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Vergadering gemeenteraad van 8/10/2018. 
 
 
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, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Etienne Gielen, Marc Konings, 
Agnes Coenegrachts, Rachelle Onclin, raadsleden 
Claudia Swennen, algemeen directeur 
 

 
Laat zich verontschuldigen:  
Jan Peumans, Joël L'Hoëst, Jo Ruyters, raadsleden 
 

 
Vanaf punt 10 vervoegt Steven Coenegrachts, raadslid de zitting. 
 
Vragen vanuit het publiek. 
 
Ervaringsdeskundigen in armoede nemen het woord:  
Men stelt de Speldjesactie 17-10 voor, dit is een actie die oproept voor aandacht voor kwetsbare 
mensen in de gemeente.  Er wordt een tekst voorgelezen over kansarmoede: vb van uitspraken over 
armoede, onfaire beoordeling door de maatschappij. 
Schepen Katja Onclin feliciteert de inititatiefnemers van deze actie en geeft een overzicht van de 
acties van het Sociaal Huis naar armoede.  
 
De heer Jans – Albertlaan te Herderen: 
1.Ik heb geen antwoord ontvangen op mijn vraag gesteld tijdens de vorige gemeenteraad over de 
ratten en het brandgevaar.  In de brief van 12 april 2018 worden de actievoerders tegen de 
verkaveling aangewezen als schuldigen.   Bij aanplakking van een verkavelingsvergunning mogen 
betrokkenen beroep aantekenen. Bij uitspraak van de rechter van vergunningsbetwistingen werd het 
dossier stilgelegd, dit is een beslissing van de rechter niet van de heren Janssen en Stevens.  
Burgemeester Mark Vos: 
Er is een antwoord vanuit de gemeente onderweg. 
 
2.Na de wateroverlast hebben wij een petitie met 205 handtekeningen ingediend met de vraag om 
dringend een oplossing te zoeken.. Ons werd toen beloofd dat de nodige maatregelen zouden 
getroffen worden. Ik wil hierbij ook verwijzen naar krantenartikels die aangeven dat er wel 
terugbetalingen zijn gebeurd.  
Burgemeester Mark Vos: 
Wat uw vraag i.v.m. de wateroverlast betreft kunnen we u mededelen dat er een goedkeuring is van 
de Vlaamse watermaatschappij voor het plaatsen van een waterbekken van 7500m³. Wij zullen u 
daarover informatie doorsturen.  Het is nu nog te vroeg voor een infovergadering. De subsidie is 
goedgekeurd, dus het zal een stap in de goede richting zijn.  
 
3.De familie Rogister, wonende op de Romeinse  vroeg mij om te melden dat ze vreemdelingen op 
hun terras hebben zien lopen en dat deze verdwenen over de aanspanning naar Villa Eycken.  
burgemeester Mark Vos: 
De betrokkenen kunnen best onmiddellijk 101 bellen, dit vergroot de kans om de dieven te vatten. 
 
4.Ik wil nogmaals verwijzen naar een fout in de notulen i.v.m. de afpaling van de Romeinse weg. 
Burgemeester Mark Vos: 
Zoals ik vorige keer reeds heb vermeld worden de  notulen die zijn goedgekeurd door de 
gemeenteraad niet meer aangepast. De verjaring waarnaar u verwijst werd niet terecht aangehaald.  
 
5.Ik wil u een brief overhandigen die wij ontvingen van de advocaat. Heeft de gemeente een 
gelijkaardige brief ontvangen en hoeveel heeft dit de gemeente opgebracht? 
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burgemeester Mark Vos: 
Wij hebben geen zicht op de volledige briefwisseling uit 2017. Wij zullen daarop reageren. Dat kan nu 
niet onmiddellijk . 
De heer Janssen wenst iedereen het beste met de verkiezingen. 
 
mevrouw Smets: 
De vraag werd reeds eerder gesteld maar toch wil ik u vragen om een nieuwe toegangsweg naar 
Zussen in overweging te nemen gezien de geplande uitbreiding van de Moult . 
schepen Guy Kersten:  
De vraag dateert al van 2010.  
De Walenweg is eigenlijk een ruilverkavelingsweg, waar uitwijkmogelijkheden zijn. Het dossier is vaak 
besproken en de politie adviseert negatief. AWV is niet meteen geneigd om mee te werken om de 
ontsluiting op Visésteenweg uit te breiden.  
 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering samengeroepen 
ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter dd. 28.09.2018. 
 
Op vraag van burgemeester Mark Vos wordt volgend punt bij hoogdringendheid toegevoegd aan de 
agenda: 
“Schoolomgeving Riemst” 
De raad gaat unaniem akkoord om dit punt aan de dagorde toe te voegen. 
 
Gaat over tot de dagorde 
 
 

 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
1. BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET : 

SCHOOLOMGEVING  RIEMST 
 
Toelichting schepen Guy Kersten: 
Tijdens de vorige gemeenteraad werd een bijkomend punt i.v.m. fietsstraat goedgekeurd.  
Bij het opmaken van de signalisatieplannen en in overleg met de politie, is er een opportuniteit naar 
boven gekomen. Aan het Woonzorgcentrum, vanaf de Tramstraat voor het WZC tot aan de school.  
Dit betekent 2 vliegen in 1 klap, dan is er een snelheidsregime van 30/uur en de inwoners worden 
ertoe aangezet om met de fiets naar school te gaan. 
Ludwig Stevens: 
Dit is voor verschillende redenen noodzakelijk.  
Marc Konings:   
Kan de weg niet verkeersvrij gemaakt worden nu dit een doorgangsweg is?. 
schepen Guy Kersten: 
Door het invoeren van de fietsstraat is er alvast een snelheidsbeperking. 
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet, 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 de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op 
artikel 6, § 1, X, en latere wijzigingen; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, met latere wijzigingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de bekendmaking en inwerkingtreding van 
reglementen en verordeningen, het artikel 250 betreffende de uitoefening van het toezicht van de 
Vlaamse Overheid op de uitvaardiging van aanvullende reglementen over het wegverkeer, met latere 
wijzigingen; 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16 maart 1968; 
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Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, KB 1 december 1975, zoals tot op 
heden gewijzigd, met in het bijzonder artikel 70; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 
verkeerstekens, en latere wijzigingen; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van 
de leden van de Vlaamse Regering gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 en 
4 december 2009, 6 juli 2010 en 7 juli 2010, 24 september 2010 en 19 november 2010; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, MB 11 oktober 1976, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op het dienstorder MOB/MIN/2010/01 van 11 januari 2010; 
Overwegende dat deze maatregelen een impact hebben op de verkeersveiligheid; 
 
BESLUIT: 21 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, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Etienne Gielen, Marc 
Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Het besluit van gemeenteraad 11 juni 2018 betreffende de schoolomgeving van Riemst wordt 
ingetrokken. 
artikel 2: 
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel om een parkeer- en stilstaanverbod in te voeren in 
de Paenhuysstraat. Dit over de gehele zone langsheen de school. 
artikel 3: 
De maatregel uit artikel 2 zal door middel van verkeersborden E3 aangegeven worden. Deze 
signalisatie zal geplaatst worden zoals bepaald in het koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 
weg. 
artikel 4: 
Een gedeelte van de Paenhuysstraat, de Pastoor Winterstraat, de Klein-Lafeltstraat, Eyckendael en 
de nieuwe verbindingsweg met de Tramstraat zal ingericht worden als fietsstraat. Dit voor de zone die 
aangegeven is met de specifieke signalisatie volgens plan in bijlage. 
artikel 5: 
De maatregel uit artikel 4 zal door middel van verkeersborden F111 (begin fietsstraat) en F113 (einde 
fietsstraat) aangegeven worden. Deze signalisatie zal geplaatst worden zoals bepaald in het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van 
het gebruik van de openbare weg. Om het begin en het einde van een fietsstraat goed aan te geven is 
het bovendien aangewezen om eveneens op de rijbaan zelf het pictogram van een fietsstraat aan te 
brengen door middel van een beschildering van de rijbaan. 
artikel 6: 
Ter hoogte van de school zullen twee nieuwe voetgangersoversteekplaatsen voorzien worden volgens 
plan in bijlage. Deze zullen conform de plaatsingsvoorwaarden aangebracht worden. 
artikel 7: 
Langsheen de school zullen, ter beveiliging van het voetpad, hekken geplaatst worden op de grens 
van de openbare rijbaan en de stoep. 
artikel 8: 
Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet. 
artikel 9: 
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente. 
artikel 10: 
Deze verordening wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van Limburg voor 
vermelding in het bestuursmemoriaal. 
artikel 11: 
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveilighed 
van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 
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Interne zaken - Dienst Secretariaat 
2. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 10.09.2018 
 
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: 21 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, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Etienne Gielen, Marc 
Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
Interne zaken - Dienst Personeel 
3. VERLOFNOTA 2019 
 
Gelet op artikel 261§2 van de rechtspositieregeling goedgekeurd door de gemeenteraad op 
15/12/2008 waarbij wordt bepaald dat de raad de feestdagen die samenvallen met een zaterdag of 
zondag dient te vervangen door een andere dag; 
Gelet op de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen dd. 27/09/2018 van de 
verlofnota 2019 en de daarbijhorende vastlegging van de dagen ter vervanging van de feestdagen die 
op een zaterdag of zondag vallen; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt de volgende feestdagen die 
samenvallen met een zaterdag of een zondag op volgende dagen vast te leggen: 
 

Te vervangen feestdagen Vervangende feestdagen 

zondag 21/07 (nationale feestdag) vrijdag 12/07 (brugdag Vlaamse gemeenschap) 

zaterdag 02/11 (Allerzielen) maandag 30/12 (sluiting tss Kerst-Nieuw) 

 
Gelet op de aparte regeling voor het personeel van de bibliotheek, de dienst bevolking, de 
buitenschoolse kinderopvang, de schoonmaaksters van de scholen en het personeel onder de brug in 
Vroenhoven; 
Gelet op de bevraging van het BOC/HOC via mail en hun antwoorden; 
Gelet op het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: 21 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, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Etienne Gielen, Marc 
Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Volgende feestdagen die op een zaterdag of zondag vallen in het jaar 2018 op volgende dagen vast te 
leggen: 
 

Te vervangen feestdagen Vervangende feestdagen 

zondag 21/07 (nationale feestdag) vrijdag 12/07 (brugdag Vlaamse gemeenschap) 

zaterdag 02/11 (Allerzielen) maandag 30/12 (sluiting Kerst-Nieuw) 

 
artikel 2: 
In afwijking van artikel 1 worden de feestdagen die op een zaterdag vallen niet vervangen voor 
bibliotheekpersoneel met zaterdagprestaties en wordt voor de bibliotheek de volgende regeling 
vastgelegd: 
 
Bibliotheekpersoneel met zaterdagprestaties: 
 

Te vervangen feestdagen Vervangende feestdagen 

zondag 21/07 (nationale feestdag) vrijdag 16/08 (brugdag OLV Hemelvaart) 
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Bibliotheekpersoneel zonder zaterdagprestaties: 
 

Te vervangen feestdagen Vervangende feestdagen 

zondag 21/07 (nationale feestdag) vrijdag 12/07 (brugdag Vlaamse gemeenschap) 

zaterdag 02/11 (Allerzielen) maandag 30/12 (sluiting Kerst-Nieuw) 

 
artikel 3: 
In afwijking van artikel 1 wordt voor de dienst bevolking de volgende regeling vastgelegd: 
 

Te vervangen feestdagen Vervangende feestdagen 

zondag 21/07 (nationale feestdag) vrijdag 12/07 (brugdag Vlaamse gemeenschap) 

zaterdag 02/11 (Allerzielen) maandag 30/12 (sluiting Kerst-Nieuw) 

 
artikel 4: 
In afwijking van artikel 1 wordt voor de buitenschoolse kinderopvang de volgende regeling vastgelegd: 
 

Te vervangen feestdagen Vervangende feestdagen 

zondag 21/07 (nationale feestdag) vrijdag 12/07 (brugdag Vlaamse gemeenschap) 

zaterdag 02/11 (Allerzielen) maandag 30/12 (sluiting Kerst-Nieuw) 

 
artikel 5: 
In afwijking van artikel 1 wordt voor het schoonmaakpersoneel scholen de volgende regeling 
vastgelegd: 
 

Te vervangen feestdagen Vervangende feestdagen 

zaterdag 02/11 (Allerzielen) vrijdag 31/05 (brugdag OH Hemelvaart) 

 
artikel 6: 
In afwijking van artikel 1 wordt voor het personeel van de toeristische balie onder de brug in 
Vroenhoven de volgende regeling vastgelegd: 
 

Te vervangen feestdagen Vervangende feestdagen 

dinsdag 01/01 (Nieuwjaar) gevoegd bij het gewone verlof 

maandag 22/04 (Paasmaandag) gevoegd bij het gewone verlof 

maandag 10/06 (Pinkstermaandag) gevoegd bij het gewone verlof 

maandag 11/11 (Wapenstilstand) gevoegd bij het gewone verlof 

dinsdag 31/12 (Oudejaar ipv 15/11 (RPR)) gevoegd bij het gewone verlof 

 
artikel 7: 
De verlofnota 2018 zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen dd. 
27/09/2018 goed te keuren; 
 
artikel 8: 
Afschrift van dit besluit over te maken aan alle betrokkenen. 
 
Interne zaken - Dienst ICT 
4. STATUTENWIJZIGING CIPAL 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna 
kortweg “Cipal dv”); 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en met 43 
inzake de werking en de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg 
“DIS”); 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna kortweg “DLB”) en in het 
bijzonder op art. 605 van het DLB; 
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Overwegende dat de statuten van Cipal dv dienen gewijzigd te worden om deze in overeenstemming 
te brengen met de bepalingen van het DLB inzake (1) de samenstelling, wijze van voordracht en  
benoeming van de leden van de raad van bestuur en (2) inzake de afschaffing van het directiecomité 
als orgaan van dagelijks bestuur; 
Overwegende dat ook nog een beperkt aantal andere wijzigingen in de statuten doorgevoerd worden 
zoals uiteengezet in de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging; 
Overwegende dat hiertoe op vrijdag 14 december 2018 om 10.30 uur een buitengewone algemene 
vergadering van Cipal dv zal plaatsvinden; 
Gelet op de statuten van Cipal dv, zoals laatst gewijzigd op 15 december 2017, goedgekeurd bij 
besluit van 7 februari 2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur; 
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van Cipal dv, goedgekeurd door de raad van bestuur in 
zitting van 11 september 2018 en per aangetekend schrijven van 12 september 2018 aan de 
gemeente overgemaakt; 
Gelet op de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging; 
Overwegende dat artikel 39 DIS bepaalt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering 
die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle 
deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke 
statuten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectievelijke vertegenwoordigers op 
de algemene vergadering; 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal dv; 
 
BESLUIT: 21 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, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Etienne Gielen, Marc 
Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
Artikel 1: Maakt zich, na onderzoek van de bekomen documenten en de toelichtende nota bij 
het ontwerp van statutenwijziging, de motieven die hierin vervat zijn met betrekking tot de hierna 
goedgekeurde artikelen eigen. 
 
Artikel 2: Keurt de wijziging van artikel 5 van de statuten goed. 
 
Artikel 3:  Keurt de wijziging van artikel 36, §1 van de statuten] goed. 
 
Artikel 4:  Keurt de wijziging van artikel 37 van de statuten goed. 
 
Artikel 5:  Keurt de invoeging van een nieuw artikel 49 in de statuten goed. 
 
Artikel 6:  Keurt de wijzigingen aan het opschrift van de statuten goed om deze in 
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten. 
 
Artikel 7: De vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering 
van Cipal dv van 14 december 2018, die bij afzonderlijke beslissing zal worden aangeduid, wordt 
gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen. 
 
Artikel 8: 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 Cipal dv. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
5. VERLENEN VAN DE MACHTIGING OM PERCELEN GELEGEN TE RIEMST, BOOSTVELD, 

AMBACHTELIJKE ZONE "OP HET REECK" TE VERKOPEN 
 
Gelet op het ministeriële besluit van 10 oktober 1990, nr. D7148/18 houdende de goedkeuring van het 
B.P.A ambachtelijke zone “Op het Reeck”; 
Gelet op onze raadsbeslissing van 1 september 1992, goedgekeurd 15.10.1992 met kenmerk 
022.01.10/7193/RR, dossiernummer 506.121/730.66.02 inhoudende de voorwaarden tot verkoop van 
gronden voor voornoemde ambachtelijke zone; 
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Gelet op de beslissing van het schepencollege van 18 juli 1996 om een perceel grond groot 25a10ca 
gelegen te Riemst 1e afdeling sectie A nr. 76D, te verkopen aan BVBA CARWASH CENTER 
OPSTEEGH Boostveld 3 te Riemst; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad vaan 11 maart 2013 houdende de machtiging om een 
deel van het perceel gelegen te Riemst 1e afdeling sectie A nr. 79D te ruilen met een deel van het 
perceel 76D, respectievelijk 254m² tegen 138m²; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 9 november 2015 houdende de machtiging om het 
perceel gelegen te Riemst 1e afdeling sectie A nr. 76E te verkopen aan "Car-wash Center Opsteegh, 
en om de bestemming te wijziging naar Car-wash; 
Gezien de eigenaars, BVBA CARWASH CENTER OPSTEEGH Boostveld 3 te Riemst, hun bedrijf 
willen verkopen aan de BVBA OLAERTS CARWASH Boostveld 5 te 3770 Riemst; 
Gezien de nieuwe eigenaars de gebouwen met grond willen gebruiken overeenkomstig hun 
maatschappelijk doel en gezien de bestemming niet wordt gewijzigd; 
Gezien ingevolge artikel 13 van de verkoopvoorwaarden moet de verkoop van de gronden, 
goedgekeurd worden door de gemeenteraad. 
Gezien het schepencollege voorstelt om akkoord te gaan met de voorgestelde verkoop op voorwaarde 
dat de verkoopvoorwaarden van de aankoopakte van kracht blijven en dat de toekomstige activiteit 
passen binnen de voorwaarden en voorschriften van het BPA "Op 't Reeck" herziening en uitbreiding 
van 21/02/2005, zoals bepaald in artikel 13 van de oorspronkelijke verkoopakte van 11 april 1997, . 
Gelet op artikel 13 en artikel 6 van de verkoopovereenkomst; 
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; 
Gehoord het verslag; 
 
BESLUIT: 21 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, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Etienne Gielen, Marc 
Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Aan BVBA "Car-Wash-Center Opsteegh Boostveld 5 te 3770 Riemst, en aan de heer Opsteegh 
Walter en  zijn echtgenote Peumans An wordt machtiging gegeven om de percelen grond 76H en 
76E, groot respectievelijk 26a26ca en 9a70ca gelegen te Riemst 1e afdeling sectie A te verkopen . 
artikel 2: 
De gemeenteraad gaat akkoord zonder bestemmingswijziging mits deze voldoen aan de voorwaarden 
en voorschriften van het BPA "Op 't Reeck" herziening en uitbreiding van 21/02/2005, zoals bepaald in 
artikel 13 van de oorspronkelijke verkoopakte van 11 april 1997. 
artikel 3: 
Onderhavige beslissing over te maken aan de notaris die instaat voor het verlijden van de akte. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Algemeen 
6. ALGEMENE VERGADERING, BUITENGEWONE VERGADERING IGL 
 
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 9 juli 2018 voor de buitengewone 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. Aanpassing in uitvoering van artikel 9 van de statuten van de nominale waarde van de 20 B-
aandelen toebehorend aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (stemming) 
2. Toelichting van de wijzigingen van de statuten 
3. Artikelsgewijze goedkeuring van de wijzigingen (stemming) 
4. Machtiging aan de secretaris om de statuten te coördineren en neer te leggen bij de bevoegde 
Rechtbank van Koophandel (stemming) 
Gelet op de toelichtingsnota's betreffende de punten 1 en 3 vermeld op de agenda van de 
buitengewone vergadering d.d. 7 december 2018 van de Algemene Vergadering; 
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Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de agenda te weigeren; 
Overwegende dat de gemeente overeenkomst de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger mag 
aanduiden. 
BESLUIT: 21 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, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Etienne Gielen, Marc 
Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota's worden de agendapunten van de 
buitengewone vergadering d.d. 7 december  2018 van de Algemene Vergadering van de 
Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg goedgekeurd. 
 
artikel 2: 
Als vertegenwoordiger van de gemeente voor de Algemene Vergadering vermeld in artikel 1 wordt 
aangewezen: 
mevrouw Rachelle Onclin, wonende Keelstraat 2 te 3770 Riemst, raadslid met als plaatsvervanger 
mevrouw Mieke Loyens, gemeenteraadslid. 
 
artikel 3: 
De aanpassing van de nominale waarde van de B-aandelen toebehorend aan de Openbare Centra 
voor Maatschappelijke Welzijn wordt goedgekeurd. 
 
artikel 4:  
Wordt goedgekeurd de vervanging van het artikel 1 van de statuten van IGL door de volgende tekst:  
“Onder de benaming ‘Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg”, in 
afkorting IGL genoemd, wordt een opdrachthoudende vereniging opgericht, hierna genoemd de 
vereniging, die beheerst wordt door het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, verder 
aangeduid als het decreet. 
Al de Limburgse gemeenten en de Limburgse Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, die na 
behoorlijke machtiging deze statuten bijtreden, worden deelnemers.“ 
 
artikel 5: 
Wordt goedgekeurd de vervanging van de eerste zin in het artikel 2 van de statuten van IGL door de 
volgende tekst:  
“De vereniging is een publiekrechtelijke rechtspersoon met een rechtsvorm waarvan de kenmerken 
vastgesteld zijn krachtens de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur.” 
 
artikel 6:  
Wordt goedgekeurd de omvorming zonder inhoudelijke wijziging van het artikel 3 van de statuten van 
IGL naar het artikel 3 §1. 
 
artikel 7:  
Wordt goedgekeurd de invoeging in artikel 3 van de statuten van IGL van een tweede paragraaf 
luidend als volgt:  
“De vereniging beheert de volgende instellingen:  
 

 AZERTiE is een gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst met een 
dienstverlening aan werkzoekenden met een arbeidshandicap en bij uitbreiding alle werkzoekenden 
met een arbeidsbeperking.  
 Deze dienstverlening omvat onder andere een opleidings- en plaatsingsaanbod, met daarin 
job-hunting, opleiding in het centrum, oriënterende stage, gespecialiseerde individuele 
beroepsopleiding in een onderneming en jobcoaching.  
 Biedt ook aan de werkzoekende met een arbeidshandicap een kosteloos en integraal traject 
aan gericht op duurzame tewerkstelling en/of gericht op het behoud ervan. Deze kosteloze 
dienstverlening wordt aangeboden op de locatie Boddenveldweg 11 te 3520 Zonhoven. Op 
gemotiveerde aanvraag van de cliënt kan de dienstverlening ook gebeuren bij haar/hem thuis of in 
een satellietkantoor in de buurt van de cliënt. 
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 Ter Heide is een vergunde zorgaanbieder binnen de regelgeving van het VAPH en richt zich 
in het bijzonder op kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en complexe 
meervoudige beperkingen. “ 
 
 
artikel 8:  
Wordt goedgekeurd de schrapping in het artikel 8 van de statuten van IGL van de woorden “de 
Provincie Limburg en”. 
 
artikel 9:  
Wordt goedgekeurd de omvorming van het artikel 9 van de statuten van IGL naar het artikel 9 §1 dat 
luidend als volgt:  
“Het aandeel van het maatschappelijk kapitaal dat door elke gemeente bij of na de oprichting wordt 
geplaatst, wordt bepaald op basis van één aandeel per begonnen schijf van tweehonderd inwoners, 
volgens de laatste in het Belgisch Staatsblad ver 
schenen officiële opgave van het bevolkingscijfer van het Rijk, die de toetreding of de verhoging 
voorafgaat. 
De Algemene Vergadering zal bij verhoging overgaan tot de aanpassing van het aantal aandelen van 
de gemeenten met begonnen schijven van tweehonderd inwoners.  
De uitgiftewaarde van de aandelen, elk met een nominale waarde van 250 EUR, wordt bepaald in 
overeenstemming met de laatst goedgekeurde balans.” 
 
artikel 10:  
Wordt goedgekeurd de invoeging in artikel 9 van de statuten van IGL van een tweede paragraaf 
luidend als volgt:  
“Het aantal aandelen dat onderschreven kan worden door de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn bedraagt maximum 30% van het totaal aantal aandelen.” 
 
artikel 11:  
Wordt goedgekeurd de vervanging (2x) in het artikel 12 van de statuten van IGL van de woorden 
“drievierde” door de woorden “drie vierde”. 
 
BESLUIT met (aantal) stemmen voor, (aantal) stemmen tegen en (aantal) onthoudingen  
 
artikel 12:  
Wordt goedgekeurd de vervanging van het artikel 16 van de statuten van IGL door de volgende tekst: 
“§1. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bij geheime stemming gekozen en 
afgezet door de Algemene Vergadering, in overeenstemming met de hieronder vermelde regelen.  
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op maximum vijftien en maximaal twee derden van de leden 
is van hetzelfde geslacht. 
 
De mandaten worden als volgt verdeeld: 

 Eén bestuurder voor elke gemeente met een of meerdere vestigingsplaatsen, maar de 
gemeente kan van dit recht afstand doen;  

 De andere bestuurders op voordracht van de andere deelnemers, waarbij rekening wordt 
gehouden met een vertegenwoordiging van de kleinere deelnemers en waarbij een gemeentelijke 
deelnemer en het OCMW van dezelfde gemeente niet tegelijkertijd een mandaat invullen. 
§2. Bij de voordracht van een kandidaat-bestuurder houdt elke deelnemer of groep van deelnemers 
uitdrukkelijk rekening met de bepalingen ter zake uit het decreet en onder andere de bepalingen 
betreffende onverenigbaarheden, alsook met de bepalingen opgenomen in de code van goed bestuur.  
 
§3. De leden van de Raad van Bestuur kunnen worden afgezet door de Algemene Vergadering 
besluitende zoals bepaald in artikel 39 van onderhavige statuten, indien zij daden hebben gesteld, die 
een ernstig nadeel kunnen berokkenen aan de belangen van de vereniging. 
§4. De Algemene Vergadering kan op voordracht van de Raad van Bestuur, die daarbij rekening 
houdt met de bepalingen uit het decreet en de code van goed bestuur, onafhankelijke bestuurders 
aanstellen als stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur binnen het maximumaantal 
bestuurders bepaald in §1 van dit artikel en met een maximum van vijf (5) onafhankelijke bestuurders.” 
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artikel 13:  
Wordt goedgekeurd de vervanging in het artikel 17 van de statuten van IGL van de woorden 
“overeenkomstig” door de woorden “in overeenstemming met”. 
 
artikel 14:  
Wordt goedgekeurd de vervanging in het artikel 19 van de statuten van IGL van de woorden 
“overeenkomstig” door de woorden “in overeenstemming met”. 
 
artikel 15:  
Wordt goedgekeurd de vervanging van de tweede zin van het artikel 19bis van de statuten van IGL 
door de volgende zin: “De bepalingen van de artikelen 16 §2 en 19 zijn mutatis mutandis van 
toepassing.” 
 
artikel 16:  
Wordt goedgekeurd de vervanging in het artikel 20 van de statuten van IGL van de woorden “in het 
Bestuurscomité” door de woorden “in de Raad van Bestuur”. 
 
artikel 17:  
Wordt goedgekeurd de vervanging van het artikel 23 van de statuten van IGL door de volgende tekst: 
“De Raad van Bestuur vergadert, op uitnodiging van de Voorzitter, zo dikwijls het belang van de 
vereniging dit vereist.  
Hij moet bijeengeroepen worden wanneer drie bestuurders dat vragen.  
Drie bestuurders mogen ook de inschrijving van een punt op de agenda eisen. 
Behalve bij hoogdringendheid wordt de uitnodiging met vermelding van de agenda ten minste zeven 
(7) kalenderdagen voor de dag van de vergadering bij gewone of elektronische post verzonden aan 
alle bestuurders.” 
 
artikel 18:  
Wordt goedgekeurd de vervanging in het artikel 24, laatste zin van de statuten van IGL door de 
volgende tekst: “De goedgekeurde notulen en alle documenten waar in de notulen naar verwezen 
wordt, zijn ter inzage van de raadsleden van de deelnemers.” 
 
artikel 19:  
Wordt goedgekeurd de vervanging in het artikel 25 van de statuten van IGL van de woorden 
“overeenkomstig” door de woorden “in overeenstemming met”. 
 
artikel 20:  
Wordt goedgekeurd de schrapping van het artikel 26 van de statuten van IGL. 
 
artikel 21:  
Wordt goedgekeurd de omvorming van het artikel 26bis van de statuten van IGL naar het artikel 26 en 
de vervanging hierin van het woord “Overeenkomstig” naar de woorden “In overeenstemming met”. 
 
artikel 22:  
Wordt goedgekeurd de vervanging van het artikel 27 van de statuten van IGL door de volgende tekst:  
“De Raad van Bestuur benoemt de Directeur van elke instelling, alsook de Secretaris, die geen 
bestuurder mogen zijn; hij stelt hun bezoldiging vast, bepaalt hun bevoegdheid en kan hen af-zetten. 
De Directeur van elke instelling, alsook de Secretaris, maken deel uit van de Raad van Bestuur met 
adviserende stem.  
De Secretaris wordt belast met het secretariaat van de bestuursorganen.  
De Raad van Bestuur kan, wat betreft het bestuur en de bedieningen van de op te richten of 
opgerichte instellingen, overeenkomsten afsluiten met ter zake gespecialiseerde verenigingen.” 
 
artikel 23:  
Wordt goedgekeurd de vervanging in het artikel 28 van de statuten van IGL van de woorden 
“drievierde” door de woorden “drie vierde”. 
 
 
 



notulen gemeenteraad dd. 08.10.2018 – p.11 
 

 
artikel 24:  
Wordt goedgekeurd de vervanging van het artikel 29 van de statuten van IGL door de volgende tekst: 
“De Algemene Vergadering bepaalt met een meerderheid van vier vijfde zowel voor het geheel van de 
geldig uitgebrachte stemmen als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigers, 
behorend tot de deelnemers-gemeenten het presentiegeld en de andere vergoedingen, toe te kennen 
aan de Voorzitter, de leden van de Raad van Bestuur, en de deskundigen en dit binnen de perken en 
in overeenstemming met de toekenningsvoorwaarden vastgesteld door de Vlaamse regering. “ 
 
artikel 25:  
Wordt goedgekeurd de vervanging in het artikel 31 van de statuten van IGL van het woord 
“overeenkomstig” door de woorden “in overeenstemming met”, en de voorlaatste zin door de volgende 
zin: “De bezoldiging van de Commissaris-revisor wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.” 
 
artikel 26:  
Wordt goedgekeurd de vervanging van het artikel 32 van de statuten van IGL door de volgende tekst: 
“De werking van de Raad van Bestuur wordt, in zoverre dit niet geregeld is in het decreet of de 
statuten, bepaald in het organisatie- en beslissingsmodel van de vereniging, dat wordt opgesteld door 
de Raad van Bestuur. 
Dit organisatie- en beslissingsmodel bepaalt ook de gedelegeerde bevoegdheden van de Directeur 
van elke instelling en/of de Secretaris.” 
 
artikel 27:  
Wordt goedgekeurd de vervanging van het artikel 33 van de statuten van IGL door de volgende tekst: 
“In overeenstemming met de bepalingen van het decreet zal één lid van de Raad van Bestuur of een 
door de Raad van Bestuur hiertoe gemandateerde verslag uitbrengen over de uitoefening van de 
bevoegdheden en taken van de Raad van Bestuur, en toelichting verstrekken bij het beleid van de 
vereniging.” 
 
artikel 28:  
Wordt goedgekeurd de vervanging in het artikel 36 van de statuten van IGL van de woorden “in het 
Bestuurscomité” door de woorden “in de Raad van Bestuur”. 
 
artikel 29:  
Wordt goedgekeurd de schrapping in het artikel 37 van de statuten van IGL van de woorden “de 
Commissaris van de Vlaamse regering bij de intercommunale verenigingen en”. 
 
artikel 30:  
Wordt goedgekeurd de vervanging in het artikel 40 §1 van de statuten van IGL van de woorden 
“drievierde” door de woorden “drie vierde”. 
 
artikel 31:  
Wordt goedgekeurd de vervanging van het artikel 40, §3, laatste zin van de statuten van IGL door de 
volgende tekst: “Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van 
de vereniging, bij de toezichthoudende overheid en in de gemeentehuizen van elke deelnemer, binnen 
een termijn van dertig kalenderdagen na de ontvangst door de vereniging van het goedkeuringsbesluit 
of na het verstrijken van de termijn, bedoeld in de laatste zin van artikel 40 van het decreet.” 
 
artikel 32:  
Wordt goedgekeurd de schrapping in het artikel 41 van de statuten van IGL van de woorden “en aan 
de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg”. 
 
BESLUIT met (aantal) stemmen voor, (aantal) stemmen tegen en (aantal) onthoudingen  
 
artikel 33:  
Wordt goedgekeurd de schrapping in het artikel 42 van de statuten van IGL van de woorden “en de 
Commissaris van de Vlaamse regering bij de intercommunale verenigingen”. 
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artikel 34:  
Wordt goedgekeurd de schrapping in het artikel 42bis van de statuten van IGL van de woorden “op 
voorstel van het Bestuurscomité” en de vervanging van het laatste woord “vormen” door “vormt”. 
 
artikel 35:  
Wordt goedgekeurd de vervanging in het artikel 43 van de statuten van IGL van de woorden “met in 
achtneming van” van door de woorden “met inachtneming van”. 
 
artikel 36:  
Wordt goedgekeurd de vervanging in het artikel 45 van de statuten van IGL van de woorden 
“overeenkomstig” door de woorden “in overeenstemming met”. 
 
artikel 37:  
Wordt goedgekeurd de vervanging in het artikel 46 van de statuten van IGL van de woorden 
“overeenkomstig” door de woorden “in overeenstemming met”. 
 
artikel 38:  
Wordt goedgekeurd de vervanging (2x) in het artikel 47 van de statuten van IGL van de woorden 
“drievierde” door de woorden “drie vierde”. 
 
artikel 39:  
Wordt goedgekeurd de vervanging (2x) in het artikel 47bis van de statuten van IGL van de woorden 
“drievierde” door de woorden “drie vierde”. 
 
artikel 40:  
Wordt goedgekeurd de vervanging van het artikel 50 van de statuten van IGL door de volgende tekst: 
“Deze statuten treden in werking op 1 januari 2019, met uitzondering van de bepalingen opgenomen 
in het artikel 16, die pas gelden bij de algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur in 2019 na de 
gemeenteraads 
verkiezingen georganiseerd op 14 oktober 2018.” 
 
artikel 41:  
Wordt goedgekeurd de schrapping van het artikel 51 van de statuten van IGL. 
 
artikel 42:  
Wordt goedgekeurd de machtiging aan de secretaris van IGL om de statuten te coördineren en neer 
te leggen bij de bevoegde Rechtbank van Koophandel. 
 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen worden artikel 1 tot en met 42 goedgekeurd.  
 
artikel 43:  
De vertegenwoordiger of bij belet de plaatsvervanger wordt gemandateerd om op vergadering (of op 
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen 
zoals vermeld in de artikelen 1 tot en met 40 en verder al het nodige te doen voor afwerking van de 
volledige agenda. 
 
artikel 44:  
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. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
7. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE AANKOOP VAN 

EEN KLEINE OPZET ZOUTSTROOIER 
 
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; 
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Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de 
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet) en artikel 57; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop van een kleine opzet zoutstrooier” een 
bestek met nr. GA/1078/2018 werd opgesteld door de Financiële dienst - Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 18.000,00 excl. btw of € 
21.780,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien wordt in het investeringsbudget van 2018 
bij de eerstvolgende budgetverschuiving, op budgetcode GEM/23000000/0200 (actie 
1419/005/001/001/001); 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
BESLUIT: 21 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, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Etienne Gielen, Marc 
Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. GA/1078/2018 en de raming voor de opdracht 
“Aankoop van een kleine opzet zoutstrooier”, opgesteld door de Financiële dienst - Aankoopdienst. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 18.000,00 excl. btw 
of € 21.780,00 incl. 21% btw. 
artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
artikel 3: 
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het investeringsbudget van 2018 bij de 
eerstvolgende budgetverschuiving, op budgetcode budgetcode GEM/23000000/0200 (actie 
1419/005/001/001/001). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
8. GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING NR 1 KERKBESTUUR  HERDEREN 
 
Ivo Thys: 
In afwachting van een globaal kerkenplan zal ik hier een tegenstem geven. Dit wordt in het 
verkiezingsdrukwerk aangekondigd. Dus ik wacht graag af. 
Dirk Jacobs 
NVA heeft hetzelfde standpunt. We wachten op het nieuwe kerkenplan en onthouden. 
 
Gelet op de budgetwijziging, dienstjaar 2018, van het kerkbestuur Herderen ontvangen via het 
centraal kerkbestuur. 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten; gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen en de daarop volgende wijzigingen; 
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Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald art.151; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
7 onthoudingen: Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Etienne Gielen, Marc 
Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De budgetwijziging van het kerkbestuur Herderen  is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de 
nieuwe boekhouding. 
artikel 2: 
Door de storm van 18 januari 2018 is het kruis bovenop de toren van de kerk scheef gewaaid. 
Door deze onveilige situatie werd besloten het kruis samen met de haan dringend af te halen. 
Na prijsvraag werd dit dringend toevertrouwd aan de firma Gebr. Van de Sande te Heultje. 
De totale kostprijs bedraagt 18.831,23 EUR inclusief BTW. 
Deze kostprijs wordt enerzijds gefinancierd  met de gelden van de brandverzekering voor een bedrag 
van 6.869,54 EUR;  Rek.   11900, anderzijds met de verhoging van de exploitatietoelage met 
11.961,69 EUR. 
Bij de eerstvolgende wijziging werd dit bedrag van 11.961,69 EUR bij voorzien, registratiesleutel 
1419/005/001/001/001/64900140/0790 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, het bisdom en 
het bevoegde kerkbestuur en de financiële dienst. 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
9. GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING KERKBESTUUR ZUSSEN 
 
Ivo Thys: 
Ik volg dezelfde redenering als bij het vorige punt. 
Dirk Jacobs:  
idem voor NVA 
 
Gelet op de budgetwijziging, dienstjaar 2018, van het kerkbestuur Zussen ontvangen via het centraal 
kerkbestuur. 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten; gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen en de daarop volgende wijzigingen; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald art.151; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
7 onthoudingen: Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Etienne Gielen, Marc 
Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
Het budget  is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. 
artikel 2: 
Het kerkbestuur heeft de laatste facturen van de resterende erelonen ontvangen, na de voorlopige 
oplevering 
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- ereloon stabiliteit: 3.638,68 EUR inclusief BTW 
- ereloon veiligheidscoördinatie :3.896,20 EUR, inclusief BTW 
- ereloon speciale technieken : 2.405,70 EUR, inclusief BTW 
- ereloon bouwkundig ontwerp: 20.570 EUR , inclusief BTW 
- ereloon bouwkundig ontwerp: 12.385,57 EUR, inclusief BTW 
 
De kredieten van de definitieve erelonen werden voorzien in de eerstvolgende budgetwijziging onder 
de registratiesleutel 1419/005/001/001/001/66400140/0790, dienstjaar 2018 voor een totaalbedrag 
van 42.896,15 EUR. 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, het bisdom en 
het bevoegde kerkbestuur en de financiële dienst. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
10. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Marc konings: 
Wordt de voetbalkantine in Riemst afgebroken? 
schepen Christiaan Bamps: 
We hopen deze week te starten met de afbraakwerken. 
 
Etienne Gielen: 
1.Is het niet mogelijk om tijdelijk eenrichtingsverkeer in te voeren in de Walenweg, dit zolang de 
werken in de Mgr. Trudo Jansstraat bezig zijn? 
schepen Guy Kersten: 
Dit is niet mogelijk omdat in de Misweg een verbod op zwaar vervoer van toepassing is. 
 
2.Gelieve bladkorven te plaatsen. 
burgemeester Mark Vos: 
We zijn bezig met de plaatsing, in de komende periode zullen ze overal geplaatst worden. 
 
Dirk Jacobs: 
1.Onlangs is er weer een zwaar verkeersongeval gebeurd ter hoogte van het Panisveld. 
schepen Gy Kersten: 
Het probleem is hier niet zozeer de snelheid, de V 85 bedraagt er slechts 51, maar wel het feit dat er 
niet ingevoegd kan worden. Daarom keurde het schepencollege een middenbelijning goed over een 
afstand van 25 m, hierdoor mag er niet meer geparkeerd worden en is het probleem van invoegen 
opgelost. De werkopdracht om een belijning aan te brengen is doorgegeven aan de technische dienst. 
 
2.Wat is de stand van zaken i.v.m. de stoep in de Bovenstraat waar de bloembak verwijderd is? 
burgemeester Mark Vos: 
De eigenaars hebben de bloembakken weggehaald. We zijn nu aan het bekijken hoe de stoep 
heraangelegd kan worden, de rioleringsbuis zou te hoog zitten.    
 
Anita Beusen: 
1.Is het waar dat er te weinig brooddozen waren voor de schoolkinderen? 
schepen Marina Pauly: 
Volgens de sportdienst waren er nog 15 brooddozen over.  De kinderen konden kiezen tussen een 
brooddoos en een drinkfles. Mogelijk was er wat onduidelijk in de communicatie rond de 
keuzemogelijkheid. 
 
Jan Noelmans: 
Er zouden 2 panden gekraakt worden in onze gemeente Is het bestuur hiervan op de hoogte?  
burgemeester Mark Vos: 
Wij zijn hiervan nog niet op de hoogte. Gelieve ons de adressen door te geven, dan volgen we dat op. 
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Steven Coenegrachts: 
1.Wat zijn de resultaten van de telling van het zwaar verkeer in de Iers Kruisstraat? 
schepen Guy Kersten: 
Die telling heeft nog niet plaatsgevonden omdat er geen mobiliteitsambtenaar is.  Er wordt momenteel 
een opleiding gegeven aan het personeel van de technische dienst zodat de telling dit jaar nog kan 
gebeuren. 
 
2. Een bewoner van de Sint-Antoniusstraat heeft een aantal vragen. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen die vragen beantwoorden.   
 
Ludwig Stevens:  
1.Bepaalde beslissingen die genomen zijn tijdens vergaderingen van het schepencollege van vorig 
jaar zijn nog altijd niet uitgevoerd.  
schepen Guy Kersten: 
Er is vertraging op sommige dossiers zoals bijvoorbeeld het plaatsen van gele verf.  
Als we beslissingen nemen, dan worden er werkopdrachten gemaakt voor de technische dienst en 
worden zij daar in de planning opgenomen. 
 
2. In oktober vorig jaar werd beslist om snelheidsremmers te leggen. Dit is nog niet gebeurd, hoe kan 
dat?   
schepen Guy Kersten:  
De bakken liggen klaar en zouden eventueel deze week nog kunnen geplaatst worden. 
Ludwig Stevens: 
Er is een jaar de tijd geweest om dat uit te voeren en er is niks gerealiseerd. En nu toevallig de week 
voor de verkiezingen kan het wel uitgevoerd worden. 
 
3.Het kader van de technische dienst werd aangepast.  Is er geen verkeerde aanpassing gemaakt aan 
het organogram want ik stel vast dat het nieuwe organogram niet werkt.  
burgemeester Mark Vos:  
Ik moet hier toch tussen komen want ik voel me als verantwoordelijke voor de technische dienst toch 
aangesproken.  Laat het duidelijk zijn, een aantal opdrachten zijn blijven liggen of niet volledig 
uitgevoerd op de dienst mobiliteit.  De technische dienst kan pas uitvoeren als het dossier volledig is. 
En er is geen verkeerde aanpassing van het organogram, het is bedoeld om een betere sturing van de 
diensten vanuit een centrale aansturing en niet meer vanuit verschillende ploegbazen. En de nieuwe 
structuur is pas opgestart en we zien al dat de nieuwe insteken werken. 
schepen Guy Kersten 
Dit dossier is blijven liggen op de dienst mobiliteit. We kunnen dat aantonen.  
Er is nu vervanging, dus de opdrachten worden nu secuur opgevolgd.  Het examen voor 
mobiliteitsambtenaar vindt plaats deze week.  Omdat er zoveel vragen zijn m.b.t. mobiliteit is er nu 
een tijdelijke invulling van de functie gedaan. 
Ludwig Stevens: 
Zijn de arbeiders van de TD misschien te hard bezig met alle andere prestigeprojecten en openingen?  
Zou dat misschien de verklaring kunnen zijn. 
schepen Guy Kersten 
De communicatie tussen de mobiliteitsambtenaar en de technische dienst en het doorgeven van 
werkopdrachten aan de technische dienst heeft vertraging opgelopen,  dit zijn fouten die recht gezet 
zijn en die moeten opgelost worden.  
De politie heeft deels de snelheidsmetingen overgenomen.   
Ludwig Stevens:  
Dat is geen taak van de gemeente, dat is een beslissing van de politieraad. 
burgemeester Mark Vos: 
Schepen Kersten heeft net uitgelegd waarom dat niet gebeurd is. 
We scoren heel goed qua verkeersveiligheid en qua aantal ongevallen, er moeten nu toch geen 
problemen gezocht worden en we blijven aan de verkeersveiligheid werken want elk ongeval is er één 
teveel. 
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Ludwig Stevens 
Verkeersveiligheid is een hot item bij de bevolking.  
 
4. Vanwaar de hoge kostprijs van het verhoogd kruispunt op de Tramstraat en de Lafeltstraat?  Kon 
de technische dienst dit niet opnemen omdat het nog voor de verkiezingen moest uitgevoerd worden?  
De kostprijs bedraagt nu 80.000 euro i.p.v. 35.000 euro als het door de technische dienst zelf werd 
uitgevoerd. 
burgemeester Mark Vos: 
Wij hebben geen personeel meer om dit soort werk uit te voeren, en vanwaar uw berekening? 
Ludwig Stevens:  
U geeft aan dat de technische dienst een waterhoofd heeft.  
burgemeester Mark Vos: 
Er is helemaal geen waterhoofd.  Er is in het verleden een keuze gemaakt, op basis van een 
financiële analyse is het goedkoper om bepaalde werken uit te besteden dan om alles zelf te doen. 
Wij hebben dus niet meer het personeel om deze werken zelf te doen. 
Bovendien moeten we ook naar een veranderende context kijken voor wat betreft de technische 
dienst. Wat het onkruid betreft, we mogen niet meer sproeien.  Dat is goed voor het milieu, maar we 
kunnen nu het onkruid niet meer zo effectief bestrijden, het is nu veel moeilijker.   Het behandelen van 
onkruid via de alternatieve methodes kost veel meer tijd en geld dan in het verleden, en onkruid dat 
vandaag wordt verbrand groeit na een aantal weken opnieuw.. 
 
5.Was er melding van sluikstorten door aannemers die in opdracht van de gemeente werken? 
burgemeester Mark Vos: 
Dat was in Bassenge, door een firma met dezelfde naam. 
 
6.Graag een stand van zaken van fietsen onder grond in groeve Avergat. 
schepen Christiaan Bamps:  
Dit werd een tijdje geleden stilgelegd, er waren destijds afspraken overeengekomen met de Deputatie 
en Toerisme Limburg. Nu  vragen zij om in te stemmen met andere punten omdat ze onvoldoende 
budgetten hebben om alles uit te voeren.  Er zouden kosten naar de gemeente komen en wij gaan 
daar niet mee akkoord.  Er zijn daarna nog contacten geweest met de nieuwe directie en er werd 
beloofd dat dit alsnog in orde zou komen. 
Ludwig Stevens:  
De gedeputeerde was op bezoek in Riemst en hij zag er niet boos uit. Er is wel iemand anders kwaad, 
met name één van de gebruikers van Avergat.  Hij moest de grot eerst vrijmaken voor het uitvoeren 
van de werken en nu blijkt dat zijn plaats is ingenomen door iemand anders die connecties heeft met 
één van de schepenen. 
schepen Christiaan Bamps:  
Bij mijn weten zit er niemand anders in de grot dan de champignonkweker of het moest zijn dat de 
groeve gekraakt is. 
Er is geen goedkeuring gegeven aan eender welke landbouwer om daar zaken te zetten. Als hij daar 
wel zit, dan wordt dat gecontroleerd, en dan wordt hij verwijderd.  
 
Ludwig Stevens:  
Het gaat niet over schepen Pauly haar echtgenoot.  Het gaat over een andere familielid.  
burgemeester Mark Vos: 
Er mag niemand zonder vergunning in die groeve.  En wat het fietsproject betreft, laat het duidelijk 
zijn: als de provincie met ons de route wil inrichten en wij zijn en blijven verantwoordelijkheid voor de 
veiligheid, dan zal de route op onze voorwaarden ingericht worden. Daarover gaat onder andere de 
huidige discussie. 
 
7.Er werden overuren uitbetaald aan het diensthoofd communicatie toen zij ontslag nam.  Waarom 
werden die overuren uitbetaald? 
burgemeester Mark Vos: 
Staving van de overuren staat op papier.   De overuren werden gepresteerd binnen de taken die 
omschreven stonden in de functiebeschrijving van de betrokkene. De overuren werden uitbetaald 
omdat ze niet meer gerecupereerd konden worden alvorens de betrokkene uit dienst ging. 
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Ivo Thijs: 
1.Ik wacht nog altijd op een antwoord op de vraag over de compostbakken die is doorgestuurd naar 
Limburg.net.  
schepen Mathieu Eycken: 
Dat is nogmaals nagevraagd.  Een niet volledige compostbak kan duurder uitvallen dan een volledige.  
Limburg.net zou op zoek gaan naar een gunstiger voorstel. 
Ivo Thys: 
Het is helemaal niet zo complex,  er moet een volledige compostbak gemaakt worden en eentje met 
drie wanden. Kan u daar nog eens achter zitten?  Anders zal ik genoodzaakt zijn een open brief aan 
Limburg.net te schrijven. 
 
2.Hoe staat het met de toegankelijkheid van het kerkje van Meer, balustrade enz.  
burgemeester Mark Vos: 
Ik vraag dit na en laat het u weten. 
 
3.Riemst is vleermuisvriendelijke gemeente.  Via AMB kan je een vleermuisschild krijgen om aan de 
woning te bevestigen.  Kan dat in de volgende 3770 onder de aandacht gebracht worden? 
schepen Mathieu Eycken: 
Dat zullen we doen. 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 21.15 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia Swennen 
algemeen directeur 

 
Mark Vos 
burgemeester 

  


