geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is 
gelet op de plenaire vergadering van 26 JUNI 2017waarbij het dossier gunstig werd geëvalueerd, 

inclusief de opmerkingen op het verslag van de plenaire vergadering 
gelet op de principiële goedkeuring van het voorontwerp door het college van burgemeester en 
schepenen in de vergadering van 29 MAART 2018 

gelet op voorlopige vaststelling goedgekeurd door de gemeenteraad in de vergadering van 9 APRIL 
2018 
gelet op het Openbaar Onderzoek van 30 APRIL 2018 tot en met 29 JUNI 2018 

gelet op de ingediende bezwaren en adviezen: 
Bezwaren :  Voorzitter milieuraad Kristof Odeur 
Adviezen : Provincie Limburg, directie Omgeving, Ruimtelijke Planning 

Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling 
gelet op het gemotiveerde advies van de GECORO van 26 SEPTEMBER 2018, dat integraal deel 
uitmaakt van dit besluit en als zodanig is toegevoegd, bevattende de bundeling en coördinatie van de 

bezwaren en adviezen ingediend tijdens het openbaar onderzoek 
overwegende dat de gemeenteraad zich akkoord stelt met dit advies van de GECORO 
gelet op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en in drie dagbladen die in de provincie 

verspreid worden 
gelet op de aanplakking in de gemeente en de bekendmaking op de website van de gemeente 
overwegende dat het ontwerp van GRUP 'BEGRAAFPLAATS RIEMST' opgesteld werd door 

JOSIANNE MERKEN, stedenbouwkundige 
gelet op de samenstelling van het dossier: 

◦ Toelichtingsnota 

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

op voorstel van het college van burgemeester en schepenen 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 

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

1 stem tegen: Ivo Thys 
 
artikel 1: 

Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'BEGRAAFPLAATS RIEMST' 
bestaande uit: 
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• Toelichtingsnota 
• Stedenbouwkundige voorschriften 
• Plan bestaande toestand / Grafisch plan 

• Planbaten-planschade 
wordt definitief vastgesteld. 
artikel 2: 

Het GRUP wordt conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid hoofdstuk II, 
afdeling 1 en afdeling 4 van 1 september 2009 en de latere aanpassingen, samen met dit 
gemeenteraadsbesluit en het advies van de GECORO ter goedkeuring opgestuurd naar de 

bestendige Deputatie van de provincie Limburg, het Departement Omgeving en de Vlaamse Regering 
artikel 3: 
Het schepencollege wordt opdracht gegeven om, in samenwerking met de ontwerper, het dossier 

verder te behandelen. 
 
ROW - Dienst Stedenbouw 

7. VOORLOPIGE VASTSTELLING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 
COMPENSATIE HAG DOOR DE GEMEENTERAAD 

 

Ivo Thys: 
Ik stem tegen de uitbreiding van de begraafplaatsen, dus ook tegen deze compensatie.  
 

gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen 
gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur, en latere wijzigingen 
gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen 
gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur en in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel en het 
transparantiebeginsel 

gelet op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, goedgekeurd door de bestendige Deputatie op 23 
augustus 2007 
gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid titel II, hoofdstuk II, afdeling 1 en 

afdeling 4 van 1 september 2009, en latere wijzigingen 
gelet op art. 2.2.5 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening houdende de samenstelling van 
het dossier: 

◦ een beschrijving en verantwoording van de doelstellingen van het plan; 
◦ een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van 

toepassing is; 

◦ de bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting of 
het beheer en, in voorkomend geval, de normen, vermeld in artikel 4.2.4 van het decreet 
van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid; 

◦ een weergave van de juridische toestand; 
◦ een weergave van de feitelijke ruimtelijke toestand en de toestand van het leefmilieu, de 

natuur en andere relevante feitelijke gegevens; 

◦ de relatie met het ruimtelijk structuurplan of ruimtelijk beleidsplan of de ruimtelijke 
structuurplannen of ruimtelijke beleidsplannen waarvan het een uitvoering is en, in 
voorkomend geval, een omschrijving van andere relevante beleidsplannen;  

◦ in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig 
zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden;  

◦ de kwaliteitsbeoordeling en, in voorkomend geval, de verklaring, vermeld in artikel 4.2.11, 

§ 7, eerste lid, 2°, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid, en, in voorkomend geval, een overzicht van de conclusies van de 
volgende effectbeoordelingen waarbij aangegeven wordt hoe die geïntegreerd zijn in het 

plan : 
▪ het planmilieueffectrapport; 
▪ de passende beoordeling; 

▪ het ruimtelijk veiligheidsrapport; 
▪ andere verplicht voorgeschreven of gemaakte effectenrapporten; 
▪ in voorkomend geval de monitoringsmaatregelen in het kader van de uitgevoerde 

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

als vermeld in artikel 2.6.4 van deze codex, of een compensatie als vermeld in boek 6, 
titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 
pandenbeleid; 

◦ in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een 
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd of een overdruk wordt toegevoegd die 
aanleiding kan geven tot gebruikerscompensatie als vermeld in het decreet van 27 maart 

2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij 
bestemmingswijzigingen; 

◦ voor de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, in voorkomend geval, een overzicht 

van de geheel of gedeeltelijk gewijzigde of opgeheven erkennings-, rangschikkings- en 
beschermingsbesluiten inzake onroerend erfgoed, samen met de gegevens, vermeld in 
artikel 6.2.5 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met uitzondering van de 

aanduiding van de plaats van de aanplakking van het bericht over het openbaar 
onderzoek op het gegeorefereerde plan; 

◦ in voorkomend geval, het grondruilplan, vermeld in artikel 2.1.65 van het decreet van 28 

maart 2014 betreffende de landinrichting; 
◦ in voorkomend geval, de inrichtingsnota, vermeld in artikel 4.2.1 van het decreet van 28 

maart 2014 betreffende de landinrichting; 

◦ in voorkomend geval, een overzicht van de instrumenten waarover samen met het 
ruimtelijk uitvoeringsplan een beslissing genomen wordt door de bevoegde overheid om 
die aspecten te regelen of om de maatregelen of voorwaarden te bepalen die de 

bevoegde overheid op basis van het planningsproces, in het bijzonder de 
effectbeoordelingen, noodzakelijk acht voor de vaststelling van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan en die niet geregeld worden met toepassing van punten 1° tot en met 13°.  

gelet op de plenaire vergadering van 6 juni 2018 waarbij het dossier gunstig werd geëvalueerd, 
inclusief de opmerkingen op het verslag van de plenaire vergadering 
gelet op de RVR toets (ruimtelijk veiligheidsrapport) 

overwegende dat er geen RVR moet worden opgesteld en dat het voorliggend plan niet moet worden 
voorgelegd aan de dienst veiligheidsrapportering 
gelet op de scopingsnota die aantoont dat voorliggend plan geen aanzienlijke milieueffecten kan 

hebben 
overwegende de beslissing van de dienst milieueffectenrapportage dat voor het voorliggend plan geen 
plan-MER moet worden opgesteld 

overwegende dat het ontwerp van GRUP Begraafplaats Riemst Deelplan Compensatie AC3 opgesteld 
werd door Josiane Merken, stedenbouwkundige 
gelet op de samenstelling van het dossier: 

◦ Toelichtingsnota 
◦ Stedenbouwkundige voorschriften 
◦ Plan bestaande toestand 

◦ Contouren Grafisch plan 
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen 
 

BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean 
Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne 

Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
 

artikel 1: 
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Begraafplaats Riemst Deelplan 
Compensatie AC3, bestaande uit: 

• Toelichtingsnota 
• Stedenbouwkundige voorschriften 
• Plan bestaande toestand 

• Contouren Grafisch plan 
wordt voorlopig vastgesteld. 
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artikel 2: 
Het ontwerp wordt conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid titel II, hoofdstuk II, 
afdeling 1 en afdeling 4 van 1 september 2009 en de latere aanpassingen, onmiddellijk na voorlopige 

vaststelling opgestuurd naar de bestendige Deputatie van de provincie Limburg, het Departement en 
naar de Vlaamse regering. 
artikel 3: 

Dit ontwerp zal onderworpen worden aan een openbaar onderzoek gedurende 60 kalenderdagen 
binnen de dertig dagen na de voorlopige vaststelling.  
artikel 4: 

Het schepencollege wordt opdracht gegeven om, in samenwerk ing met de ontwerper, het dossier 
verder te behandelen. 
 

ROW - Dienst Patrimonium 
8. AANKOOP PERCELEN ONTWERP RUP GENOELSELDEREN - PERCEEL 149 B 
 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het Gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 

Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur in de provincies en de gemeenten; 
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 2 februari 2017 houdende de aanstelling van 

notaris Bram Vuylsteke om de aankopen in Genoelselderen te realiseren; 
Gezien de strategische ligging in het ontwerp van RUP zonevreemde sportrecreatie, deelgebied 
Genoelselderen waardoor het mogelijk wordt een wooninbreiding te realiseren en om de bestaande 

sportaccommodatie te regulariseren en in te bufferen; 
Gelet op het RUP zonevreemde sportrecreatie, het deelgebied Genoelselderen, definitief aanvaard 
door de gemeenteraad in vergadering van 12 november 2018; 

Gezien de eigenaars, hun eigendom wensen te verkopen; 
Gelet op het schattingsverslag opgesteld door aan landmeter-expert Robert Thijsen, Nederstraat 3C te 
3730 Hoeselt. van 14 februari 2018; 

Gelet op de goedkeuring van de verkoop door de vrederechter op 6 september 2018;  
Gezien de totale aankoopwaarde van de goederen gebeurt tegen € 46.720,00; 
Gelet op de ontwerpakte opgesteld door notaris Bram Vuylsteke te Riemst Z.Z.B. ref. D. 2017/10121, 

die integraal deel uitmaakt van dit besluit; 
Gezien de aankoop kan gefinancierd worden met de kredieten die zijn voorz ien in het budget 2018, 
onder registratiesleutel 1419/001/001/002/002/22000000-0610; 

Gezien de kosten voor het opstellen van de akte, € 2.947,94, kunnen betaald worden met de 
kredieten die zijn voorzien in het budget 2018 onder registratiesleutel 
1419/005/001/001/001/61420110/0600: 

Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 

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

Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 

De gemeente zal de onroerende goederen gelegen te Riemst 9e afdeling Genoelselderen sectie A 
nummers 149B groot volgens kadaster 1.168m² aankopen volgens de ontwerpakte opgesteld door 
notaris Bram Vuylsteke, akte die integraal deel uitmaakt van dit besluit tegen een totaal bedrag van € 

46.720,00. 
artikel 2: 
De aankoop gebeurt om reden van openbaar nut, namelijk de realisatie van de sportzone, de 

realisatie van de ontwikkeling van parkeren en een plein rondom het parochiaal centrum en de aanleg 
en realisatie van wegen en koopkavels voor bebouwing. 
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artikel 3: 
De aankoop kan gefinancierd worden met de kredieten die zijn voorzien in het budget 2018, onder 
registratiesleutel 1419/001/001/002/002/22000000-0610. 

De kosten voor het opstellen van de akte, € 2.947,94, kunnen betaald worden met de kredieten die 
zijn voorzien in het budget 2018 onder registratiesleutel 1419/005/001/001/001/61420110/0600 
artikel 4: 

Al de kosten voortvloeiende uit deze aankoop zijn ten laste van de gemeente Riemst.  
artikel 5: 
Bij overschrijving de 'Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie' te ontslaan om welke 

redenen ook van ambtshalve inschrijving. 
artikel 6: 
Akkoord te gaan met de aanstelling van notaris Bram Vuylsteke, Op de Dries 4 te Riemst om de akte 

te verlijden.  
artikel 7: 
De ontwerpakte wordt goedgekeurd en aanvaard. burgemeester Mark Vos en waarnemend algemeen 

directeur Guido Vrijens worden gemachtigd, namens de gemeente, de akte te ondertekenen.  
 
ROW - Dienst Patrimonium 

9. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING INTER AQUA VAN 18 DECEMBER 2018 
MET BETREKKING TOT: 

 GOEDKEURING VAN DE AGENDA 

 VOORSTEL VAN FUSIE DOOR OVERNEMING VAN INTER AQUA EN INTER MEDIA DOOR 
INTER ENERGA DIE HAAR NAAM WIJZIGT IN FLUVIUS LIMBURG EN GOEDKEURING 
VAN DE STATUTEN 

 VASTSTELLING VAN HET MANDAAT 
 
De gemeente Riemst neemt voor de activiteit riolering deel aan de opdracht houdende vereniging 
Inter-aqua;  

De gemeente Riemst werd per aangetekend schrijven van 17 september 2018 opgeroepen om deel te 
nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Inter-aqua die op 18 december 
2018 zal plaatshebben in onze kantoren gelegen aan de Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 

Hasselt. 
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 11 
september 2018 werd aan de gemeenteRiemst overgemaakt.  

 
FUSIE DOOR OVERNEMING VAN INTER-AQUA EN INTER-MEDIA DOOR INTER-ENERGA OP 1 
APRIL 2019 

 
De opdrachthoudende verenigingen Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media staan samen heden in 
voor een aantal nutsvoorzieningen in de Limburgse regio. Terwijl Inter-energa distributie-netbeheerder 

elektriciteit en gas is en eveneens actief is als warmtenetbeheerder, staan Inter-aqua en Inter-media in 
voor respectievelijk de activiteiten riolering en (kabel)netwerken in de meeste van de gemeenten.  Het 
is de bedoeling de gemeentelijke participaties in deze sectoren te bundelen door de drie voornoemde 

verenigingen tot ‘Fluvius Limburg’ te fusioneren;  
Het voorgestelde fusieproject kadert onder meer in een wens van de Vlaamse regering tot 
vereenvoudiging van de organisatie van het netbeheer. In de eerste plaats moet een grotere 

transparantie ten goede komen van de klanten. Tevens wordt een effectieve bijdrage geleverd aan de 
vermindering van het aantal bestuursmandaten en een afslanking van de bestuurs-organen; 
Binnen de evoluties en uitdagingen in de (distributie)netwerksector en de tot stand brenging van één 

werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba, sluit het samen brengen van alle regio-activiteiten 
binnen één opdrachthoudende vereniging nauw aan bij de organisatie en structuur van deze 
werkmaatschappij. De focus blijft daarbij het verstrekken van klantgerichte diensten tegen redelijke 

(prijs)voorwaarden; 
Fluvius Limburg zal fungeren één ‘multi utility’ entiteit, waarin de beleidsvoering inzake het 
distributienetbeheer van elektriciteit en gas en eveneens deze inzake de activiteiten (kabel)net -

werken, riolering en warmte maximaal wordt geoptimaliseerd. Door de voorgestelde fusie wordt 
Fluvius Limburg de grootste entiteit binnen de Fluvius-groep; 
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Er dient aangestipt dat de voorgenomen fusie door overneming op geen enkele manier afbreuk doet 
aan de betrokkenheid van elke individuele gemeente bij het lokaal beheer van de huidige activiteiten 
en de verankering van de operationele werking. De afgeslankte structuur zorgt voor transparantie en 

wendbaarheid waarin de gemeenten centraal blijven bestaan; 
Tweemaal per jaar zal een burgemeestersoverleg worden georganiseerd welke een strategisch advies 
zal uitbrengen naar de diverse bestuursorganen. Fluvius Limburg blijft haar bredere maatschappelijke 

rol opnemen binnen de regio, zoals sLim, slimme steden en andere uitdagingen die zich in de sfeer 
van nutsvoorzieningen bevinden; 
Inter-energa treedt op als overnemende entiteit en Inter-aqua en inter-media als over te nemen 

entiteiten. Het gehele vermogen van Inter-aqua en Inter-media zal ingevolge een ontbinding zonder 
vereffening overgaan op Inter-energa, en dit boekhoudkundig en fiscaal vanaf 1 januari 2019, terwijl 
de fusie zich juridisch op 1 april 2019 realiseert.  Op het ogenblik van de realisatie van de 

voorgenomen fusie zullen Inter-aqua en Inter-media van rechtswege ophouden te bestaan. Er wordt 
gewerkt met een definitieve ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 30 juni 2018, vermits het 
om fuseren van onderscheiden activiteiten gaat met een specifiek eigen vermogen.  Vermits de 

verschillende aandelen in elk van de overgenomen verenigingen afzonderlijk per activiteit zijn 
toegekend, kan het aantal bestaande aandelen in de gefuseerde vereniging worden overgenomen en 
behouden. 

Ter gelegenheid van de voorgenomen fusie door overneming wordt voor Inter-energa een naams 
wijziging doorgevoerd in ‘Fluvius Limburg’.   
De fusieoperatie is onderworpen aan een aantal opschortende voorwaarden:  

a) de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone algemene 
vergaderingen van alle drie betrokken opdrachthoudende verenigingen met bijhorende 
ontwerpstatuten van Fluvius Limburg; 

b) het verkrijgen vanwege de VREG van de bevestiging van de erkenning van ‘Fluvius Limburg’ 
als distributienetbeheerder elektriciteit én aardgas; 
c) de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten omtrent de fusie die leidt tot de 

opdrachthoudende vereniging ‘Fluvius Limburg’. 
 
AANVAARDING ONTWERPSTATUTEN ‘FLUVIUS LIMBURG’ 

 
Het artikel 604 van het decreet over het lokaal bestuur – in werking getreden op 25 februari 2018 
voorziet dat statutenwijzigingen aan de deelnemers kunnen worden voorgelegd in de loop van het jaar 

2018 om het distributienetbeheer te vereenvoudigen of als begeleidende maatregelen met het oog op 
de vereenvoudiging van de structuur van het energiedistributie-netbeheer in Vlaanderen. 
De voorgestelde fusieoperatie gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen binnen Inter-energa 

die hun oorsprong vinden in meerdere domeinen: 
- aanpassingen ingevolge de voorgestelde fusie: 

• naamwijziging van Inter-energa in Fluvius Limburg; 

• toevoeging in de verschillende rubrieken van de activiteiten riolering, waterdistributie en 
(kabel)netwerken naast deze omtrent distributienetbeheer elektriciteit, aardgas, warmte en 
openbare verlichting,  

• vervanging van de naam van de deelnemende opdrachthoudende vereniging Intergas door 
PBE vermits Intergas door PBE overgenomen wordt; 

• behoud van de oorspronkelijke vervaldag 28 november 2022 voor de duurtijd inzake 

activiteiten riolering, waterdistributie en (kabel)netwerken met mogelijkheid tot verlen-ging tot 
de normale vervaldag van 29 maart 2037; 

• de deelnemende openbare besturen (gemeenten en inbrengende opdrachthoudende 

vereniging) beschikken over ten minste 80% van het kapitaal en eveneens over een 
voorkooprecht in verhouding tot hun aandelenbezit;  

-  aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017:  

• introductie van drie (3) regionale bestuurscomités met één mandataris per gemeente en de 
gemeentelijke indeling ervan;  

• beperking van het aantal leden van de raad van bestuur; 

• genderbepaling; 
• mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;  
• opstelling code goed bestuur; 
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- andere aanpassingen inzake governance:  
• introductie van drie (3) regionale bestuurscomités met één bestuurslid per gemeente en  de 

gemeentelijke indeling ervan;  

• vernieuwde regeling inzake het criterium voor de aanduiding van een lid van de raad van 
bestuur met raadgevende stem alsook van de vertegenwoordigers op de algemene 
vergadering; 

• de deelnemende openbare besturen (gemeenten en inbrengende opdrachthouden 
de vereniging) beschikken over ten minste 80% van de stemrechten;  

• schrapping van de bepalingen inzake de provincie in het vooruitzicht van haar uittreding.  

 
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samen-werking 
dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering en 

onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde fusie en ontwerp van statuten. De gemeenteraad 
dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.  
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 201;: 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;  
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet 

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

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

Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering 
en dat van lid van een van de andere organen; 

Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 
intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking;  

Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter Aqua; 
Gezien de gemeentelijke afgevaardigden volgens het decreet van 18 januari 2013 houdende de 
wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 

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

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

met elk 50 procent stemrecht; 
Gelet op de beslissing om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander mevrouw Jessica 
Nijs, gemeenteraadslid wonende Sieberg 14 te 3770 Riemst, aan te duiden; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 november 2017 om mevrouw Jessica Nijs te 
vervanger door mevrouw Rachelle Onclin als plaatsvervanger voor zowel de een als de ander;  
 

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

Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 

zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van 
de opdrachthoudende vereniging Inter-aqua van 18 december 2018:  

1) Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen Inter-aqua en 

Intermedia door de opdrachthoudende vereniging Inter-energa : 
a) Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie. 
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b) Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de Raad van 
Bestuur en van de Commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming 
door de opdrachthoudende vereniging Inter-energa van heel het vermogen, bestaande uit 

het volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch 
voorbehouden, van de over te nemen verenigingen Inter-aqua en Inter-media, met 
juridische uitwerking op 1 april 2019 en met boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1 

januari 2019. De aandeelhouders kunnen één maand voor de algemene vergadering op 
de zetel van de vennootschap kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere 
verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van 

Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen. 
c) Goedkeuring van: 

i) De fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa 

overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder punt 1.2, bij wijze van overdracht 
aan Inter-energa van de algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en 
passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits 

toekenning aan de deelnemers van de overgenomen verenigingen van nieuwe 
aandelen van Inter-energa, en dit per activiteit netbeheer elektriciteit, netbeheer 
aardgas, (kabel)netwerken, riolering en warmte, De nieuwe aandelen zullen worden 

toegekend aan de desbetreffende deelnemers van de overgenomen verenigingen 
zonder opleg. En dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018 met 
boekhoudkundige en fiscale inwerkingtreding per 1 januari 2019, met dien verstande 

dat alle sedert 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019 door de over te nemen 
verenigingen gestelde verrichtingen geacht worden te zijn verricht voor Inter-energa 
(Fluvius Limburg). 

ii) En overeenkomstige kapitaalverhogingen. 
d) Goedkeuring van de statuten inclusief naamswijziging van de gefuseerde 

opdrachthoudende vereniging ‘Fluvius Limburg’ en overeenkomstige aanpassing van het 

register van de deelnemers. 
e) Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 

desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door 

overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa, en inzonderheid verlening 
van machtiging om : 
i) de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien 

van de fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa zoals 
vermeld onder punt 1.1. vast te stellen; 

ii) de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;  

iii) het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de 'Algemene 
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie' vrij te stellen van het nemen van een 
ambtshalve inschrijving; 

iv) de kapitaalverhogingen vast te stellen en de statuten hieraan aan te passen;  
v) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat 

nodig of nuttig kan zijn; 

vi) de ontbinding zonder vereffening van Inter-aqua vast te stellen ingevolge de 
verwezenlijking van de fusie door overneming. 

f) Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 1.1. 

tot en met 1.5 bij authentieke akte te doen vaststellen. 
2) Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 

intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 

voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019.  
3) Statutaire benoemingen. 
4) Statutaire mededelingen. 

artikel 2: 
zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde fusie door overneming van de opdracht-houdende 
verenigingen Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa met ingang van 1 april 2019 en aan het 

ontwerp van statuten van de gefuseerde vereniging ‘Flluvius Limburg’ onder de hogervermelde 
opschortende voorwaarden. 
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artikel 3 
de vertegenwoordiger van de gemeente Riemst die zal deelnemen aan de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Inter-aqua op 18 december 2018 (of iedere 

andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stem gedrag af 
te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 
1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing;  

artikel 4 
het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 

Inter-aqua, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf): 
secretariaat.hasselt@infrax.be. 
 

ROW - Dienst Patrimonium 
10. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INTER MEDIA VAN 19 DECEMBER 

2018 MET BETREKKING TOT: 

 GOEDKEURING VAN DE AGENDA 

 VOORSTEL VAN FUSIE DOOR OVERNEMING VAN INTER-AQUA EN INTER-MEDIA DOOR 
INTER-ENERGA DIE HAAR NAAM WIJZIGT IN ‘FLUVIUS LIMBURG’ – GOEDKEURING 

ONTWERP STATUTEN 

 EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT 
 
De gemeente Riemst neemt voor de activiteit (kabel)netwerken deel aan de opdracht houdende 

vereniging Inter-media.  
De gemeente Riemst werd per aangetekend schrijven van 17 september 2018 opgeroepen om deel te 
nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Inter-media die op 19 december 

2018 zal plaatshebben in onze kantoren aan de Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt.  
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitt ing van 4 september 
2018 werd aan de gemeente Riemst overgemaakt.  

 
FUSIE DOOR OVERNEMING VAN INTER-AQUA EN INTER-MEDIA DOOR INTER-ENERGA OP 1 
APRIL 2019 

De opdrachthoudende verenigingen Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media staan samen heden in 
voor een aantal nutsvoorzieningen in de Limburgse regio. Terwijl Inter-energa distributie-netbeheerder 
elektriciteit en gas is en eveneens actief is als warmtenetbeheerder, staan Inter-aqua en Inter-media in 

voor respectievelijk de activiteiten riolering en (kabel)netwerken in de meeste van de gemeenten.  Het 
is de bedoeling de gemeentelijke participaties in deze sectoren te bundelen door de drie voornoemde 
verenigingen tot ‘Fluvius Limburg’ te fusioneren.  

Het voorgestelde fusieproject kadert onder meer in een wens van de Vlaamse regering tot 
vereenvoudiging van de organisatie van het netbeheer. In de eerste plaats moet een grotere 
transparantie ten goede komen van de klanten. Tevens wordt een effectieve bijdrage geleverd aan de 

vermindering van het aantal bestuursmandaten en een afslanking van de bestuurs-organen. 
Binnen de evoluties en uitdagingen in de (distributie)netwerksector en de tot stand brenging van één 
werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba, sluit het samen brengen van alle regio-activiteiten 

binnen één opdrachthoudende vereniging nauw aan bij de organisatie en structuur van deze 
werkmaatschappij.  De focus blijft daarbij het verstrekken van klantgerichte diensten tegen redelijke 
(prijs)voorwaarden. 

Fluvius Limburg zal fungeren als één ‘multi utility’ entiteit, waarin de beleidsvoering inzake het 
distributienetbeheer van elektriciteit en gas en eveneens deze inzake de activiteiten (kabel)net -
werken, riolering en warmte maximaal wordt geoptimaliseerd. Door de voorgestelde fusie wordt 

Fluvius Limburg de grootste entiteit binnen de Fluvius-groep.   
Er dient aangestipt dat de voorgenomen fusie door overneming op geen enkele manier afbreuk doet 
aan de betrokkenheid van elke individuele gemeente bij het lokaal beheer van de huidige activiteiten 

en de verankering van de operationele werking. De afgeslankte structuur zorgt voor transparantie en 
wendbaarheid waarin de gemeenten centraal blijven bestaan. 
Tweemaal per jaar zal een burgemeestersoverleg worden georganiseerd welke een strategisch advies 

zal uitbrengen naar de diverse bestuursorganen. Fluvius Limburg blijft haar bredere maatschappelijke 
rol opnemen binnen de regio, zoals sLim, slimme steden en andere uitdagingen die zich in de sfeer 
van nutsvoorzieningen bevinden.  
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Inter-energa treedt op als overnemende entiteit en Inter-aqua en inter-media als over te nemen 
entiteiten. Het gehele vermogen van Inter-aqua en Inter-media zal ingevolge een ontbinding zonder 
vereffening overgaan op Inter-energa, en dit boekhoudkundig en fiscaal vanaf 1 januari 2019, terwijl 

de fusie zich juridisch op 1 april 2019 realiseert.  Op het ogenblik van de realisatie van de 
voorgenomen fusie zullen Inter-aqua en Inter-media van rechtswege ophouden te bestaan. Er wordt 
gewerkt met een definitieve ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 30 juni 2018, vermits het 

om fuseren van onderscheiden activiteiten gaat met een specifiek eigen vermogen.  Vermits de 
verschillende aandelen in elk van de overgenomen verenigingen afzonderlijk per activiteit zijn 
toegekend, kan het aantal bestaande aandelen in de gefuseerde vereniging worden overgenomen en 

behouden. 
Ter gelegenheid van de voorgenomen fusie door overneming wordt voor Inter-energa een naams 
wijziging doorgevoerd in ‘Fluvius Limburg’.   

De fusieoperatie is onderworpen aan een aantal opschortende voorwaarden: 
a) de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone algeme-ne 
vergaderingen van alle drie betrokken opdrachthoudende verenigingen met bijhorende 

ontwerpstatuten van Fluvius Limburg; 
b) het verkrijgen vanwege de VREG van de bevestiging van de erkenning van ‘Fluvius Limburg’ 
als distributienetbeheerder elektriciteit én aardgas; 

c) de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten omtrent de fusie die leidt tot de 
opdrachthoudende vereniging ‘Fluvius Limburg’. 

 

AANVAARDING ONTWERPSTATUTEN ‘FLUVIUS LIMBURG’ 
 
Het artikel 604 van het decreet over het lokaal bestuur – in werking getreden op 25 februari 2018 

voorziet dat statutenwijzigingen aan de deelnemers kunnen worden voorgelegd in de loop van het jaar 
2018 om het distributienetbeheer te vereenvoudigen of als begeleidende maatregelen met het oog op 
de vereenvoudiging van de structuur van het energiedistributie-netbeheer in Vlaanderen. 

De voorgestelde fusieoperatie gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen binnen Inter-energa 
die hun oorsprong vinden in meerdere domeinen: 

• aanpassingen ingevolge de voorgestelde fusie: 

◦ naamwijziging van Inter-energa in Fluvius Limburg; 
◦ toevoeging in de verschillende rubrieken van de activiteiten riolering, waterdistributie en 

(kabel)netwerken naast deze omtrent distributienetbeheer elektriciteit, aardgas, warmte 

en openbare verlichting,  
◦ vervanging van de naam van de deelnemende opdrachthoudende vereniging Intergas 

door PBE vermits Intergas door PBE overgenomen wordt; 

◦ behoud van de oorspronkelijke vervaldag 28 november 2022 voor de duurtijd inzake 
activiteiten riolering, waterdistributie en (kabel)netwerken met mogelijkheid tot verlen-ging 
tot de normale vervaldag van 29 maart 2037; 

◦ de deelnemende openbare besturen (gemeenten en inbrengende opdrachthoudende 
vereniging) beschikken over ten minste 80% van het kapitaal en eveneens over een 
voorkooprecht in verhouding tot hun aandelenbezit; 

• aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017:  
◦ introductie van drie (3) regionale bestuurscomités met één mandataris per gemeente en 

de gemeentelijke indeling ervan;  

◦ beperking van het aantal leden van de raad van bestuur; 
◦ genderbepaling; 
◦ mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;  

◦ opstelling code goed bestuur; 
• andere aanpassingen inzake governance:  

◦ introductie van drie (3) regionale bestuurscomités met één bestuurslid per gemeente en  

de gemeentelijke indeling ervan;  
◦ vernieuwde regeling inzake het criterium voor de aanduiding van een lid van de raad van 

bestuur met raadgevende stem alsook van de vertegenwoordigers op de algemene 

vergadering; 
◦ de deelnemende openbare besturen (gemeenten en inbrengende opdrachthoudende 

vereniging) beschikken over ten minste 80% van de stemrechten;  

◦ schrapping van de bepalingen inzake de provincie in het vooruitzicht van haar uittreding.  
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Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samen-werking 
dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering en 
onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde fusie en ontwerp van statuten. De gemeenteraad 

dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.  
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij 

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

betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger kan lopen over 
de volledige legislatuur 2013-2018; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 

intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dat 
bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 

algemene vergadering; 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter Media; 
Gezien de statutenwijziging van Inter Media, op 3 december 2013; 

Gezien overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samen 
werking de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de algemene 
vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de statutenwijzigingen;  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 9 december 2014 om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door Davy Renkens Bovenstraat 74 te 3770 Riemst en mevrouw Jessica Nijs, 
wonende Sieberg 14 te 3770 Riemst en hen af te vaardigen op de buitengewone algemene 

vergaderingen en algemene vergaderingen tijdens de legislatuur 2013-2018 met elk 50 procent 
stemrecht; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 november 2017 om mevrouw Jessica Nijs te 

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

Gelet op de bespreking door de gemeentelijke commissie voor intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden (CIS) van 5 november 2018; 
 

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

Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 

zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van 
de opdrachthoudende vereniging Inter-media d.d. 19 december 2018:  

1) Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen Inter-aqua en 

Intermedia door de opdrachthoudende vereniging Inter-energa: 
a) Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie. 
b) Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de Raad van 

Bestuur en van de Commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming 
door de opdrachthoudende vereniging Inter-energa van heel het vermogen, bestaande uit 
het volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch 

voorbehouden, van de over te nemen verenigingen Inter-aqua en Inter-media, met 
juridische uitwerking op 1 april 2019 en met boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1 
januari 2019. De aandeelhouders kunnen één maand voor de algemene vergaderin g op 

de zetel van de vennootschap kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere 
verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van 
Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.  
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c) Goedkeuring van: 
i) De fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa 

overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder punt 1.2, bij wijze van overdracht 

aan Inter-energa van de algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en 
passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits 
toekenning aan de deelnemers van de overgenomen verenigingen van nieuwe 

aandelen van Inter-energa, en dit per activiteit netbeheer elektriciteit, netbeheer 
aardgas, (kabel)netwerken, riolering en warmte, De nieuwe aandelen zullen worden 
toegekend aan de desbetreffende deelnemers van de overgenomen verenigingen 

zonder opleg. En dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018 met 
boekhoudkundige en fiscale inwerkingtreding per 1 januari 2019, met dien verstande 
dat alle sedert 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019 door de over te nemen 

verenigingen gestelde verrichtingen geacht worden te zijn verricht voor Inter-energa 
(Fluvius Limburg). 

ii) En overeenkomstige kapitaalverhogingen. 

d) Goedkeuring van de statuten inclusief naamswijziging van de gefuseerde 
opdrachthoudende vereniging ‘Fluvius Limburg’ en overeenkomstige aanpassing van het 
register van de deelnemers. 

e) Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 
desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door 
overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa, en inzonderheid verlening 

van machtiging om : 
i) de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien 

van de fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa zoals 

vermeld onder punt 1.1. vast te stellen; 
ii) de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;  
iii) het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de 'Algemene 

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie'vrij te stellen van het nemen van een 
ambtshalve inschrijving; 

iv) de kapitaalverhogingen vast te stellen en de statuten hieraan aan te passen;  

v) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat 
nodig of nuttig kan zijn; 

vi) de ontbinding zonder vereffening van Inter-media vast te stellen ingevolge de 

verwezenlijking van de fusie door overneming. 
f) Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 1.1. 

tot en met 1.5 bij authentieke akte te doen vaststellen. 

2)  Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019.  

3) Uitkeringsmodaliteiten tweede dividend 
4) Statutaire benoemingen 
5) Statutaire mededelingen. 

artikel 2: 
zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde fusie door overneming van de opdracht-houdende 
verenigingen Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa met ingang van 1 april 2019 en aan het 

ontwerp van statuten van de gefuseerde vereniging ‘Fluvius Limburg’ onder de hogervermelde 
opschortende voorwaarden; 
artikel 3: 

de vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Inter-media op 19 december 2018 (of 
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar 

stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing;  
artikel 4 

het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
Inter-media, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) 

secretariaat.hasselt@infrax.be. 
 

mailto:secretariaat.hasselt@infrax.be
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artikel 5 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buitengewone algemene 
vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter Media van 19 december 2018 (of 

op elke andere buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda ingeval de eerste niet 
geldig zou kunnen beraadslagen) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de 
gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de vergadering van de opdrachthoudende 

vereniging Inter Media van 19 december 2018 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van 
de volledige agenda. 
 

ROW - Dienst Patrimonium 
11. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING INTER-ENERGA VAN 17 DECEMBER 2018 

 GOEDKEURING VAN AGENDA  

 VOORSTEL VAN FUSIE DOOR OVERNEMING VAN INTER-AQUA EN INTER-MEDIA DOOR 
INTER-ENERGA 

 STATUTENWIJZIGINGEN – NAAMWIJZIGING ‘FLUVIUS LIMBURG’ 

 EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT 

 
De gemeente Riemst neemt voor de activiteiten distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de 
opdrachthoudende vereniging Inter-energa.  

De gemeente Riemst werd per aangetekend schrijven van 17 september 2018 opgeroepen om deel te 
nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Inter-energa die op 17 december 
2018 zal plaatshebben in onze kantoren op de Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt. 

Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 12 
september 2018 werd aan de gemeente Riemst overgemaakt.  
 

FUSIE DOOR OVERNEMING VAN INTER-AQUA EN INTER-MEDIA DOOR INTER-ENERGA OP 1 
APRIL 2019 
De opdrachthoudende verenigingen Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media staan samen heden in 

voor een aantal nutsvoorzieningen in de Limburgse regio. Terwijl Inter-energa distributie-netbeheerder 
elektriciteit en gas is en eveneens actief is als warmtenetbeheerder, staan Inter-aqua en Inter-media in 
voor respectievelijk de activiteiten riolering en (kabel)netwerken in de meeste van de gemeenten.  Het 

is de bedoeling de gemeentelijke participaties in deze sectoren te bundelen door de drie voornoemde 
verenigingen tot ‘Fluvius Limburg’ te fusioneren.  
Het voorgestelde fusieproject kadert onder meer in een wens van de Vlaamse regering tot 

vereenvoudiging van de organisatie van het netbeheer. In de eerste plaats moet een grotere 
transparantie ten goede komen van de klanten. Tevens wordt een effectieve bijdrage geleverd aan de 
vermindering van het aantal bestuursmandaten en een afslanking van de bestuurs -organen. 

Binnen de evoluties en uitdagingen in de (distributie)netwerksector en de tot stand brenging van één 
werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba, sluit het samen brengen van alle regio-activiteiten 
binnen één opdrachthoudende vereniging nauw aan bij de organisatie en structuur deze 

werkmaatschappij.  De focus blijft daarbij het verstrekken van klantgerichte diensten tegen redelijke 
(prijs)voorwaarden. 
Fluvius Limburg zal fungeren één ‘multi utility’ entiteit, waarin de beleidsvoering inzake het 

distributienetbeheer van elektriciteit en gas en eveneens deze inzake de activiteiten (kabel)net -
werken, riolering en warmte maximaal wordt geoptimaliseerd. Door de voorgestelde fusie wordt 
Fluvius Limburg de grootste entiteit binnen de Fluvius-groep.   

Er dient aangestipt dat de voorgenomen fusie door overneming op geen enkele manier afbreuk doet 
aan de betrokkenheid van elke individuele gemeente bij het lokaal beheer van de huidige activiteiten 
en de verankering van de operationele werking. De afgeslankte structuur zorgt voor transparantie en 

wendbaarheid waarin de gemeenten centraal blijven bestaan. 
Tweemaal per jaar zal een burgemeestersoverleg worden georganiseerd welke een strategisch advies 
zal uitbrengen naar de diverse bestuursorganen. Fluvius Limburg blijft haar bredere maatschappelijke 

rol opnemen binnen de regio, zoals sLim, slimme steden en andere uitdagingen die zich in de sfeer 
van nutsvoorzieningen bevinden.  
Inter-energa treedt op als overnemende entiteit en Inter-aqua en inter-media als over te nemen 

entiteiten. Het gehele vermogen van Inter-aqua en Inter-media zal ingevolge een ontbinding zonder 
vereffening overgaan op Inter-energa, en dit boekhoudkundig en fiscaal vanaf 1 januari 2019, terwijl 
de fusie zich juridisch op 1 april 2019 realiseert.   
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Op het ogenblik van de realisatie van de voorgenomen fusie zullen Inter-aqua en Inter-media van 
rechtswege ophouden te bestaan. Er wordt gewerkt met een definitieve ruilverhouding gebaseerd op 
de gegevens per 30 juni 2018, vermits het om fuseren van onderscheiden activiteiten gaat met een 

specifiek eigen vermogen.  Vermits de verschillende aandelen in elk van de overgenomen 
verenigingen afzonderlijk per activiteit zijn toegekend, kan het aantal bestaande aandelen in de 
gefuseerde vereniging worden overgenomen en behouden. 

Ter gelegenheid van de voorgenomen fusie door overneming wordt voor Inter-energa een naams 
wijziging doorgevoerd in ‘Fluvius Limburg’.   
De fusieoperatie is onderworpen aan een aantal opschortende voorwaarden:  

1) de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone algemene 
vergaderingen van alle drie betrokken opdrachthoudende verenigingen met bijhorende 
ontwerpstatuten van Fluvius Limburg; 

2) het verkrijgen vanwege de VREG van de bevestiging van de erkenning van ‘Fluvius Limburg’ 
als distributienetbeheerder elektriciteit én aardgas; 

3) de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten omtrent de fusie die leidt tot de 

opdrachthoudende vereniging ‘Fluvius Limburg’. 
STATUTENWIJZIGINGEN – NAAMWIJZIGING ‘FLUVIUS LIMBURG’ 
Het artikel 604 van het decreet over het lokaal bestuur – in werking getreden op 25 februari 2018 

voorziet dat statutenwijzigingen aan de deelnemers kunnen worden voorgelegd in de loop van het jaar 
2018 om het distributienetbeheer te vereenvoudigen of als begeleidende maatregelen met het oog op 
de vereenvoudiging van de structuur van het energiedistributie-netbeheer in Vlaanderen. 

De voorgestelde fusieoperatie gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen die hun oorsprong 
vinden in meerdere domeinen: 
- aanpassingen ingevolge de voorgestelde fusie: 

* naamwijziging van Inter-energa in Fluvius Limburg; 
* toevoeging in de verschillende rubrieken van de activiteiten riolering, waterdistributie en 
(kabel)netwerken naast deze omtrent distributienetbeheer elektriciteit, aardgas, warmte en 

openbare verlichting,  
* vervanging van de naam van de deelnemende opdrachthoudende vereniging Intergas door 
PBE vermits Intergas door PBE overgenomen wordt; 

* behoud van de oorspronkelijke vervaldag 28 november 2022 voor de duurtijd inzake 
activiteiten riolering, waterdistributie en (kabel)netwerken met mogelijkheid tot verlenging tot de 
normale vervaldag van 29 maart 2037; 

* de deelnemende openbare besturen (gemeenten en inbrengende opdrachthoudende 
vereniging) beschikken over ten minste 80% van het kapitaal en eveneens over een 
voorkooprecht in verhouding tot hun aandelenbezit; 

- aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017:  
* introductie van drie (3) regionale bestuurscomités met één mandataris per gemeente en de 
gemeentelijke indeling ervan;  

* beperking van het aantal leden van de raad van bestuur; 
* genderbepaling; 
*  mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;  

* opstelling code goed bestuur; 
- andere aanpassingen inzake governance:  

* introductie van drie (3) regionale bestuurscomités met één bestuurslid per gemeente en de 

gemeentelijke indeling ervan;  
* vernieuwde regeling inzake het criterium voor de aanduiding van een lid van de raad van 
bestuur met raadgevende stem alsook van de vertegenwoordigers op de algemene vergadering;  

* de deelnemende openbare besturen (gemeenten en inbrengende opdrachthoudende 
vereniging) beschikken over ten minste 80% van de stemrechten;  
* schrapping van de bepalingen inzake de provincie in het vooruitzicht van haar uittreding.  

 
BEVESTIGING AANWIJZING FLUVIUS LIMBURG ALS DISTRIBUTIENETBEHEERDER 
Inter-energa is in 2007 en 2008 door de VREG aangewezen als elektriciteits - en aardgas-

distributienetbeheerder bij beslissing van de VREG.  Volgens het Energiedecreet eindigt de aanwijzing 
van een bij een fusie betrokken distributienetbeheerder van rechtswege en moet een nieuwe 
distributienetbeheerder door de VREG worden aangewezen. 
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In het vooruitzicht van de voorgestelde fusie heeft de raad van bestuur in zitting van 12 september 
2018 haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot bevestiging van de aanwijzing vanaf 1 april 2019 
van Fluvius Limburg als distributienetbeheerder voor het volledige grondgebied waarop momenteel 

Inter-energa actief is. De vergadering heeft beslist dit voorstel ter bekrachtiging door de 
vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten te agenderen op haar algemene vergadering 
van 17 december 2018.   

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering en 
onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde fusie en statuten-wijzigingen. De gemeenteraad 

dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.  
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij 

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

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

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

tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking;  
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-Energa; 
Gezien de statutenwijziging van Inter-energa, op 16 december 2013; 

Gezien de gemeentelijke afgevaardigden volgens het decreet van 18 januari 2013 houdende de 
wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 
aanstellingsprocedure van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) kan gebeuren voor de periode van 

de volledige legislatuur (2013-2018); 
Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar 
vertegenwoordigers in de schoot van de algemene vergaderingen van Inter-energa gedurende de 

legislatuur 2013-2018, en Riemst laten vertegenwoordigen door Davy Renkens Bovenstraat 74 te 
3770 Riemst en Anja Slangen Tramstraat 3 te 3770 Riemst en hen af te vaardigen op de 
buitengewone algemene vergadering van 16 december 2015 met elk 50 procent stemrecht;  

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

BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Pet er Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Jo Ruyters, 

Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 

zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van 
de opdrachthoudende vereniging Inter-energa d.d. 17 december 2018:  

1) Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen Inter-aqua en 

Inter-media door de opdrachthoudende vereniging Inter-energa :  
a) Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie.  
b) Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de Raad van 

Bestuur en van de Commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming 
door de opdrachthoudende vereniging Inter-energa van heel het vermogen, bestaande uit 
het volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch 

voorbehouden, van de over te nemen verenigingen Inter-aqua en Inter-media, met 
juridische uitwerking op 1 april 2019 en met boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1 
januari 2019.  

De aandeelhouders kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van 
de vennootschap kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en 
de overige stukken bedoeld in de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van 

Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.  
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c) Goedkeuring van: 
i) De fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa 

overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder punt 1.2, bij wijze van overdracht 

aan Inter-energa van de algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en 
passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits 
toekenning aan de deelnemers van de overgenomen verenigingen van nieuwe 

aandelen van Inter-energa, en dit per activiteit netbeheer elektriciteit, netbeheer 
aardgas, (kabel)netwerken, riolering en warmte, De nieuwe aandelen zullen worden 
toegekend aan de desbetreffende deelnemers van de overgenomen verenigingen 

zonder opleg.  
En dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018  met boekhoudkundige en 
fiscale inwerkingtreding per 1 januari 2019, met dien verstande dat alle sedert 1 

januari 2019 tot en met 31 maart 2019 door de over te nemen verenigingen gestelde 
verrichtingen geacht worden te zijn verricht voor Inter-energa (Fluvius Limburg). 

ii) En overeenkomstige kapitaalverhogingen.  

d) Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers.  
e) Goedkeuring van de statutenwijziging inclusief naamswijziging van de gefuseerde 

opdrachthoudende vereniging ‘Fluvius Limburg’. 

f) Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 
desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door 
overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa, en inzonderheid verlening 

van machtiging om : 
i) de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aan 

zien van de fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa 

zoals vermeld onder punt 1.1. vast te stellen; 
ii) de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;  
iii) het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheek -

bewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;   
iv) de kapitaalverhogingen vast te stellen en de statuten hieraan aan te passen.  
v) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat 

nodig of nuttig kan zijn.  
vi) t.a.v. de officiële instanties inzonderheid de VREG alle mededelingen en vereiste 

formaliteiten te vervullen. 

g) Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 1.1. 
tot en met 1.6 bij authentieke akte te doen vaststellen.  

2) Voorstel tot aanwijzing van Fluvius Limburg als elektriciteits- en aardgasdistributie-

netbeheerder door VREG. 
3) Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeen-

telijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het 

boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019. 
4) Uitkeringsmodaliteiten tweede dividend. 
5) Statutaire benoemingen 

6) Statutaire mededelingen. 
artikel 2 
• zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde fusie door overneming van de 

opdrachthouden- de verenigingen Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa met ingang van 1 april 
2019 (1); 
• zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdracht -

houdende vereniging Inter-energa (1); 
• zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde bevestiging van aanwijzing door de VREG 
van Fluvius Limburg als distributienetbeheerder elektriciteit en aardgas voor het huidige 

werkingsgebied met ingang van 1 april 2019 (1). 
(1)onder de hogervermelde opschortende voorwaarden. 
artikel 3: 

de vertegenwoordiger van de gemeente Riemst die zal deelnemen aan de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Inter-energa op 17 december 2018 (of 
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar 

stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing;  
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artikel 4: 
het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 

Inter-energa, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) 
secretariaat.hasselt@infrax.be. 
 

ROW - Dienst Patrimonium 
12. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING FLUVIUS VAN 17 DECEMBER 2018. 
 

Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelneemt aan Fluvius opdrachthoudende vereniging om de 
rechtstoestandreglementen van haar statutaire medewerkers te beheren in naam en voor rekening 

van de gemeente en dit als een welbepaalde taak van gemeentelijk algemeen belang, algemeen nut;  
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij 
decreet van 18 januari 2013; 

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

Overwegende dat decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering 
en dat van lid van een van de andere organen; 

Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 
intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking;  

Gelet op het feit dat de gemeente Riemst per aangetekend schrijven van 11 oktober 2018, werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius 
opdrachthoudende vereniging, op 17 december 2018, die plaats heeft in de kantoren gelegen aan de 

Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt; 
Gelet op de agenda: 

1) Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 

intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019. 

2) Uitkeringsmodaliteiten 2de dividend 

3) Statutaire benoemingen. 
4) Statutaire mededelingen 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente Riemst werd overgemaakt;  

Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de 
algemene vergadering; 
Gezien de gemeentelijke afgevaardigden volgens het decreet van 18 januari 2013 houdende de 

wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 
aanstellingsprocedure van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) kan gebeuren voor de periode van 
de volledige legislatuur (2013-2018); 

Gelet op het voorstel aan de raad van 4 november 2014 om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door Joël L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst en Peter Neven, 
wonende Toekomststraat 33 te 3770 Riemst  en hen af te vaardigen op al de buitengewone algemene 

en algemene vergaderingen met elk 50 procent stemrecht;  
Gelet op het voorstel om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander mevrouw Mieke 
Loyens, gemeenteraadslid wonende Burgemeester Coenegrachtslaan 36 te 3770 Riemst, aan te 

duiden 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 

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

Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
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artikel 1: 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buitengewone algemene 
vergadering van Fluvius, opdrachthoudende vereniging,van 17 december 2018 (of op elke andere 

gewone algemene vergadering met dezelfde agenda ingeval de eerste niet geldig zou kunnen 
beraadslagen) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn 
genomen over de agendapunten van de buitengewone vergadering van Fluvius, opdrachthoudende 

vereniging, van 17 december 2018 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige 
agenda. 
artikel 2: 

Om akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten van de algemene vergadering in 
buitengewone zitting op 17 december 2018: 

1) Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 

intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019. 

2) Uitkeringsmodaliteiten 2de dividend 

3) Statutaire benoemingen. 
4) Statutaire mededelingen 

artikel 3: 

De vertegenwoordigers van de gemeente Riemst die zullen deelnemen aan de algemene vergadering 
in buitengewone zitting van Fluvius opdrachthoudende vereniging op 17 december 2018, op te dragen 
hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen door de gemeenteraad van heden 

inzake voormelde artikelen. 
artikel 4: 
het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
Fluvius, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) 
secretariaat.hasselt@infrax.be, en dit uiterlijk op donderdag 13 december 2018. 

 
AH Welzijn & Vrije Tijd 
13. ALGEMENE VERGADERING IGL D.D 7 DECEMBER 2018 

 
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en de latere wijzigingen;  
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 

Gehandicapten in Limburg; 
Gelet op artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg; 

Gelet op de oproepingsbrief van 18 oktober 2018 voor de gewone vergadering van de Algemene 
Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op 7 
december 2018 om 18.00 uur die de volgende agendapunten bevat:  

1.Financieel rapport over het eerste semester 2018, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2018: 
kennisneming 
2.Begroting 2019: goedkeuring; 

Gelet op de toelichtingsnota’s betreffende de punten vermeld op de agenda van de gewone 
vergadering d.d. 7 december 2018 van de Algemene Vergadering; 
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de agenda te weigeren; 

 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 

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

 
Artikel 1: Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota’s draagt de Gemeenteraad zijn 
afgevaardigde op om tijdens de gewone vergadering d.d. 7 december 2018 van de Algemene 

Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op 
agendapunt “1. Financieel rapport over het eerste semester 2018, balans, resultaat en saldo per 30 
juni 2018: kennisneming” goedkeuring te geven. 
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Artikel 2: Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota’s draagt de Gemeenteraad zijn 
afgevaardigde op om tijdens de gewone vergadering d.d. 7 december 2018 van de Algemene 
Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op 

agendapunt “2. Begroting 2019: goedkeuring” goedkeuring te geven.  
 
Artikel 3: 

Als vertegenwoordiger van de gemeente voor de Algemene Vergadering vermeld in artikel 1,2 wordt 
aangewezen: 
mevrouw Rachelle Onclin, wonende Keelstraat 2 te 3770 Riemst, raadslid met als plaatsvervanger 

mevrouw Mieke Loyens, gemeenteraadslid. 
 
Artikel 4: 

Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger wordt 
gemandateerd om de in artikel 1 -2 vermelde vergadering (of op iedere andere datum waarop deze 
uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen zoals vermeld in de artikelen 1 en 2 

en verder al het nodige te doen voor afwerking van de volledige agenda.  
 
Artikel 5: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van 

onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de 
Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg.  
 

LDP - Dienst Milieu 
14. ALGEMENE VERGADERING + BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING LIMBURG.NET - 

28-11-2018 

 
Ivo Thys: 
Mits Limburg.net nog steeds geen antwoord heeft gegeven op mijn vraag betreffende 2 soorten 

compostbakken wens ik tegen dit agendapunt te stemmen. 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15-07-2005 en latere wijzigingen. 

Gelet op de uitnodigingsbrief van 16 juli 2018 (referte FA_AM_180716_564) tot de Algemene 
Vergadering van Limburg.net op woensdag 28 november om 18.00 u. en aansluitend tot de 
Bijzondere Algemene Vergadering van Limburg.net op woensdag 28 november 2018 om 19 uur in 

Orangerie ‘t Krekelhof, Rechterstraat 6 te 3511 Kuringen (Hasselt), met vermelding van de volledige 
agenda: 
- Algemene Vergadering: 

1) Welkom door de voorzitter 
2) Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering 
3) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 

4) Ontslag en benoeming van bestuurders 
5) Begroting 2019, te ontwikkelen activiteiten en strategie 
6) Uittreding provincie  

7) Varia 
- Bijzondere Algemene Vergadering: 

1) Welkom door de voorzitter 

2) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 
3) Statutenwijziging 

Gelet op de ter beschikking gestelde bijlagen op het Infopunt van Limburg.net:  

- Algemene vergadering: 
- Begroting 2019 
- Begroting 2019 – bijlagen 

- Presentatie Begroting 2019 
- PPT Begroting 2019 
- Uittredingsovereenkomst Provincie 

- Bijzondere Algemene Vergadering: 
 BAV181128_Nota statutenwijziging_v005_LN 
 BAV181128_ Limburg.net vergelijkende statuten_v005 

 BAV181128_Nota 15 bestuurders.pptx 
 



notulen gemeenteraad dd. 12.11.2018 – p. 29 
 

 

Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 
rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 
12, §2 ,3° van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, verder het 

Decreet genoemd; 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net;  
Gelet op de statuten van Limburg.net; 

Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde 
agendapunten te weigeren. 
 

BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean 
Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne 

Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
 

Artikel 1  
De agendapunten van de Algemene Vergadering en de Bijzondere Algemene Vergadering van 28 
november 2018 van de Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.  

Artikel 2 
De statutenwijziging van Limburg.net zoals uiteengezet in de bijlagen ‘BAV181128_Nota 
statutenwijziging_v005_LN’ en ‘BAV181128_ Limburg.net vergelijkende statuten_v005’ , wordt 

goedgekeurd. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 

bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het 
bezorgen van een afschrift  in tweevoud aan Limburg.net.  
 

LDP - Dienst Milieu 
15. SUBSIDIEREGLEMENT BETREFFENDE HET OPRUIMEN VAN ZWERFVUIL DOOR 

VERENIGINGEN EN SCHOLEN IN DE GEMEENTE RIEMST. 

 
Overwegende dat het opruimen van zwerfvuil en de sensibilisering van de bevolking over het 
afvalstoffenprobleem een aanzienlijke bijdrage levert tot het beheersen van het afvalprobleem; 

Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15-07-2005 en latere wijzigingen: 
Gelet op de Wet van 14-11-1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen; 

Overwegende dat de kosten worden geraamd op 4500 € per ophaalbeurt en dat de nodige kredieten 
worden voorzien in de begroting 2019. 
 

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

Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1 

Aan verenigingen en scholen, die in de deelgemeenten van Riemst zwerfvuil opruimen, wordt een 
toelage toegekend. Het reglement richt zich tot de verenigingen die zijn aangesloten bij een van de 
adviesraden van de gemeente en de scholen in de gemeente Riemst.  

De verenigingen en scholen, hierna genoemd deelnemers, verbinden zich ertoe om in een 
welbepaalde sector zwerfvuil op te ruimen tijdens de periodes bepaald door de gemeente.  
Deze subsidie is niet van toepassing tijdens de jaarlijkse opruimactie ‘Straat.net’ georganiseerd door 

Limburg.net. 
 
artikel 2 

De subsidie bedraagt 15 euro per gepresteerde kilometer. 
De gemeente bepaalt de richtlijnen, vermeld in de bijlage, waaraan de zwerfvuilopruimaktie moet 
voldoen. Enkel de deelnemers die deze richtlijnen strikt naleven, komen in aanmerking voor de 

subsidiëring. 
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artikel 3 
De deelnemers  
• melden hun deelname via het inschrijfformulier (bijlage); 

• volgen de opruimroute die in overleg met de gemeente Riemst werd overeengekomen en 
duiden achteraf op een plan aan welke straten er werden opgeruimd. 

• duiden op het plan van de opruimroute de plaatsen aan waar er groot zwerfvuil (elektrische 

apparaten, asbest, banden, chemisch en gevaarlijk afval) en grote sluikstorten liggen en dit 
wordt bezorgd aan de dienst Milieu; 

• vermelden het aantal personen die aan de actie zullen deelnemen; 

• bezorgen de niet gebruikte materialen, fluovestjes en grijpers na de actie terug aan de dienst 
milieu. 

 

De gemeente: 
• zorgt voor een verzekering voor alle deelnemers; 
• bezorgt opruimmateriaal (afvalzakken, fluovestjes, handschoenen en grijpers) aan de 

deelnemers; 
• bepaalt de routes waar opgeruimd kan worden in overleg met de deelnemers;  
• overhandigt de veiligheidsvoorschriften en praktische richtlijnen aan de deelnemers (bijlage);  

• haalt achteraf de voorziene zakken met het opgeruimde zwerfvuil en de eventuele gemelde 
sluikstorten op; 

 

artikel 4 
De toelagen worden voorzien onder de begroting 2019. 
De subsidie wordt, nadat de deelnemers de benodigde gegevens hebben doorgegeven en na 

controle, uitbetaald na elke zwerfvuilopruiming. 
 
artikel 5 

Het besluit is van toepassing vanaf 01-01-2019. 
 
artikel 6 

Dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de financiële dienst van de gemeente en de 
verenigingen en scholen. 
 

 
Facilitaire diensten - Technische Dienst 
16. GOEDKEURING VAN DE GEMEENTELIJKE DOTATIE VOOR DE OPERATIONELE ZONE 

OOST-LIMBURG IN 2019 
 
Gelet op artikel 68 § 2 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele veiligheid;  

Gelet op besluit 57 van de prezoneraad van 14 december 2014; 
Gelet op besluit 58 van de prezoneraad van 12 september 2014 over de overdracht van personeel, 
patrimonium en goederen; 

Gelet op nota 10 van de zoneraad van 13 maart 2015 houdende de verminderde dotatie voor 
Opglabbeek en Riemst; 
Gelet op het feit dat de nieuwe fusiegemeente Oudsbergen tot  de brandweerzone Oost-Limburg zal 

behoren vanaf 01/01/2019; 
Gelet op nota 185 van het zonecollege van 21 september 2018 over de gemeentelijke dotaties 2019;  
Gelet op het feit dat de zoneraad van oktober 2018 zal beslissen over de stijging van 2 of 3 % van de 

gemeentelijke dotatie voor het jaar 2019. In deze nota wordt het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd 
en wordt de berekening van 3 % toegepast; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 13/11/2017 houdende de goedkeuring van de 

gemeentelijke dotatie voor de operationele zone Oost-Limburg in 2018; 
Overwegende er een extra personeelsdotatie van 2015 t.e.m. 2019 voorzien is door de gemeente 
Hoeselt; 

Overwegende dat de parameters, aantal inwoners en belastbaar KI, aangepast worden aan de 
actuele gegevens; 
Overwegende dat iedere gemeenteraad zijn gemeentelijke dotatie voor 2019 voor 30 november 2018 

dient goed te keuren; 
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Overwegende dat de zonale verdeelsleutel voor de gemeenten is bepaald op 50% belastbaar KI + 
50% aantal inwoners.  
Jaarlijks, op 1 juli, wordt de verdeelsleutel op basis van de actuele gegevens aangepast. Hiervoor 

worden de gegevens gebruikt van de Studiedienst Vlaamse Regering die terug te vinden zijn op 
http://regionalestatistieken.vlaanderen.be  
 

Op 1 juli 2018 waren de meest actuele gegevens van het jaar 2017. 

 Inwoners 
2017 

Belastbaar KI 
2017 

% dotatie voor 
2019 

% voor dotatie 
2018 

As 8.210 3.387.307 2,20% 2,29% 

Bilzen 32.151 13.948.260 8,80% 9,14% 

Dilsen-Stokkem 20.310 10.815.088 6,1% 6,33% 

Genk 65.986 57.574.720 25,89% 26,84% 

Hoeselt 9.709 4.469.289 2,73% 2,83% 

Houthalen-
Helchteren 

30.601 15.559.856 9,00% 9,34% 

Kinrooi 12.277 5.070.320 3,29% 3,42% 

Lanaken 25.800 19.156.304 9,26% 9,56% 

Maaseik 25.233 11.643.698 7,10% 7,37% 

Maasmechelen 37.813 17.824.441 10,74% 11,15% 

Oudsbergen 10.318 12.636.484 7,07% 3,58% 

Riemst 16.592 6.763.327 4,43% 4,60% 

Voeren 4.129 1.974.148 1,18% 1,22% 

Zutendaal 7.270 4.129.756 2,25% 2,34% 

TOTAAL 306.399 184.952.998 100% 100% 

 
 
Overwegende dat de totale jaarlijkse dotatie van de gemeenten € 12.694.750 zal bedragen.  

 
De gemeente Riemst heeft binnen de brandweerzone een verdeelsleutel van 4,43 %.  
Dit komt neer op een dotatie in 2019 van € 561.781,00 ;  

 
Overwegende dat de zoneraad jaarlijks een korting bepaalt op de financiële bijdrage voor iedere 
gemeente waarvan de opkomsttijd in de situatie DAG en de situatie ANW (avond-nacht-weekend) 

lager is dan de norm die de zoneraad vooropstelt. 
 
Overwegende dat er in 2019 wordt een financiële compensatie wordt voorzien voor de gemeente 

Riemst omdat hun opkomstpercentage lager is dan de nagestreefde 80%. 
Voor de gemeente Riemst betekent dit in 2019 een verminderde dotatie van € 7.751,59.  
 

Overwegende dat de gemeente Hoeselt van 2015 tot en met 2019 een extra personeelsdotatie van € 
21.000 betaalt, zoals overeengekomen is bij de aanwerving van 2 beroepsbrandweermannen door de 
gemeente Hoeselt in 2014; 

 
Overwegende dat de dotatie, volgens de verdeelsleutel, rekening houdend met' de inbreng van 
patrimonium en rollend materieel, een extra dotatie van € 467,00 per jaar bedraagt voor de gemeente 

Riemst. 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 

Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Jo Ruyters, 
Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
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artikel 1: 
De zonale verdeelsleutel voor de gemeenten is bepaald op 50% belastbaar KI + 50% aantal inwoners.  
 

Jaarlijks, op 1 juli, wordt de verdeelsleutel op basis van de actuele gegevens aangepast. Hiervoor 
worden de gegevens gebruikt van de Studiedienst Vlaamse Regering die terug te vinden zijn op 
http://regionalestatistieken.be . 

 
Op 1 juli 2018 waren de meest actuele gegevens van het jaar 2017.  
 

 Inwoners 

2017 

Belastbaar KI 

2017 

% dotatie voor 

2019 

% voor dotatie 

2018 

As 8.210 3.387.307 2,20% 2,29% 

Bilzen 32.151 13.948.260 8,80% 9,14% 

Dilsen-Stokkem 20.310 10.815.088 6,1% 6,33% 

Genk 65.986 57.574.720 25,89% 26,84% 

Hoeselt 9.709 4.469.289 2,73% 2,83% 

Houthalen-

Helchteren 

30.601 15.559.856 9,00% 9,34% 

Kinrooi 12.277 5.070.320 3,29% 3,42% 

Lanaken 25.800 19.156.304 9,26% 9,56% 

Maaseik 25.233 11.643.698 7,10% 7,37% 

Maasmechelen 37.813 17.824.441 10,74% 11,15% 

Oudsbergen 10.318 12.636.484 7,07% 3,58% 

Riemst 16.592 6.763.327 4,43% 4,60% 

Voeren 4.129 1.974.148 1,18% 1,22% 

Zutendaal 7.270 4.129.756 2,25% 2,34% 

TOTAAL 306.399 184.952.998 100% 100% 

 

artikel 2: 
De raad neemt kennis van de totale gemeentelijke bijdrage van € 12.694.750 die is voorzien in de 
begroting van de brandweerzone voor 2019. 

 
artikel 3: 
De gemeente Riemst heeft binnen de brandweerzone een verdeelsleutel van 4,43 %.  

Dit komt neer op een dotatie in 2019 van € 561.781,00. 
 
artikel 4: 

De raad gaat akkoord met de verrekening van het patrimonium en het rollend materiaal zoals is 
bepaald in besluit 58 van de prezoneraad. 
 

Voor de gemeente Riemst betekent dit van 2015 tot en met 2019 een extra dotatie van 467 € per jaar.  
 
artikel 4bis 

In 2019 wordt er een financiële compensatie voorzien voor de gemeente Riemst omdat hun 
opkomstpercentage lager is dan de nagestreefde 80%.  
 

Voor de gemeente Riemst betekent dit in 2019 een verminderde dotatie van € 7.751,59. 
 
artikel 5: 

De raad gaat akkoord met de betaling van de dotatie van 554.497,00 € in 2019.  
 
Gespreid over 4 schijven wordt dit bedrag betaald voor de 10e dag van de eerste maand van het 

kwartaal. De eerste maal zal dit gebeuren voor 10 januari 2019.  
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artikel 5 
Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de voorzitter van de zoneraad, de minister van 
Binnenlandse Zaken en de gouverneur worden toegezonden.  

 
Facilitaire diensten - Technische Dienst 
17. AANKOOP VAN EEN TWEEDEHANDS VUILNISWAGEN 

 
Ivo Thys: 
Is er garantie op deze vrachtwagen? 

burgemeester Mark Vos: 
Er is 3 maanden garantie op. 
 

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 dat de totale kostprijs van het voertuig € 18.000,- excl. BTW of € 21.780,- incl. BTW bedraagt; 
Overwegende dat het voertuig dat voldoet aan de technische voorschriften uitzonderlijk beschikbaar is 

op de markt en er daardoor snel beslist dient te worden; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode GEM/24200100/0200 (actie 1419/005/001/001/001).  

 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps , 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 

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

artikel 1: 
Er wordt een tweedehands vuilniswagen aangekocht. 
artikel 2: 

Goedkeuring wordt verleend aan de offerte van ITM Sales&Services bvba, Baan naar Bree 137 te 
3990 Peer met kenmerk 18/ITM/0203 voor de opdracht “Aankoop van een tweedehands 
vuilniswagen”. 

artikel 3: 
De aankoopprijs van dit voertuig bedraagt € 18.000,- excl. BTW of € 21.780,- incl. BTW.    
artikel 4: 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 
GEM/24200100/0200 (actie 1419/005/001/001/001).  
 

Dienst Financiën - Algemeen 
18. JAARREKENING 2017 OCMW 
 

Dirk Jacobs: 
NV-A-fractie vraagt de stemming. 
 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn en in het bijzonder hoofdstuk VI;  
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 en het ministerieel besluit van 1 

oktober 2010 houdende de Beleids- en Beheerssyclus van de gemeente, OCMW's en provincies; 
Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 

gemeenten, provincies en OCMW's; 
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Gelet op het Besluit van de Raad van Maatschappelijk Welzijn dd 18 september 2018 houdende 
goedkeuring van de rekening; 
Overwegende dat de rekening tijdig aan de raadsleden werd bezorgd; 

Overwegende dat de raad geen opmerkingen heeft bij de voorgestelde jaarrekening (art  
174 § 2 van het OCMW-decreet) ; 
 

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 

9 onthoudingen: Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Jan Noelmans,  Jo Ruyters, 
Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 

artikel 1: 
De rekening over het dienstjaar 2017 wordt aanvaard, zonder opmerkingen.  
artikel 2: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel directeur en de provinciegouverneur.  
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 

19. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Ivo Thys: 

1.Via facebook heb ik vernomen dat de inboedel van het heemkundig museum van Vlijtingen 
eigendom zou zijn van de gemeente.  Is dit ook zo? 
burgemeester Mark Vos: 

De gemeente is niet eigenaar. 
 
2.Hoe wordt het OCMW gestructureerd in de volgende legislatuur, voorziet u een. BCSD? 

schepen Katja Onclin:  
We zijn bezig met de voorbereidingen, alle wijzigingen gebeuren volgens het decreet lokaal bestuur. 
 

Ludwig Stevens: 
1.Wie staat in voor het onderhoud van het fietspad langs de Tongersesteenweg?  Ik wil plaatsen 
doorgeven die kunnen leiden tot een ongeval. 

schepen Guy Kersten: 
Het onderhoud van deze fietspaden is een taak van het Vlaamse gewest.  We zullen dit doorgeven.  
 

2.Graag een stand van zaken i.v.m. de situatie in de Mgr. Trudo Jansstraat. 
burgemeester Mark Vos: 
De weg is opgevuld en de huizen zijn gestabiliseerd.  De experten kunnen nu onderzoeken uitvoeren 

en de kosten worden vanaf nu gedragen door de verzekeraars. 
Ludwig Stevens: 
Wanneer wordt de weg hersteld en is er weer doorgang voor het verkeer? 

burgemeester Mark Vos: 
Na het herstel van de woningen en de plaatsing van een nieuwe waterleiding over de ganse lengte 
van Mgr. Trudo Jansstraat wordt het wegdek hersteld en daarna wordt het verkeer weer toegelaten. 

Ludwig Stevens: 
Is er naar de toekomst toe een plan van aanpak rond deze problematiek?  Sommige mensen hebben 
huizen of bouwgrond gekocht zonder op de hoogte te zijn  van het gevaar. 

burgemeester Mark Vos: 
We blijven de groeven onder de bebouwing monitoren zodat wij in geval van gevaar onmiddellijk 
kunnen ingrijpen, dit doen we trouwens al zeer lang. Daarnaast volgen we nauwgezet de mogelijkheid 

tot subsidiëring van de opvulling van groeven onder woningen op via de Vlaamse regering maar die 
moet nog een beslissing nemen.  Bij elke bouwaanvraag of verkoop van een woning wordt via de 
notaris gemeld of er zich een ondergrondse groeve bevindt onder of in de veiligheidsperimeter van de 

eigendom.   
Ludwig Stevens: 
Wie heeft de kosten van de opvulling van de ondergrondse groeve in de Misweg vorig jaar gedragen? 
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burgemeester Mark Vos: 
De gemeente heeft de kosten op zich genomen omdat de instorting zich voordeed in de 
veiligheidsperimeter van het openbaar domein. 

 
3.Graag meer uitleg over de meerkost van de werken Avergat. 
burgemeester Mark Vos: 

Er zijn weinig meerkosten voor de gemeente in de uitvoering aangerekend.  Er is wel een meerkost 
van ongeveer 250.000 euro voor de gemeente bij de gunning ten opzichte van de raming in het 
bestek. 

 
Jan Noelmans: 
1.De provincie heeft projectsubsidies goedgekeurd voor de herdenking van WOII.  Ik stel voor dat de 

gemeente hieraan deelneemt. 
schepen Marina Pauly: 
Er werden nog geen concrete plannen voorgelegd. 

2.De verkeersdrempels in de Dorpsstraat en de Rijckerstraat vertonen slijtage.  Kan hier iets aan 
gedaan worden? 
burgemeester Mark Vos: 

We geven dit door. 
 
Anita Beusen: 

Waarom staan er nog verkeersborden aan de Elderenweg, de werken zijn toch uitgevoerd? 
burgemeester Mark Vos: 
Er moeten nog wat kleine aanpassingen aan het wegdek uitgevoerd worden. 

2.De papiercontainers op het Deken Gelaesplein staan niet altijd op dezelfde plaats en zorgen soms 
voor overlast bij de omwonenden.  Kan dit opgelost worden? 
schepen Mathieu Eycken: 

We geven dit door. 
3.De verkeerssituatie in de Bolderstraat is zeer gevaarlijk.  Bij het inhalen wordt soms uitgeweken naar 
de stoep.  Is het mogelijk om hier tussenparkeren te verplichten? 

schepen Guy Kersten: 
We zullen dit bespreken met de politie. 
4.De overkapping op het kerkhof te Val-Meer werd te dicht op de bouwgrens geplaatst en beperkt het 

zicht van de omwonenden.  Kan dit opgelost worden? 
burgemeester Mark Vos: 
Bij het openbaar onderzoek bij de bouwvergunning zijn geen opmerkingen binnen gekomen.  Bij de 

plaatsing van de L-panelen zijn buren komen klagen over de beperking van het zicht, daarom zijn de 
L-panelen verplaatst voordat ze definitief werden geplaatst.  We onderzoeken nu een nieuwe locatie.  
 

Dirk Jacobs: 
Graag een stand van zaken i.v.m. de stoep ter hoogte van Bovenstraat 46 te Kanne. 
burgemeester Mark Vos: 

We zijn ermee bezig.  Er moet nog werken uitgevoerd worden aan de riolering. 
2.Een paar maanden geleden werd negatief geantwoord op de vraag van het wijndomein Vlijtingen 
om wijn te kunnen stokkeren in de groeven.  Waarom wordt de pachtovereenkomst van de heer 

Jennen na zijn overlijden dan wel verlengd ? 
burgemeester Mark Vos: 
Er worden geen nieuwe overeenkomsten afgesloten tenzij dit een toeristische meerwaarde zou 

betekenen.  De overeenkomst van de overleden heer Jennen wordt verdergezet door diens zoon en 
betreft het kweken van grotchampignons, een streekproduct.  Wijn is in onze gemeente niet erkend als 
streekproduct. 

 
Etienne Gielen: 
1.Worden de omgevingswerken die zijn uitgevoerd aan de schoolomgevingen geëvalueerd?  Zo ja, 

hoe worden ze geëvalueerd en wordt er ook uitgebreid naar andere deelgemeenten? 
schepen Guy Kersten: 
Deze werken worden geëvalueerd en daar waar het mogelijk is worden ze ook toegepast in andere 

deelgemeenten. 
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Etienne Gielen: 
Ik dring aan op een grondige evaluatie via erkende instanties  
 

Marc Konings: 
1.Wanneer zijn de werken in de Klein Lafeltstraat klaar? 
burgemeester Mark Vos: 

De werken aan de nutsleidingen hebben vertraging opgelopen.  Pas als deze voltooid zijn, kan de 
aannemer verder werken aan de stoepen.  We kunnen hier momenteel geen termijn op plakken.  
2.Onlangs werd met een inwoner een vrijwilligerscontract gesloten om mee te helpen in ’t Paenhuis.  

Gaat dit in de toekomst nog gebeuren? 
schepen Marina Pauly: 
Er werd een vrijwilliger aangenomen voor het Paenhuis in afwachting van de aanstelling van een 

nieuwe medewerker.  Er zijn meerdere vrijwilligers tewerkgesteld op de gemeente en aan de 
personeelsdienst werd gevraagd om de vrijwilligersvergoedingen in zijn totaliteit te beki jken zodat we 
een toekomstvisie kunnen bepalen. 

3.Werd een toelagereglement voor de mergelgroeven goedgekeurd door het schepencollege? 
burgemeester Mark Vos: 
Het toelagereglement voor de mergelgroeven wordt nog ter goedkeuring voorgelegd aan de 

gemeenteraad. 
 
Agnes Coenegrachts: 

Werden de eigenaars van de grond op de hoogte gebracht van de plechtigheid die plaatsvond n.a.v. 
het plaatsen van de dodendraad? 
burgemeester Mark Vos: 

Dit was een initiatief van Heemkunde Kanne; We zullen dit navragen.  
Ludwig Stevens: 
Deze herdenkingsplechtigheid was zeer mooi, maar waarom waren er enkel scholen van het vrij 

onderwijs aanwezig? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit was geen initiatief van de gemeente. 

Schepen Marina Pauly: 
Dit was een initiatief van Heemkunde Kanne samen met de vrije school van Kanne.  Aan de gemeente 
werd slechts 2 weken op voorhand gevraagd om een afvaardiging te sturen.  

Ludwig Stevens: 
Ik dring er op aan dat de gemeente in de toekomst een coördinerende rol speelt bij dergelijke 
plechtigheden. 

schepen Bert Cilissen: 
De scholen zijn vrij om initiatieven te nemen die passen in hun leerplan.   De gemeentescholen hebben 
zelf ook een herdenkingsplechtigheid rond WO I georganiseerd. 

Anja Slangen: 
Elke school neemt eigen initiatieven, hierover worden geen afspraken gemaakt. 
 

Davy Renkens: 
De betrokken families wensen de technische dienst te feliciteren met hun snelle en goede interventie 
voor de herstelling van de graven van de oudstrijders te Kanne. 

 
Rachelle Onclin: 
Wanneer worden de nieuw aangelegde pleinen ingericht met groenaanplanting? 

burgemeester mark Vos: 
De planten zijn aangekomen en worden zo snel als mogelijk geplant.  
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Interne zaken - Dienst Secretariaat 
20. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET - 

VOORZIEN VAN ‘BOEKENRUILKASTEN’ IN DE DEELGEMEENTEN 

 
Op verzoek van raadslid Marc Konings wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 12.11.2018 toegevoegd. 

 
Voorzien van ‘Boekenruilkasten’ in de deelgemeenten 
 

In verschillende gemeenten en steden in Limburg heeft men een vrij populair initiatief van 
boekenruilkasten in gebruik. In Voeren en Hoeselt heeft men bijvoorbeeld zo een kastje.  
Het principe van Little Free Library komt oorspronkelijk uit Amerika.  

Boeken kunnen er gratis genomen, geruild of aangevuld worden door lezers zonder enige 
verplichtingen. Deze boeken zijn bestemd voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen.  
 

Doel van dit initiatief is boeken in omloop te houden en de mensen tot lezen aan te zetten. 
Het sortiment van boeken wordt regelmatig vernieuwd door de lezers en door de gemeente of stad.  
 

Ons voorstel is dat men in de deeldorpen van Riemst op centrale plaatsen, zulke kasten plaatst en 
deze in eerste instantie aanvult met boeken die jaarlijks afgeschreven worden door de Bib. 
Ook dienen er op regelmatige tijdstippen inspecties uitgevoerd te worden om de kasten terug in orde 

te zetten en om deze eventueel terug bij te vullen. 
Dit is een ook een kleine tegemoetkoming naar de deelgemeenten waar de uitleenposten van de Bib 
zijn afgeschaft. 

 
Wij vragen de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel en dit verder uit te werken met de 
mensen van de Bib. 

 
schepen Christiaan Bamps: 
Boekenruilkasten is een goed voorstel, maar op vele plaatsen is  dit een privé initiatief dat ook door de 

initiatiefnemers wordt opgevolgd.   
Het gemeentebestuur is in Herderen gestart met een ruilkast in het Huis van het Kind.  Dit betreft een 
ruilrek voor kleren en een ruilrek voor boeken.  Het ruilrek voor kleren heeft succes, dit voor de boeken 

niet.   
Wij gaan verenigingen contacteren om dit initiatief mee te ondersteunen.  Deze werkwijze heeft als 
voordeel dat er controle is op de ruilkasten. 

We volgen dit verder op en hopen dit , net als u, verder te kunnen uitbreiden.  Ik stel dan ook voor dat 
de raad akkoord gaat met uw voorstel. 
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Welzijn & Vrije Tijd - Algemeen 

21. NOODHULP "INDONESIË 12-12" 
 
Op vrijdag 28 september werd het noorden van het eiland Sulawesie in Indonesië getroffen door een 

zware aardbeving gevolgd door een Tsunami. Volgens officiële cijfers zijn er meer dan 2,4 miljoen 
mensen getroffen door de ramp. In augustus is het land al zwaar getroffen door een aardbeving in 
Lombok. De Indonesische regering doet een beroep op Internationale hulp om het hoofd te bieden 

aan deze noodsituatie. 
Het college van burgemeester en schepenen wil deze actie ondersteunen en stelt aan de 
gemeenteraad voor om een storting te doen van 1250 € op het rekeningnummer BE19 0000 0000 

1212. 
Deze kredieten zijn niet opgenomen in het budget 2018. Ze worden in de volgende budgetwijziging 
voorzien. 

Omdat het gemeentebestuur geen eenvormige aanpak heeft om te werken met noodhulpprojecten 
wordt er voorgesteld om hierrond een visie uit te werken. 



notulen gemeenteraad dd. 12.11.2018 – p. 38 
 

 

Tevens beslist het gemeentebestuur om alle verenigingen of inwoners , die een actie ondernemen ten 
voordele van Indonesië logistiek te ondersteunen in de vorm van :  

• gratis drukwerk in onze gemeentelijke drukkerij. Dit kan op basis van art. 4 van het 

gemeenteraadsbesluit van 11/10/2010 inzake de tarieven van het grafisch centrum 
• gratis gebruik van materialen van de gemeentelijke uitleendienst. Dit kan op basis van artikel 

9 van het gemeenteraadsbesluit van 9/03/2015 inzake de uitleendienst. 

 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit 
voorstel. 
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De voorzitter sluit de vergadering te 22.15 uur. 
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