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Vergadering gemeenteraad van 10/04/2017. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 
schepenen 
Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, 
Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, raadsleden 
Guido Vrijens, gemeentesecretaris 
 

 
Laat zich verontschuldigen:  
Agnes Coenegrachts, raadslid 
 

 
Vanaf punt 4 vervoegt Ludwig Stevens, raadslid de zitting. 
 
Er waren geen vragen vanuit het publiek. 
 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering samengeroepen 
ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter dd. 31.03.2017. 
De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Ivo Thys, de stemmingen worden volgens 
loting aangevat door mevrouw Anita Beusen. 
 
Gaat over tot de dagorde 
 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 13.02.17 
 
Het verslag lag ter inzage. 
 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit 
voorstel. 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
2. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 13.03.17 
 
Het verslag lag ter inzage. 
 
Met volgende bemerkingen: 
Ivo Thys: 
p. 6: opmerking 4  - moet zijn "het kloppend hart van Riemst ligt bij de mensen in de dorpen" 
p 6: opmerking 7  - 2026 moet zijn 2024  
p.8: woondorpnetwerk moet zijn woondorpennetwerk 
 
Anita Beusen: 
p. 23: het sluikstort rond de papiercontainer  - moet zijn het papier rond de papiercontainer 
 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen het verslag aanpassen; 
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Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit 
voorstel. 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
Interne zaken - Dienst Personeel 
3. WIJZIGING CONTRACTUEEL PERSONEELSKADER 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd.13/02/2017 houdende vaststelling van het statutair en 
contractueel personeelskader met ingang van 13/02/2017; 
Overwegende dat het college voorstelt om volgende wijziging aan te brengen in het contractueel 
personeelskader : 
- de functie van administratief medewerker (441/38 uren) (C1-C2-C3) te vermeerderen met 3838 - 
179/38 uren - wegens bijkomende aanstelling van een administratief medewerker bij de dienst 
bevolking wegens vermindering van de arbeidsprestaties en pensioneringen van de huidige 
titularissen; 
Gelet op de artikelen van het gemeentedecreet; 
Gelet op het overleg van het managementteam; 
Gelet op het syndicaat overleg; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
artikel 1: 
De gemeenteraadsbeslissing dd.13/02/2017 houdende vaststelling van het statutair en contractueel 
kader voor het personeel wordt gewijzigd met ingang van 10/04/2017. 
artikel 2: 
Het statutair en contractueel kader voor het personeel wordt met ingang van 10/04/2017 vastgesteld 
als volgt : 
STATUTAIR 
38/38 - gemeentesecretaris  
38/38 - financieel beheerder  
38/38 - afdelingshoofd technische dienst (A4a-A4b)  
38/38 - afdelingshoofd LDP (A1a-A1b-A2a) 
38/38 - afdelingshoofd interne zaken (A1a-A1b-A2a)  
38/38 - afdelingshoofd ruimtelijke ordening en wonen (A1a-A1b-A2a)  
38/38 - stedenbouwkundig ambtenaar (A1a-A1b-A2a)  
38/38 - diensthoofd communicatie (A1a-A1b-A2a)  
38/38 - bibliothecaris (A1a-A1b-A2a)  
38/38 - afdelingshoofd welzijn en vrije tijd (B4-B5)  
38/38 – diensthoofd ICT (B4-B5) 
45/38 - assistent dienstleider  (B1-B2-B3) (deze functie te blokkeren door éénzelfde aantal uren voor 
de functie van bibliotheekassistent of  bij uitdiensttreding) 
38/38 - patrimoniumbeheerder (landmeter-expert) (B1-B2-B3)  
38/38 - gebouwenbeheerder (B1-B2-B3)  
38/38 - HRM verantwoordelijke (B1-B2-B3)  
38/38 - sportfunctionaris (B1-B2-B3)  
38/38 - adviseur preventie/veiligheid en ambtenaar noodplanning (C4-C5) 
38/38 - vergunningenambtenaar (C4-C5)  
38/38 - toerismeambtenaar (C4-C5)  
77/38 - bibliotheekassistent (C1-C2-C3) (45/38 uren zijn uitdovend bij uitdiensttredingen van de 
huidige titularissen of bij bevordering)   
38/38 - controleur der werken (C1-C2-C3)  
38/38 - verantwoordelijke logistiek (C1-C2-C3)  
38/38 - verantwoordelijke natuur- en milieubeheer (C1-C2-C3)  
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38/38 - preventieadviseur (C1-C2-C3) - uitdovend 
82/38 - administratief medewerker (C1-C2-C3)  
38/38 - ploegbaas infrastructuur (D4-D5)  
38/38 - ploegbaas onderhoud (D4-D5)  
76/38 - administratief assistent (D1-D2-D3)  
152/38 - technisch assistent (D1-D2-D3)– waarvan 38/38 uren uitdovend tot oppensioenstelling 
01/05/2017  
 
CONTRACTUEEL 
38/38 - coördinator groeven en veiligheid (A1a-A1b-A2a) 
38/38 – communicatieambtenaar (B1-B2-B3) 
38/38 - mobiliteitsambtenaar (B1-B2-B3)  
38/38 – aankoper (B1-B2-B3) 
38/38 - cultuurcoordinator (B1-B2-B3)  
38/38 - coördinator buitenschoolse kinderopvang (B1-B2-B3)  
38/38 - financieel medewerker analist (B1-B2-B3)  
76/38 - financieel medewerker (B1-B2-B3) 
38/38 - onthaal- en financieel medewerker (B1-B2-B3)  
19/38 - jeugdwerker (B1-B2-B3 )  
19/38 - plattelandsambtenaar (B1-B2-B3)  
19/38 - personeelsmedewerker (B1-B2-B3)  
38/38  - ICT verantwoordelijke (B1-B2-B3)  
38/38 - sportpromotor-monitor (B1-B2-B3)  
38/38 - jeugdconsulent (B1-B2-B3)  
38/38 – deskundige burgerzaken (B1-B2-B3) 
38/38 – ambtenaar lokale economie (B1-B2-B3) 
38/38 - natuurambtenaar (C1-C2-C3)  
38/38 - bibliotheekassistent (C1-C2-C3)  
479/38 - administratief medewerker (C1-C2-C3)  
72/38 - kinderverzorgster (C1-C2-C3)  
100/38 - kinderverzorgster (C1-C2)  
75.5/38 - begeleidster buitenschoolse kinderopvang (D1-D2-D3)  
163.4/38 - administratief assistent (D1-D2-D3)  
608/38 - technisch assistent (D1-D2-D3)   
57.4/38 - technisch assistent chauffeur (D1-D2-D3)  
346.5/38 - schoonmaakster (E1-E2-E3) 
95/38 - ongeschoold arbeider (E1-E2-E3) 
 
 
LDP - Dienst Lokale Economie, Landbouw, Platteland 
4. ACTIE ONDERSTEUNEN LOKALE HANDELAARS EN HORECA-UITBATERS 
 
Ivo Thys: 
1.Zijn de grootwarenhuizen ook bij deze actie betrokken? 
schepen Guy Kersten: 
Ja, op voorstel van de LEM werden alle handelaars van Riemst erbij betrokken. 
2. In artikel 3 staat dezelfde zin als in artikel 5, gelieve deze één keer te verwijderen. 
3.Waarom wordt een maximum van 20 stuks per aankoop vastgelegd.  Dit is discrimerend t.o.v. de 
grotere aankopen. 
schepen Guy Kersten: 
Dit maximum werd vastgelegd om o.a. de administratieve belasting  bij  deze actie te niet onnodig te 
verzwaren. De handelsbewegingen worden beloond, het bedrag van de aankoop speelt een minder 
grote rol. 
4. De bon vervalt indien winnaars hun prijs te laat komen afhalen.  Is het niet mogelijk de bon te 
versturen naar de winnaars? 
schepen Guy Kersten: 
Het reglement is opgesteld zoals het voorligt na uitvoerige besprekingen en goedkeuring door de 
middenstandsraad. 
Ivo Thys: 
Ik dring er echter op aan om het reglement in die zin aan te passen. 



notulen gemeenteraad 10.04.2017 – p. 4 
 

 
schepen Guy Kersten: 
We zullen de winnaars verwittigen met een brief om de prijzen/bonnen af te komen halen en het 
reglement in die zin aanpassen. 
Steven Coenegrachts: 
Er wordt voor dit dossier weinig geld aan comunicatie besteed.  Zal er voldoende communicatie 
kunnen gevoerd worden? 
schepen Guy Kersten: 
Het budget werd vastgesteld in overleg met de communicatiedienst, er wordt gebruik gemaakt van de 
reguliere communicatiekanalen zoals o.a. lokale pers en bovendien zijnbepaalde 
communicatiekanalen gratisis, ik denk bv. aan sociale media. 
schepen Marina Pauly: 
Dit budget is een bijkomend budget.  De lopende communicatiemiddelen worden ook gebruikt. 
 
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 gelijkheids- en 
transparantiebeginsel; 
Overwegende dat de tombola-actie open staat voor de handelaars en horeca-uitbaters die hun 
handelsactiviteiten ontplooien binnen het grondgebied van de gemeente Riemst; 
Overwegende dat deze actie door zal gaan van maandag 15 mei 2017 tot en met zondag 11 juni 
2017; 
Overwegende dat de handelaars en horeca-uitbaters die deelnemen aan deze actie zich dienen te 
engageren om de gemeentelijke cadeaubon tijdens en na afloop van de actie te aanvaarden in hun 
zaak. 
Overwegende dat deze actie kadert in het beleid omtrent het versterken van lokale handel en de 
daaruit vloeiende ondersteuning van kleinhandel. Samen met de gemeente en de handelaars worden 
op die manier de lokale diensten aan de klanten ruimer bekendgemaakt en worden nieuwe klanten 
aangetrokken. 
Overwegende dat de gemeente ,via de geijkte communicatiekanalen, promotie zal voeren om de actie 
zo breed mogelijk bekend te maken; 
Overwegende dat tijdens de looptijd van de actie de deelnemende handelaars en horeca-uitbaters per 
aangekocht bedrag van 5 euro een tombola-biljet aan de klant geven. De klant kan op dit tombola-
biljet zijn gegevens invullen en het biljet deponeren in een urne bij de deelnemende handels- of 
horecazaak; 
Overwegende dat wanneer de consument zich voor zijn aankopen op een duurzame manier 
verplaatst, namelijk de fiets of te voet, voor hetzelfde bedrag van 5 euro recht heeft op twee tombola-
biljetten. Het duurzame aspect is belangrijk voor de gemeente Riemst en wordt alzo gestimuleerd; 
Overwegende dat het maximum aantal biljetten per aankoop beperkt zal zijn tot 20 stuks; 
Overwegende dat de deelnemende handelaars en horeca-uitbaters de urnen met tombola-biljetten op 
14 juni 2017 dienen af te leveren op het gemeentehuis. Die dag vindt er tezamen met de handelaars 
en horeca-uitbaters, om 19 uur een trekking plaats van de hoofdwinnaars alsook een trekking van de 
winnaars van de 100-euro cadeaubonnen van deze actie. 
Overwegende dat de dienst Lokale economie, in samenspraak met de LEM, een concrete prijzenpot 
heeft samengesteld; 
Overwegende dat de verdeling van de prijzen tussen de hoofdwinnaars plaats zal vinden op de 
gemeentelijke zomerhappening dd. maandag 26 juni 2017; 
Overwegende dat deze cadeaubonnen niet overdraagbaar zijn noch omgezet kunnen worden in geld. 
Ze staan op naam van de winnaar en kunnen enkel door hem worden gebruikt. Indien de winnaar of 
zijn afgevaardigde zijn prijs niet afgehaald heeft uiterlijk de dag van de zomerhappening van 26 juni 
dan vervalt zijn recht en valt de prijs ten voordele van de gemeente Riemst; 
Overwegende dat er voor deze actie een wedstrijdreglement opgemaakt is door de dienst lokale 
economie; 
Overwegende dat de financiële kosten verbonden aan deze actie door de gemeente Riemst worden 
gedragen; 
Overwegende dat de kostprijs voor deze actie geraamd is op 15.000 euro inclusief BTW waarvan 
1.000 euro voor communicatie-doeleinden en 14.000 euro inclusief BTW aan prijzengeld; 
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Overwegende dat deze tombola-actie betaald zal worden met de kredieten die, mits een 
budgetwijziging, voorzien zijn in het budget 2017 onder registratiesleutel 1419/005/001/001/001 alg. 
rekening 61690900 0500. 
 
 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
artikel 1: 
Akkoord te gaan met het organiseren van een actie ter ondersteuning van de lokale handel in de vorm 
van een tombola. 
artikel 2: 
Het wedstrijdreglement voor deze actie goed te keuren. Dit reglement is in bijlage toegevoegd en 
maakt integraal deel uit van dit besluit. 
artikel 3: 
Deze actie zal doorgaan van maandag 15 mei 2017 tem zondag 11 juni 2017. 
artikel 4: 
De kostprijs voor deze actie is geraamd op 15.000 euro inclusief BTW waarvan 1.000 euro voor 
communicatie-doeleinden en 14.000 euro inclusief BTW aan prijzengeld; 
artikel 5: 
De kredieten worden via een budgetwijziging voorzien in het budget 2017 onder registratiesleutel 
1419/005/001/001/001 alg. rekening 61690900 0500. 
artikel 6: 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Financiële Dienst, de Dienst Communicatie en de 
LEM. 
 
 
LDP - Dienst Milieu 
5. AANWIJZING GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR 
 
Jan Peumans: 
1.Krijgt de milieuambtenaar hierdoor meer werk? 
schepen Mathieu Eycken: 
De procedures gaan veranderen, maar de inhoud van de adviesverstrekking blijft hetzelfde. 
2. Ik ga enkel akkoord als de milieuambtenaar hierdoor niet meer werk krijgt. 
 
Ivo Thys:  
Moeten alle stedenbouwkundige vergunningen door de milieudienst worden nagekeken? 
schepen Mathieu Eycken: 
De milieuambtenaar adviseert de dossiers met een milieu- en natuuraspect. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 februari 2015 en 27 november 2015  tot 
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen; 
Gelet op artikel 9 van voornoemd decreet dat bepaalt dat de gemeenteraad uitdrukkelijk de 
gemeentelijke omgevingsambtena(a)r(en) moet aanwijzen; 
Overwegende dat conform artikel 394/1 van voornoemd decreet de ambtenaar die door de 
gemeenteraad vóór 17 december 2015 aangewezen werd als gemeentelijke stedenbouwkundig 
ambtenaar geacht wordt te zijn aangewezen als gemeentelijke omgevingsambtenaar; 
Overwegende dat Mevrouw Heidi Thijs, aangesteld door de gemeenteraad als stedenbouwkundig 
ambtenaar dd. 29/9/2011, onder de overgangsbepalingen valt van artikel 394/1 van het decreet van 
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en de uitvoeringsbesluiten van 13 februari 2015 en 
27 november 2015 en dus geacht wordt als gemeentelijke omgevingsambtenaar te zijn aangewezen 
vanaf de datum dat de omgevingsvergunning in voege treedt 
Overwegende dat het wenselijk is om een ambtenaar met expertise inzake milieu ook aan te wijzen 
als gemeentelijke omgevingsambtenaar; 
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Gelet op het voorstel om mevrouw Francine Thewissen, door het college van burgemeester en 
schepenen op 01/11/1994 aangesteld als statutair milieuambtenaar, en die voldoet aan de bepalingen 
van artikel 143 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en de 
uitvoeringsbesluiten van 13 februari 2015 en 27 november 2015 aan te wijzen als gemeentelijke 
omgevingsambtenaar voor de behandeling van de aspecten milieu in de dossiers 
omgevingsvergunning, vanaf de datum dat de omgevingsvergunning in de gemeente in voege treedt.  
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
artikel 1: 
Mevrouw Francine Thewissen, statutaire milieuambtenaar, wordt conform artikel 9 van het decreet van 
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (en latere wijzigingen) aangewezen als 
gemeentelijke omgevingsambtenaar voor de behandeling van de aspecten milieu in de dossiers 
omgevingsvergunning van de gemeente Riemst. 
 
artikel 2:  
Deze beslissing treedt in werking op de dag dat de bepalingen van de omgevingsvergunning in de 
gemeente worden toegepast.  
 
ROW - Dienst Stedenbouw 
6. RETRIBUTIEREGLEMENT AANVRAGEN VAN VERGUNNINGEN, MELDINGEN EN 

ATTESTEN EN AFGIFTE ADMINISTRATIEVE STUKKEN 
 
Steven Coenegrachts: 
Zoals voorheen wenst onze partij geen enkel retributiereglement goed te keuren zolang de 
belastingen in Riemst boven het Vlaamse gemiddelde liggen.  Wij stemmen dus tegen dit voorstel. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 september 2009; 
Gelet op de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 die de gemeente aanstelt als coördinator en 
regisseur van het lokale woonbeleid; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 9 december 2013 betreffende het retributiereglement voor de 
afgifte van administratieve stukken / dienstverlening ROW; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 9 december 2013 betreffende het reglement hinderlijke 
inrichtingen; 
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
Overwegende dat in toepassing van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning en het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, de 
stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning en de verkavelingsvergunning vervangen 
worden door de omgevingsvergunning; 
Overwegende dat het decreet betreffende de omgevingsvergunning en bijhorende 
uitvoeringsbesluiten in werking treden op 23 februari 2017; 
Overwegende dat de gemeente de mogelijkheid heeft om de implementatie van de 
omgevingsvergunning uit te stellen tot uiterlijk 1 juni 2017; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 februari 2017 met 
betrekking tot het uitstel van de invoering van de omgevingsvergunning; 
Gelet op de noodzaak tot de aanpassing van de bestaande reglementen van 9 december 2013; 
Gelet op de financiële situatie van de gemeente; 
 
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, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
11 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1 
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Het retributiereglement aanvragen van vergunningen, meldingen en attesten en afgifte administratieve 
stukken treedt in werking vanaf de implementatie van de omgevingsvergunning in de gemeente 
Riemst en voor een termijn die eindigt op 31 december 2020. 
 
artikel 2 
De gemeenteraadsbesluiten van 9 december 2013 ‘hinderlijke inrichtingen’ en ‘afgifte administratieve 
stukken / dienstverlening ROW’ worden opgeheven vanaf de implementatie van de 
omgevingsvergunning in de gemeente Riemst. 
 
artikel 3 
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de aanvraag doet. 
 
artikel 4 
De retributie wordt als volgt vastgesteld: 
 

Aanvragen tot omgevingsvergunning  

• voor stedenbouwkundige handelingen zonder verplichte medewerking 
van een architect 

€50,- 

• voor stedenbouwkundige handelingen met verplichte medewerking van 
een architect 

€75,- 

• voor het verkavelen van gronden zonder de aanleg van nieuwe wegenis €50,- per dossier 
€25,- per kavel 

 

• voor het verkavelen van gronden met de aanleg van nieuwe wegenis €100,- per dossier 
€25,- per kavel 

 

• bijstelling van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden zonder de aanleg van nieuwe wegenis 

€50,- 
€25,- per bijkomend 

kavel 

• bijstelling van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden met de aanleg van nieuwe wegenis 

€100,- 
€25,- per bijkomend 

kavel 

• voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit en voor de 
vergunningplichtige verandering van exploitatie - gewone procedure 

klasse 1: €500,- 
klasse 2: €62,- 

 

• voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit en voor de 
vergunningplichtige verandering van exploitatie - vereenvoudigde 
procedure 

€50,- 

• voor meldingen van stedenbouwkundige handelingen conform het 
decreet op de omgevingsvergunning 

€25,- 

• voor de melding van een ingedeelde inrichting of activiteit en/of melding 
van een overdracht van vergunning voor een ingedeelde inrichting of 
activiteit 

€13,- 

• voor de omzetting van een milieuvergunning naar een 
omgevingsvergunning van onbepaalde duur 

€50,- 

• voor verzoek tot bijstelling en/of afwijking van de milieuvoorwaarden 
 

€50,- 

 
 

Aanvragen van attesten  

• aanvragen van stedenbouwkundige attesten €50,- 
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• aanvragen van planologische attesten €250,- 

 
 
 

Verstrekken van inlichtingen  

• aanvraag van een stedenbouwkundig uittreksel per kadastraal perceel of 
per cluster van aaneengesloten percelen van dezelfde eigenaar 

€50,- 

• aanvraag van vastgoedinformatie per kadastraal perceel of per cluster 
van aaneengesloten percelen van dezelfde eigenaar 

€50,- 

 

Woningen, kamers en studentenkamers  

• aanvraag om een conformiteitsattest voor een woning €62,50 

• aanvraag om een conformiteitsattest voor kamers en studentenkamers €62,50 verhoogd 
met €12,50 per 

kamer vanaf de 6e 
kamer met een 

max. van €1250,- 

• aanvraag om een uitbatingsvergunning voor kamers en 
studentenkamers 

€62,50 verhoogd 
met €12,50 per 

kamer vanaf de 6e 
kamer met een 

max. van €1250,- 

 
Bij gecombineerde aanvragen worden de van toepassing zijnde elementen samengeteld. 
 
Aanvullende dossierkosten: 
 

• per aangetekende zending €5,- 

• publicatie in regionaal dag- of weekblad  €300,- 

• verplichte informatievergadering €100,- 

• projectvergadering €100,- 

• digitaliseren van een dossier €25,- 

 
artikel 5 
Zijn van de retributie vrijgesteld: 

• aanvragen voor het kappen van bomen 
• overheden en instellingen van openbaar nut 
• inrichtingen geëxploiteerd door beschermde of sociale werkplaatsen 
• procedurestappen die worden overgedaan als gevolg van een administratieve lus (art 13 van 

het omgevingsvergunningdecreet) 
 
artikel 6 
De retributie wordt gefactureerd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de aanvraag doet. 
De retributie wordt per overschrijving betaald. 
 
artikel 7 
Wanneer de retributie niet wordt betaald, wordt de belasting ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar. 
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artikel 8 
De kohierbelasting moet worden betaald binnen 2 maanden vanaf de datum van verzending van het 
aanslagbiljet. 
De belastingen worden door de financieel beheerder ingevorderd volgens de beschikkingen voorzien 
in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering, en de geschillenprocedure 
van de provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd. 
 
artikel 9 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag een bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van 3 
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden dient hij uitdrukkelijk in 
het bezwaarschrift te vragen om op een hoorzitting uitgenodigd te worden. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs verstuurd of afgegeven binnen 15 kalenderdagen 
na indiening ervan. 
 
artikel 10 
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
7. VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE GEMEENTE 

MET BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 
INFRAX LIMBURG VAN 24 APRIL 2017 

 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Infrax Limburg; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij 
decreet van 18 januari 2013; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger kan lopen over 
de volledige legislatuur 2013-2018; 
Overwegende dat decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering 
en dat van lid van een van de andere organen; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 
intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de omzendbrief Ba 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 34 van de statuten van Infrax Limburg; 
Gezien de statutenwijziging van Infrax Limburg, op 16 december 2013; 
Gelet op de oproepingsbrief van 1 maart 2017 met de agenda van de algemene vergadering van het 
intergemeentelijke samenwerkingverband Infrax Limburg: 

1) Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2) Balans en resultatenrekening boekjaar 2016 
3) Geconsolideerde balans- en resultatenrekening 2016 
4) Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
5) Kwijting aan bestuurders en commissaris 
6) Statutaire benoeming en verlenging van het mandaat van de commissaris 

Gezien de gemeentelijke afgevaardigden volgens het decreet van 18 januari 2013 houdende de 
wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 
aanstellingsprocedure van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) kan gebeuren voor de periode van 
de volledige legislatuur (2013-2018); 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 november 2013 om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door Joël L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst en Peter Neven, 
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wonende Toekomststraat 33 te 3770 Riemst  en hen af te vaardigen op de buitengewone algemene 
vergaderingen en algemene vergaderingen tijdens de legislatuur 2013-2018 met elk 50 procent 
stemrecht; 
Gelet op de beslissing om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander mevrouw Mieke 
Loyens, gemeenteraadslid wonende Burgemeester Coenegrachtslaan 26 te 3770 Riemst, aan te 
duiden. 
 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit 
voorstel. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
artikel 1: 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de algemene vergadering van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg van 24 april 2017 (of op elke andere gewone 
algemene vergadering met dezelfde agenda ingeval de eerste niet geldig zou kunnen beraadslagen) 
te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de 
agendapunten van de vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg 
van 24 april 2017 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
artikel 2: 
De agendapunten van de algemene vergadering van Infrax Limburg  van 24 april 2017, 

1) Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2) Balans en resultatenrekening boekjaar 2016 
3) Geconsolideerde balans- en resultatenrekening 2016 
4) Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
5) Kwijting aan bestuurders en commissaris 
6) Statutaire benoeming en verlenging van het mandaat van de commissaris 

zoals opgenomen in de uitnodiging van 1 maart 2017, worden op basis van de bekomen documenten 
en toelichtingsnota goedgekeurd. 
artikel 3: 
De effectieve afgevaardigden van de gemeente, en in voorkomend geval de plaatsvervangende 
afgevaardigde, op de algemene vergadering van Infrax Limburg op 24 april 2017, worden 
gemandateerd om in overeenstemming met onderhavige beraadslaging ter stemmen. 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan Infrax Limburg, ter 
attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene vergadering, Trichterheideweg 8, 3500 
Hasselt. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
8. VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE GEMEENTE 

MET BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 
INTER MEDIA VAN 2 MEI 2017 

 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter Media; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij 
decreet van 18 januari 2013; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger kan lopen over 
de volledige legislatuur 2013-2018; 
Overwegende dat decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering 
en dat van lid van een van de andere organen; 
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Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 
intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter Media; 
Gezien de statutenwijziging van Inter Media, op 3 december 2013; 
Gelet op de oproepingsbrief van 13 maart 2017 met de agenda van de algemene vergadering van het 
intergemeentelijke samenwerkingverband Inter Media van 2 mei 2017 die volgende agendapunten 
bevat: 

1) Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2) Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
3) Balans en resultatenrekening boekjaar 2016 
4) Kwijting aan bestuurders en commissaris 
5) Statutenwijziging 
6) Statutaire benoemingen en verlenging van het mandaat van de commissaris 

Gezien de gemeentelijke afgevaardigden volgens het decreet van 18 januari 2013 houdende de 
wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 
aanstellingsprocedure van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) kan gebeuren voor de periode van 
de volledige legislatuur (2013-2018); 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 9 december 2014 om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door Davy Renkens Bovenstraat 74 te 3770 Riemst en 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 om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander de heer Joël 
L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst, aan te duiden; 
Gezien mevrouw Jessica Nijs en de heer Davy Renkens hun aanwezigheid hebben bevestigd; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13/03/2017 houdende de goedkeuring van de 
aankondiging tot statutenwijziging; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
artikel 1: 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de algemene vergadering van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter Media van 2 mei 2017 (of op elke andere gewone 
algemene vergadering met dezelfde agenda ingeval de eerste niet geldig zou kunnen beraadslagen) 
te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de 
agendapunten van de vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter Media van 
2 mei 2017 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
artikel 2: 
De agendapunten van de algemene vergadering van Inter-media  van 2 mei 2016, 

1) Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2) Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
3) Balans en resultatenrekening boekjaar 2016 
4) Kwijting aan bestuurders en commissaris 
5) Statutenwijziging 
6) Statutaire benoemingen en verlenging van het mandaat van de commissaris 

zoals opgenomen in de uitnodiging van 13 maart 2017, worden op basis van de bekomen 
documenten en toelichtingsnota goedgekeurd. 
artikel 3: 
De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van Inter Media op 2 mei 2017, 
wordt gemandateerd om in overeenstemming met onderhavige beraadslaging te stemmen. 
artikel 4: 
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Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan de heer Marc 
Schetz, secretaris van de algemene vergadering van Inter Media, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
9. VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE GEMEENTE 

MET BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 
INTER ENERGA VAN 9 MEI 2017 

 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter Energa; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij 
decreet van 18 januari 2013; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger kan lopen over 
de volledige legislatuur 2013-2018; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering 
en dat van lid van een van de andere organen; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 
intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter Energa; 
Gezien de statutenwijziging van Inter Energa, op 10 december 2013; 
Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 20 maart 2017 met de agenda van de algemene 
vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-energa van 9 mei 2017 die 
volgende agendapunten bevat: 

1) Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2) Balans en resultatenrekening boekjaar 2016 
3) Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4) Kwijting aan bestuurders en commissaris 
5) Verlenging van het mandaat van de commissaris 

Gezien de gemeentelijke afgevaardigden volgens het decreet van 18 januari 2013 houdende de 
wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 
aanstellingsprocedure van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) kan gebeuren voor de periode van 
de volledige legislatuur (2013-2018); 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 november 2014 om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door Davy Renkens Bovenstraat 74 te 3770 Riemst en  Anja Slangen, wonende 
Tramstraat 3 te 3770 Riemst en hen af te vaardigen op de buitengewone algemene vergaderingen en 
algemene vergaderingen tijdens de legislatuur 2013-2018 met elk 50 procent stemrecht; 
Gelet op de beslissing om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander de heer Jean 
Nicolaes Bilzersteenweg 72 te 3770 Riemst, aan te duiden; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
artikel 1: 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de algemene vergadering van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter Energa van 9 mei 2017 (of op elke andere gewone 
algemene vergadering met dezelfde agenda ingeval de eerste niet geldig zou kunnen beraadslagen) 
te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de 
agendapunten van de vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter Energa van 
9 mei 2017 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
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artikel 2: 
De agendapunten van de algemene vergadering van Inter-energa van 9 mei 2017, 

1) Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2) Balans en resultatenrekening boekjaar 2016 
3) Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4) Kwijting aan bestuurders en commissaris 
5) Verlenging van het mandaat van de commissaris 

zoals opgenomen in de uitnodiging van 20 maart 2017, worden op basis van de bekomen 
documenten en toelichtingsnota goedgekeurd. 
artikel 3: 
De afgevaardigden van de gemeente op de algemene vergadering van Inter Energa op 9 mei 2017, 
worden gemandateerd om in overeenstemming met onderhavige beraadslaging ter stemmen. 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan Inter Energa, 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, ter attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene 
vergadering. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
10. AANKOOP WONING AVERGAT 30 - PRINCIPIEEL BESLUIT 
 
Ivo Thys: 
1.Welke subsidies worden bedoeld met “subsidies voor de aankoop van een strategisch pand”? 
burgemeester Mark Vos: 
Er bestaan Vlaamse subsidies voor de aankoop van strategische panden.  Wij onderzoeken of we 
hiervoor in aanmerking komen. 
2.Waarom koopt de Provincie dit pand niet zelf? 
burgemeester Mark Vos: 
De gemeente koopt het pand en de Provincie zou het gaan inrichten. 
3. Hoe gaat dit werken?  Hoe zal de praktische organisatie gebeuren? 
schepen Christiaan Bamps: 
Dit pand is nodig als technische ruimte om o.a. apparatuur in op te stellen.  Er bestaan verschillende 
beveiligingssystemen, zoals o.a. camerabewaking, en die worden onderzocht. 
 
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; 
Gezien de ligging van woning Avergat 30, langs de toegang tot de mergelgroeve; 
Gezien de ligging is het wenselijk de woning gelegen te Riemst 5e afdeling Kanne sectie C nummer 
506B, groot volgens kadaster 135m², aan te kopen; 
Gezien de eigenaars, hun eigendom wensen te verkopen; 
Gezien in vergadering van 23 maart 2017 het college de opdracht, voor het opmaken van de 
schatting, heeft toegewezen aan landmeter-expert Peter Gijsen, Riemsterweg 117 te 3740 Bilzen; 
Gezien de totale aankoopwaarde van de goederen kan geraamd worden op € 60.000; 
Overwegende dat er onderzocht zal worden of het pand in aanmerking komt voor subsidie als 
strategisch pand bij het agentschap ondernemen. 
Gezien de aankoop kan gefinancierd worden met de kredieten die worden voorzien in het budget 
2017, bij wijziging april, onder registratiesleutel 1419/003/003/003/002/22100000/0522; 
Gezien de kosten voor het opstellen van de akte kunnen betaald worden met de kredieten die zijn 
voorzien in het budget 2016 onder registratiesleutel 1419/005/001/001/001/61420110/0600: 
Gehoord het verslag; 
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Na bespreking; 
 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
artikel 1: 
De raad gaat principieel akkoord met de aankoop van de onroerende goederen gelegen te Riemst 5e 
afdeling Kanne sectie C nummer 506B, groot volgens kadaster 135m². 
artikel 2: 
De aankoop gebeurt om reden van openbaar nut, namelijk de realisatie van een ondergrondse 
fietsroute in de groeve langs het Avergat te Kanne. 
artikel 3: 
De aankoop kan gefinancierd worden met de kredieten die worden voorzien in het budget 2017, bij 
wijziging april, onder registratiesleutel 1419/003/003/003/002/22100000/0522. 
De kosten voor het opstellen van de akte kunnen betaald worden met de kredieten die zijn voorzien in 
het budget 2016 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: 
De raad gaat akkoord met de beslissing van het schepencollege van 23 maart 2017 om de opdracht 
te geven voor het opmaken van de schatting, aan landmeter-expert Peter Gijsen, Riemsterweg 117 te 
3740 Bilzen. 
artikel 6: 
Na ontvangst van de definitieve schatting wordt de aankoop samen met de ontwerpakte voor 
definitieve goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.  
artikel 7: 
Er zal onderzocht worden of het pand in aanmerking komt voor subsidie als strategisch pand bij het 
agentschap ondernemen. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Algemeen 
11. ONTSLAG VAN DE GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDE IN ERSV EN AANSTELLING VAN 

ZIJN VERVANGER IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE ERSV 
 
Ivo Thys: 
Wat is het motief van dit ontslag? 
burgemeester Mark Vos: 
Ik werk momenteel bij de Nederlandse Provincie Limburg, meer bepaald voor Interreg VA Euregio 
Maas-Rijn.   Vanuit ERSV worden regelmatig subsidiedossiers ingediend en ik wil niet dat hierdoor 
een mogelijke schijn van belangenconflict zou ontstaan. 
 
Jan Peumans: 
Wat is de meerwaarde van ERSV voor onze gemeente? 
burgemeester Mark Vos: 
ERSV is gedeeltelijk opgegaan in Lires.  Zij werken een aantal proefprojecten uit rond tewerkstelling in 
Limburg.  Voor Riemst werden er verschillende projecten opgestart zoals bv. parkeren in de dorpen en 
tijdelijke huisvesting voor seizoensarbeiders …Bijna alle Limburgse gemeenten zijn ingestapt in Lires. 
 
Overeenkomstig de statuten van vzw ERSV Limburg dienen de gemeenten hun vertegenwoordiging in 
de Algemene Vergadering van ERSV te agenderen; 
Gelet op het feit dat men voor de afvaardiging van de gemeenten de voorkeur geeft aan een lid van 
het college van burgemeester en schepenen, bij voorkeur de burgemeester of de schepen bevoegd 
voor Economie; 
Gelet op de aanstelling van burgemeester Mark Vos tijdens de gemeenteraad van 4 februari 2013; 
Gelet op de vraag van burgemeester Mark Vos om zijn ontslag als afgevaardigde van ERSV in te 
dienen; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30/03/2017 i.v.m. de 
gemeentelijke afvaardiging in de ERSV; 
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Gelet op artikel 253 van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
artikel 1: 
De heer Guy Kersten, schepen van economische zaken, wonende Elsterweg 36 te 3770 Riemst wordt 
aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger ter vervanging van burgemeester Mark Vos. 
artikel 2: 
Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar vzw ERSV Limburg, tav de heer Ferdi Sporen, 
Kunstlaan 18 te 3500 Hasselt en aan de afgevaardigde. 
 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Algemeen 
12. HONGERSNOOD 12-12 
 
Ivo Thys: 
De gemeente komt niet aan 0,7% ontwikkelingshulp en ik stel dan ook voor om dit bedrag te 
verdubbelen. 
burgemeester Mark Vos: 
Wij willen het bedrag behouden dat in het verleden steeds werd gegeven aan zulke initiatieven. 
 
Gelet op de slachtoffers van de hongersnood in Zuid Soedan, Jemen, Somalië en Nigeria; 
Gelet op de humanitaire acties van Consortium 12-12, die met hun campagne geld inzamelen om 
bijstand te verlenen aan de getroffen bevolking; 
Gelet op de visie van het gemeentebestuur om een noodhulp bijdrage te doen aan de getroffen 
gebieden; 
Gelet op het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter 
Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
1 onthouding: Ivo Thys 
 
artikel 1: 
De VZW Consortium 12-12 ontvangt een noodhulp toelage van 1250 € om de humanitaire acties ten 
voordele van de slachtoffers van de hongersnood in Zuid Soedan, Jemen, Somalië en Nigeria 
artikel 2: 
De toelage wordt gestort op het rekeningnummer BE19 0000 0000 1212. 
artikel 3: 
De nodige kredieten worden voorzien op de registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0160 
via een budgetwijziging. 
artikel 4: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder. 
 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Sport 
13. BIJKOMENDE EENMALIGE TOELAGE AAN VZW VLIJTINGEN VV EN VZW 

VOETBALOPLEIDINGSCENTRUM HEDERA VOOR HET VERWIJDEREN, AFVOEREN EN 
VERVANGEN VAN SBR-KORRELS OP BEIDE KUNSTGRASVELDEN OMWILLE VAN 
GEZONDHEIDSREDENEN 

 
Ivo Thys: 
Is kurk wel ongevaarlijk, dit werd immers ook gezegd van de rubberkorrels.  Er werd advies gevraagd 
i.v.m. kurk, maar er werd nog geen antwoord ontvangen.  Waarom dus nu al een beslissing nemen? 
burgemeester Mark Vos: 
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We kunnen nu al de beslissing nemen, maar zullen de opdracht tot het verwijderen en vervangen pas 
geven na de ontvangst van het advies. 
 
 
Steven Coenegrachts: 
Is er al nieuws .i.v.m. de BTW? 
burgemeester Mark Vos: 
De BTW moet niet worden betaald. 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11/04/2016; 
Gelet op het feit dat de ingestrooide SBR-korrels op beide kunstgrasvelden voldoen aan de actuele 
REACH-norm voor industriële mengels; 
Gelet op het feit dat het onderzoek op zware metalen, uitgevoerd door de universiteit van Gent 
uitwees dat de SBR-korrels voldoen aan de strenge Duitse normering; 
Gelet op het feit dat de evaluatie van het Europees Agentschap ECHA uitwijst dat het risico voor 
sportbeoefenaars heel laag is;  
Gelet op het feit dat het college toestemming gaf om op vraag van Het Belang van Limburg de SBR-
korrels te laten onderzoeken op polycyclische aromatische koolwaterstoffen, kortweg PAK’s, 
genoemd, die mogelijk kankerverwekkend zouden zijn; 
Gelet op het feit dat op basis van dit onderzoek, uitgeoefend door Prof.dr.Tytgat de hoeveelheid PAK's 
in de rubberkorrels ter discussie gesteld worden inzake de normering; 
Gelet op het feit dat indien de normen van de consumentennormering zouden gehanteerd worden, de 
PAK's 100 tot 1000 hoger liggen; 
Gelet op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid; 
Gelet op het feit dat het gemeentebestuur geen risico wil nemen wat betreft de schadelijke effecten 
van de ingestrooide SBR-korrels op beide kunstgrasvelden;  
Gelet op de principiële beslissing van het college van 23/03/'17 i.v.m. verwijderen, afvoeren en 
vervangen van de SBR-korrels op beide kunstgrasvelden; 
Gelet op het feit dat het gemeentebestuur een bijkomende eenmalig bedrage aan de vzw Vlijtingen vv 
en de vzw Voetbalopleidingscentrum Hedera wil betoelagen t.b.v.104.000,00 euro excl.btw (of 2 x 
52.000,00 euro); 
Gelet op het feit dat indien beide vzw’s geen btw kunnen recupereren het gemeentebestuur het btw-
bedrag zal betoelagen aan beide vzw’s; 
Gelet op het feit dat de vzw Vlijtingen VV en de vzw Voetbalopleidingscentrum Hedera de aanvullende 
opdracht, het verwijderen, het afvoeren en het vervangen van de SBR-korrels dient te gunnen; 
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen; 
Overwegende dat de vzw Vlijtingen VV en de vzw Voetbalopleidingscentrum de aanvullende opdracht 
kunnen gunnen aan de firma die beide kunstgrasvelden heeft aangelegd op basis van de wet van 
overheidsopdrachten, meer specifiek artikel 26§1,1°,c) + artikel 26§1,2°a); 
Overwegende dat deze firma de FIFA**-norm kan blijven garanderen met het kurkinfill product alsook 
de garantie; 
Overwegende dat beide vzw’s de nieuwe kurkinfill op beide kunstgrasvelden kiezen die voldoen aan 
alle wetgevingen inzake gezondheid; 
Overwegende dat de clubs zelf niet over voldoende financiële middelen beschikken; 
Overwegende dat ook de aanleg van de kunstgrasvelden op zich zijn betoelaagd door het 
gemeentebestuur; 
Overwegende dat het billijk is dat omwille van gezondheidsredenen vereiste aanpassingen ook door 
de gemeente financieel wordt ondersteund door middel van een toelage; 
Overwegende dat beide vzw’s de factuur en betalingsbewijs voorleggen na de uitgevoerde werken; 
Overwegende dat beide vzw’s, indien de factuur lager blijkt te zijn dan de toelage, het restbedrag 
terugstorten aan het gemeentebestuur; 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
Gelet op het feit dat het nodige budget voorzien is op registratiesleutel 
1419/002/004/003/002/66400150-074003 “Investeringstoelage aan vzw voor aanleg kunstgrasvelden”; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
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Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
 
artikel 1 
Het gemeentebestuur voorziet een bijkomende toelage ten bedrage van 104.000,00 € excl.btw (of 2 x 
52.000,00 euro) aan de vzw Vlijtingen VV en de vzw Voetbalopleidingscentrum Hedera. Indien blijkt 
dat de vzw’s geen btw kunnen recupereren, zal het gemeentebestuur het btw-bedrag betoelagen. 
artikel 2: 
Deze toelage dient aangewend voor het verwijderen, afvoeren en vervangen SBR-korrels door 
kurkinfill 
artikel 3: 
Beide vzw’s leggen na de uitvoering van de werken de factuur en betalingsbewijs voor aan het 
gemeentebestuur. Bij eventuele te hoge toelage, wordt het restbedrag teruggestort aan het 
gemeentebestuur. 
artikel 4: 
De nodige kredieten zijn voorzien op registratiesleutel 1419/002/004/003/002/66400150-074003 
“Investeringstoelage aan vzw voor aanleg kunstgrasvelden”. 
artikel 5: 
Het bedrag van 2x 52.000,00 euro wordt door de rekendienst gestort op het 
rekeningnummer……………………….van de vzw Vlijtingen VV enerzijds en op het 
rekeningnummer………………………….van de vzw Voetbalopleidingscentrum Hedera anderzijds bij 
het voorleggen van het aanvangsbevel van de uit te voeren werken 
artikel 6: 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betrokken vzw’s en de financiële dienst 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Sport 
14. ORGANISATIE VAN DE START EN 2 DOORTOCHTEN IN EEN RIT VAN DE UCI WORLD 

TOUR IN 2017 EN 2018 
 
Gelet dat er een toelage/subsidie wordt betaald van 22.500 euro in 2017 en 25.000,00 in 2018 aan 
Golazo; 
Gelet op het feit dat er een bedrag van 7.500,00 euro wordt voorzien in 2017 en 2018 voor de kosten 
voor de opdrachten uitgevoerd door gemeentelijke diensten, catering, etc…; 
Gelet op de overeenkomst tussen de gemeente Riemst en Golazo waarin overeengekomen wordt dat 
het gemeentebestuur de som van 22.500 euro overmaakt aan Golazo in 2017 en 25.000,00 euro in 
2018; 
Gelet op het gunstig advies van de sportraad dd. 07/03/2017; 
Overwegende dat er inkomsten voor 2017 en 2018 worden verworven d.m.v. sponsoring via 
sponsordossier en verkoop VIP-brunchkaarten; 
Overwegende dat de bedrijven van Riemst geïnformeerd worden i.v.m. de mogelijkheden van 
sponsoring via de gemeentelijke infobladen en sponsordossiers; 
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; 
 
De budgetten voor de uitgaven zijn voorzien in 2017 onder volgende registratiesleutels: 
•1419/002/003/001/006-60100900-0719 - aankoop VIP-brunchkaarten tbv 3.094,00 euro 
•1419/002/003/001/006-61600010-0719 - lunchpakketten en ontbijtbuffet tbv 3.122,00 euro 
•1419/002/003/001/006-61600300-0719 - rode kruis tbv 484,00 euro 
•1419/002/003/001/006-61620000-0719 - Huur toiletten tbv 500,00 euro 
•1419/002/003/001/006-61300400-0719 - aankoop klein materiaal tbv 300,00 euro 
•1419/002/003/001/006-64902500-0719- Bijdrage aan de UCI World Tour tbv 22.500,00 euro 
De inkomsten worden geboekt in 2017 onder registratiesleutel 1419/002/003/001/006-7460000-0719.  
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
artikel 1: 
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De gemeente Riemst organiseert in 2017 en 2018 i.s.m. Sportines vzw - Golazo het vertrek en 2 
doortochten van een rit van UCI World Tour. 
artikel 2: 
De gemeente Riemst betaalt een toelage/subsidie van 22.500,00 euro in 2017 en 25.000,00 in 2018 
aan Golazo, d.w.z. dat er respectievelijke voor 1 juli 2017 een bedrag van 22.500,00 euro en voor 01 
juli 2018 een bedrag van 25.000,00 euro moet overgeschreven worden ten gunste van de organisator.  
artikel 3: 
Een bedrag van 7.500,00 euro wordt in 2017 en 2018 voorzien voor de kosten voor de opdrachten 
uitgevoerd door gemeentelijke en of externe diensten. De nodige kredieten zijn voorzien in de 
begroting 2017 en worden in 2018 voorzien onder volgende registratiesleutels: 
•1419/002/003/001/006-60100900-0719  
•1419/002/003/001/006-61600010-0719   
•1419/002/003/001/006-61600300-0719   
•1419/002/003/001/006-61620000-0719   
•1419/002/003/001/006-61300400-0719   
•1419/002/003/001/006-64902500-0719  
artikel 4: 
Het gemeentebestuur machtigt de burgemeester en de gemeentesecretaris voor ondertekening van 
de samenwerkingsvoorstel/overeenkomst met Golazo waarin de algemene voorwaarden van de 
samenwerking worden beschreven. De raad keurt de bijgevoegde overeenkomst goed. 
artikel 5: 
Inkomsten worden verworven d.m.v. sponsoring, verkoop vip-brunchkaarten… Voor de sponsoring en 
de verkoop van vip-brunchkaarten wordt een brede informatiecampagne opgezet, o.m. via het 
gemeentelijk informatieblad. Tarieven en voorwaarden van het sponsordossier zijn vervat in de 
bovenvermelde overeenkomst en worden mee goedgekeurd. 
artikel 6: 
De inkomsten voor 2017 en 2018 van sponsoring, verkoop vip-brunchkaarten…zijn voorzien onder de 
registratiesleutel 1419/002/003/001/006-74600000-0719 
artikel 7: 
Een afschrift van dit besluit en deze overeenkomst over te maken aan de gemeentelijke financiële 
dienst. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
15. AANPASSING MEERJARENPLAN EN BUDGETWIJZIGING 1, DIENSTJAAR 2017 
 
Ivo Thys: 
1.Is er een kunstwerk besteld voor de rotonde te Genoelselderen?  Dit had ook kosteloos gekund bv. 
i.s.m. de handelaars. 
schepen Guy Kersten: 
Er zal een kunstwerk geplaatst worden, het initiatief is genomen om dit te bespreken met AWV. 
 
2.Ik ben tegen de inrichting van een speelbos in een stiltegebied als Caestert en daarom stem ik 
tegen de budgetwijziging. 
schepen Bert Cilissen: 
Een speelbos is een plaats waar kinderen kunnen spelen en waar ze op een educatieve manier 
bewust gemaakt worden van de natuur.  Een speelbos voorkomt wildspelen. 
Ivo Thys: 
Een speelbos is OK, maar niet in een stiltegebied.  Waarom wordt dit niet op een andere plaats 
aangelegd?  Mijn voorstel om een speelbos aan te leggen in Vlijtingen (in het wachtbekken) werd 
afgewezen. 
schepen Bert Cilissen: 
Wij willen juist deze bestaande recreatiezone gebruiken om een speelgebied af te bakenen zodat we 
kunnen voorkomen dat het natuurgebied aangetast wordt. 
 
3.Ik stem tegen het meerjarenplan vanwege het gebrek aan een goed kerkenplan en omdat ik tegen 
“het kloppend hart van Riemst centrum” ben. 
 
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42 e.v. en 154 e.v.; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 25 juni 2010, meer bepaald de artikelen 28 en 29; 
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Gelet op het tekort aan kredieten op sommige uitgaven- en ontvangstensleutels; 
Gelet op de noodzaak om te voorzien in voldoende kredieten om uitgaven te kunnen doen. 
 
BESLUIT: 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, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
10 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
artikel 1: 
De aanpassing  van het meerjarenplan zoals blijkt uit de bijgevoegde stukken en toelichting wordt 
goedgekeurd. 
 
artikel 2: 
Budgetwijziging 1 van dienstjaar 2017 zoals blijkt uit de bijgevoegde stukken en toelichting wordt 
goedgekeurd. 
 
artikel 3: 
De bijkomende wijzigingen ter zitting worden goedgekeurd: 
 
Aanleg plein en Zagerijstraat     
Registratiesleutel    2017  2018  2019 
1419/001/001/005/015/ 22000000/0200  €     € -350.475,30   -    -  
1419/001/001/005/015/ 22400000/0200  €     € 350.475,30   -    -  
      
Ondersteunen actie Consortium 12-12     
Registratiesleutel    2017  2018  2019 
1419/005/001/001/001/ 64902500/0160  €         € 1.250,00   -    -  
        
Reflecterende huisnummers      
Registratiesleutel    2017  2018  2019 
1419/005/001/001/001/ 70090000/011905  €  100,00   €       100,00   €       100,00  
       
Wedde monitoren speelplein overzetten kredieten    
Registratiesleutel    2017  2018  2019 
1419/002/008/002/001/ 62020000/0750   -    € -15.919,00   € -16.237,00  
1419/002/008/002/001/ 62050100/0750   -    €  15.919,00   €  16.237,00  
       
Billijke vergoeding muziek sporthal Riemst    
Registratiesleutel    2017  2018  2019 
1419/005/001/001/001/ 61500410/074002  -    € 220,00   € 220,00  
       
Subsidie minawerkers     
Registratiesleutel    2017  2018  2019 
1419/005/001/001/001/ 74061000/0340   -    € -10.500,00   € -10.500,00  
1419/001/003/002/004/ 74061000/0340   -    €  10.500,00   €  10.500,00  
     
Verwaarlozing    
Registratiesleutel    2017  2018  2019 
1419/005/001/001/001/ 73701000/0020   -    € 4.000,00   -  
       
1ste en 2de lijnshulp Infrax     
Registratiesleutel    2017  2018  2019 
1419/005/001/001/001/ 74600000/0690  €       -2.500,00   €   -2.500,00   €   -2.500,00  
1419/005/001/001/001/ 74600000/0390  €         2.500,00   €    2.500,00   €    2.500,00  
       
Onderhoud groeven + stabiliteitsstudie Mergelgroeven     
Registratiesleutel    2017  2018  2019 
1419/005/001/001/001/ 61300800/0340  €       10.500,00   -    -  
1419/005/001/001/001/ 61420400/0340  €       19.500,00   -    -  
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artikel 4 : 
Dit besluit wordt verstuurd naar de Vlaamse Regering, met afschrift voor de provinciegouverneur. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
16. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN GUNNINGSWIJZE VAN 

DE STOOKPLAATSRENOVATIE VAN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE 
DRIESPRONG TE MILLEN 

 
Etienne Gielen: 
Zijn de subsidiemogelijkheden onderzocht in dit dossier?  Er kunnen mogelijk subsidies verkregen 
worden via Agion, Energiezorg op school,….  Ik stel voor om dit dossier uit te stellen tot dit onderzocht 
is. 
burgemeester Mark Vos: 
We kunnen dit niet uitstellen gelet op het tijdstip van de aanvang van het nieuwe schooljaar.  Ik stel 
voor om het bestek goed te keuren, dan de subsidiemogelijkheden te onderzoeken en pas daarna de 
procedure op te starten en het bestek te versturen. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Stookplaatsrenovatie GBS De Driesprong” de 
technische bepalingen en de meetstaat opgesteld werden door het Studiebureau Heedfeld, 
Reggerstraat 71 te 3770 Riemst, hiervoor aangesteld door het college van burgemeester en 
schepenen in zitting van 20 oktober 2016; 
Overwegende dat een bestek met kenmerk CS/1001/2017 werd opgesteld door de Financiële dienst - 
Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 66.115,70 excl. btw of € 
80.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op 
budgetcode GEM/22100100/080001 (actie 1419/005/001/001/001); 
Gelet dat de financiering met eigen middelen gebeurt; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor werken gegund worden met name voor de stookplaatsrenovatie 
van de gemeentelijke basisschool De Driesprong te Millen bij toepassing van art. 26§1.1°a van de wet 
op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 omwille van het niet-overschrijden van de limiet van € 
85.000,00 excl. btw. 
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artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met kenmerk CS/1001/2017 en de raming voor de 
opdracht “Stookplaatsrenovatie GBS De Driesprong”, 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 € 66.115,70 excl. btw of € 80.000,00 incl. 21% btw. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 
GEM/22100100/080001 (actie 1419/005/001/001/001). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
artikel 5: 
De gemeenteraad beslist om eerst eventuele subsidiemogelijkheden (Agion, Energiezorg op school , 
VGv, ..) te onderzoeken alvorens de procedure te starten en het bestek te versturen. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
17. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Ivo Thys: 
1.In het antwoord op mijn vraag i.v.m. de speelboomgaard wordt verwezen naar een overleg van 30 
maart 2017  Ik zou graag het verslag ontvangen van dit overleg. 
schepen Bert Cilissen: 
Het verslag wordt u bezorgd. 
 
2.Inwoners werden opgeroepen om deel te nemen aan de omgevingsenquête, maar er werd geen 
einddatum vermeld waardoor sommige inwoners die wilden deelnemen de melding kregen dat de 
enquête reeds was afgesloten.  Dit is een vorm van amateurisme. 
schepen Marina Pauly: 
We nemen dit mee. 
 
3.Volgens mij staat er een drukfout in 3770 m.n. “alle dorpen tellen mee” - dit moet zijn “alle dorpen 
tellen niet meer mee”, want al het geld gaat naar het centrum. 
 
4.Heeft de gemeentelijke technische dienst verlichting geïnstalleerd in een privégroeve?  Dit is een gift 
aan een privé persoon die door de gemeenteraad zou moeten goedgekeurd worden. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is een ondersteuning vanuit de gemeente aan een toeristisch project zoal dit in Kanne ook is 
gebeurd.  We zullen dit onderzoeken 
 
Ludwig Stevens: 
Het bermsnoeien in Heukelom-dorp is nog steeds niet uitgevoerd. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit melden. 
 
2.Komt er bijkomende verlichting tussen de Holstraat en Heukelom-dorp? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit werd deze week goedgekeurd door het schepencollege. 
 
3.Het wegdek tussen de Holstraat en Heukelom-dorp zou hersteld worden.  Wanneer wordt dit 
uitgevoerd. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit betreft een herstelling van het wegdek in asfalt, de uitvoering is afhankelijk van de temperatuur. 
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Steven Coenegrachts: 
1.Is er reeds een lokaal verblijfsregister voor kinderen van gescheiden ouders actief in onze 
gemeente? 
burgemeester Mark Vos: 
Nog niet maar we zullen dit activeren. 
 
2. Is er al nieuws van Limburg.net?  Werd de vraag besproken op de Raad van Bestuur? 
burgemeester Mark Vos: 
We hebben nog geen antwoord ontvangen; 
Jessica Nijs: 
De vraag werd voorgelegd aan de Raad van bestuur, maar hun antwoord was onvoldoende en ik heb 
als afgevaardigde van de gemeente om meer uitleg gevraagd. 
 
Jan Noelmans: 
1.Graag een stand van zaken i.v.m. de schoolsite aan de Tolstraat. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit dossier wordt voorbereid om via een makelaar op de markt gebracht te worden.  De voorwaarden 
blijven behouden. 
 
2.De locaties voor paalkamperen zouden in maart in kaart gebracht worden.  Welke locatie is het 
geworden? 
schepen Christiaan Bamps: 
De locatie is nog niet bepaald. 
 
Jan Peumans: 
1.Tussen Vroenhoven en Kanne werd een berm gekapt.  Wie heeft dit gedaan?  Had deze persoon 
daartoe de toestemming? Wordt de berm opnieuw aangelegd?  Is er een PV opgesteld? 
schepen Mathieu Eycken: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
2. Wanneer worden de lijnen getrokken op de Muizenberg? 
Schepen Guy Kersten: 
Deze werken zullen uitgevoerd worden, maar dit was niet mogelijk in de winterperiode.  Deze werken 
worden uitgevoerd als het weer het toelaat.  
 
3.Wat is het resultaat van uw inspanningen op vlak van sociale economie voor Riemst?   
schepen Bert Cilissen: 
De doelstelling is om jaarlijks 1 netwerkevenement te organiseren.  Er werd een coördinator 
aangesteld en bedrijven worden uitgenodigd om mee te werken.  Wij doen ons best om deze 
bedrijven te overtuigen om deel te nemen. 
 
4.Wanneer worden nieuwe speeltoestellen geplaatst op het speelplein te Herderen? 
schepen Bert Cilissen: 
Het dossier is goedgekeurd, de uitvoering zal zo spoedig mogelijk gebeuren.  Er zal eerst een nieuwe 
omheining geplaatst worden rond het speelplein te Herderen. 
 
Anita Beusen: 
1.Ter hoogte van de papiercontainers ligt veel papier.  Wat doet de gemeente om de verenigingen te 
sensibiliseren om de omgeving netjes achter te laten? 
schepen Mathieu Eycken: 
De containers moeten afgedekt worden met netten, maar het zijn inwoners die meestal nog laattijdig 
papier brengen die zorgen voor de overlast.  Dit is een moeilijk verhaal en wij zoeken voortdurend 
naar een oplossing samen met Limburg.net en de verenigingen. 
 
2.De schoolvoorstellingen i.s.m. de muziekacademie waren niet goed en niet aan de leeftijd van alle 
leerlingen aangepast.  Ik vind het jammer dat ik deze opmerking moet maken, want ik heb veel 
respect voor de inzet van alle betrokkenen. 



notulen gemeenteraad 10.04.2017 – p. 23 
 

 
 
 
schepen Bert Cilissen: 
We nemen uw opmerking mee in de jaarlijkse evaluatie.  Wij willen de samenwerking met de 
muziekacademie blijven stimuleren want zij hebben veel professionisme in huis. 
 
3.Mensen die naar de Kringloopwinkel willen , moeten aanschuiven in de rij van de bezoekers van het 
containerpark.  Kan dit opgelost worden? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit probleem werd ons nog niet gemeld. 
 
4.De straatnaamborden worden vervangen door nieuwe straatnaamborden met vermelding van de 
dialectnaam.  Deze nieuwe borden worden aan paaltjes bevestigd op de stoepen.  Waarom worden 
de nieuwe borden niet meer aan de huisgevels bevestigd?  Dat voorkomt hinder op de stoepen. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
Dirk Jacobs: 
1.Wordt de camera die werd aangekocht veel gebruikt door de dienst communicatie?  Waarom 
besliste het schepencollege om de productie van de Imagospot uit handen te geven? 
Schepen Marina Pauly: 
De camera wordt veel gebruikt o.a. voor sociale media.  Voor Imagospot werd een contract afgesloten 
met TVL omdat deze productie professioneler moet gebeuren. 
 
2.Wanneer wordt de visie i.v.m. de voetbalploegen voorgelegd aan de gemeenteraad? 
schepen Christiaan Bamps: 
Deze wordt voorgelegd tijdens de volgende gemeenteraadszitting. 
 
3. Als antwoord op mijn vraag i.v.m. de laattijdige behandeling van de aanvraag van een evenement, 
kreeg ik als antwoord dat vroege aanvragers soms moeten schuiven voor laattijdige aanvragers.  Dit 
lijkt mij oneerlijk. 
schepen Christiaan Bamps: 
Indien er een gepaste reden is voor een laattijdige aanvraag krijgen deze soms voorrang.  De 
verenigingen ontvangen hierbij wel een waarschuwing om dit in de toekomst te voorkomen. 
 
Jo Ruyters: 
1.Graag een stand van zaken i.v.m. ’t Bandje. 
schepen Katja Onclin: 
Het antwoord is hetzelfde als de vorige keer, dit dossier wordt nog uitgewerkt.  De situatie is niet 
gewijzigd. 
 
2. Wanneer is de woonbehoeftestudie ter beschikking voor de gemeenteraadsleden? 
schepen Katja Onclin: 
Zodra deze is afgerond. 
 
3. Graag een stand van zaken i.v.m. de gesprekken die plaatsvonden met de betrokken partijen van 
de parochiaal centrum te Vlijtingen. 
Burgemeester mark Vos: 
Er hebben gesprekken plaatsgevonden, we onderzoeken of er mogelijkheden zijn maar er is nog niks 
concreet.  Zoals u weet is het gemeentebestuur geen eigenaar van een deze gebouwen. 
 
Etienne Gielen: 
1.Als antwoord op mijn vraag naar gemeenschappelijk gebruik van materieel kreeg ik een uitgebreid 
overzicht van samenwerkingsverbanden.  Ik zou echter graag meer details krijgen van bepaalde 
samenwerkingsovereenkomsten waaruit kan opgemaakt worden welke financiële voordelen er uit 
voortvloeien voor onze gemeente. 
burgemeester Mark Vos: 
Gelieve op de lijst die u ontvangen heeft aan te duiden over welke overeenkomsten u meer wenst te 
weten. 
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Marc Konings: 
1.Gelieve de handelsgids die op de website staat op te frissen. 
schepen Guy Kersten: 
Het is zeer moeilijk om deze gids up to date te houden omdat handelaars hun stopzetting niet altijd 
melden.  Deze lijst wordt aangepast a.h.v. Locatus en de officiële handels-en beroepengids, die om de 
2 jaar wordt uitgegeven. Wij stimuleren o.a. via de nieuwsbrief de handelaars om de start of 
stopzetting van hun zaak te melden aan de gemeente,.maar de respons op deze oproep is spijtig 
genoeg niet 100%. 
 
2.Via de gemeentelijke website kunnen verenigingen activiteiten melden.  Is het mogelijk hiervan een 
bevestiging te ontvangen zodat de indiener weet dat zijn registratie gelukt is? 
schepen Marina Pauly: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
3.Waarom worden de roffelstroken in de Tolstraat te Herderen weggenomen?  Worden er roffelstroken 
aangelegd in de omgeving van de nieuwe school te Herderen? 
schepen Guy Kersten: 
Er werd beslist om bij het verdwijnen van de school in de Tolstraat de roffelstroken weg te nemen 
omdat dit geen schoolomgeving meer is en omdat ze beschadigd zijn De nieuwe schoolomgeving  is 
volledig heringericht, stoepen, zone 30 en andere snelheidsremmende maatregelen werden 
aangelegd rekening houdend met de voorschriften voor een veilige schoolomgeving. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
18. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Jan Noelmans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 10.04.2017 toegevoegd. 
 
Het introduceren van de UiTPas in Riemst.  
 
Met de Vlaamse vrijetijdskaart UitPAS wil CultuurNet Vlaanderen lokale overheden een instrument 
aanreiken om het participatiebeleid in de Vlaamse gemeenten verder uit te bouwen. Met succes tot 
dusver. Met UiTPAS sparen vandaag immers al meer dan 87.000 pashouders punten die ze kunnen 
omruilen voor voordelen. Punten sparen kan bij één van de 1.300 verschillende vrijetijdsorganisaties 
die UiTPAS aanvaarden. Per deelname kan men UiTpunten sparen. Heb je voldoende punten 
verzameld, dan kan je die omruilen voor een voordeel naar keuze. De UitPAS is dus een spaarkaart 
voor jong en oud waaraan punten worden toegevoegd bij deelname aan vrijetijdsactiviteiten over heel 
Vlaanderen. Denk aan zwemmen, jeugdkampen, bibliotheken, muziek en musea. Voor die punten 
krijgen de spaarders op een gegeven moment een korting, gratis ticket of een cadeau dat kan worden 
aangewend in het Uitnetwerk.  
 
Bovendien kunnen mensen met financiële moeilijkheden bij elke UiTPASactiviteit genieten van 
speciale kortingen of reductietarieven.  De organisatie gebeurt door de lokale overheid zelf of via een 
samenwerkingsverband van verschillende lokale overheden samen. Enkele UiTPASregio’s zijn de 
volgende: Brussel, Gent, Oostende, Regio Dender (Aalst, Erpe-Mere, Haaltert en Lede, Ninove), 
Regio Zuidwest (Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Waregem, Wervik, 
Wevelgem en Zwevegem), Regio Kempen (Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar), 
Maasmechelen, Mechelen, Leuven. De ondersteuning  bij de uitrol van UitPAS gebeurt door de 
Vlaamse overheid via CultuurNet Vlaanderen dat optreedt als technisch beheerder en adviseur van de 
lokale overheden. De UiTPAS werd in 2010 opgestart door toenmalig cultuurminister Joke 
Schauvliege met een proefproject in Aalst. Dat project werd positief geëvalueerd. Het huidige Vlaams 
Regeerakkoord formuleert dan ook de ambitie om de UitPAS beschikbaar te maken in heel 
Vlaanderen om alle kortings-, voordeel-, klanten- en kansenpassen in één geautomatiseerd systeem 
te integreren. 
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Voorstel:  
 
artikel 1: 
De gemeenteraad vraagt het college de opportuniteit van het instappen in de Vlaamse vrijetijdskaart 
UiTPAS te onderzoeken en hierover terug te koppelen naar de gemeenteraad. 
artikel 2: 
Voor de mogelijke instap in het UitPAS-systeem is het opportuun om in navolging van andere 
gebieden samen te werken in een UiTRegio.  Riemst kan dit samen met andere omliggende 
gemeenten doen als bijvoorbeeld Regio Zuid-Oost Limburg.  Hiertoe neemt Riemst een initiatief naar 
de omliggende gemeenten.  
artikel 3: 
Na een gunstige appreciatie van een mogelijk toetreden tot UitPAS wordt formeel een dossier 
ingediend bij CultuurNet Vlaanderen bij de eerstvolgende mogelijkheid daartoe.  
 
schepen Marina Pauly: 
Wij vinden dit een zeer goed initiatief.  Een soortgelijk dossier, met name LIMBU, ligt op tafel.  Hierin 
komen niet enkel culturele initiatieven aan bod, maar men wenst ook sociale en 
duurzaamheidsinitiatieven te stimuleren.  Limbu biedt bredere mogelijkheden.  Het schepencollege 
heeft kennis genomen van dit initiatief en heeft de intentieverklaring ondertekend. Wij wachten nu de 
concretae invulling af en de reactie van de andere Limburgse gemeenten.  Wij willen uw voorstel van 
de Uitpas meenemen en vergelijken met Limbu, maar hebben daar meer tijd dan 3 maanden voor 
nodig. 
 
Jan Noelmans: 
Gelieve dan het voorstel goed te keuren mits het weglaten van de voorgestelde termijn in artikel 1. 
 
schepen Marina Pauly: 
Wij nemen uw voorstel mee mits volgende wijziging van artikel 1 
artikel 1: 
De gemeenteraad vraagt het college de opportuniteit van het instappen in de Vlaamse vrijetijdskaart 
UiTPAS te onderzoeken en hierover terug te koppelen naar de gemeenteraad binnen de drie 
maanden.  
Wordt: 
artikel 1: 
De gemeenteraad vraagt het college de opportuniteit van het instappen in de Vlaamse vrijetijdskaart 
UiTPAS te onderzoeken en hierover terug te koppelen naar de gemeenteraad. 
 
Het college stelt voor om uw voorstel van de Uitpas mee te nemen en samen met het voorstel Limbu 
te onderzoeken. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 22:00 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
 
 
Guido Vrijens 
gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 


