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Vergadering gemeenteraad van 11/12/2017. 
 
 
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, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo 
Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Rachelle Onclin, raadsleden 
Guido Vrijens, gemeentesecretaris 
 

 
Laat zich verontschuldigen:  
Agnes Coenegrachts, raadslid 
 

 
Vanaf punt 17 verlaat Jan Peumans, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 18 vervoegt Jan Peumans, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 43 verlaat Etienne Gielen, 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. 01.12.2017. 
De mondelinge vragen worden aangevat door mevrouw Rachel Onclin, de stemmingen worden 
volgens loting aangevat door de heer Joël L’Hoëst. 
 
Gaat over tot de dagorde 
 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 13.11.2017 
 
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: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
Interne zaken - Dienst Personeel 
2. KOOPKRACHT RESTMIDDELEN 2017 VIA4 
 
Overwegend dat het bestuur kennis neemt van de mail van GSD-V dd.22/09/2017 met de mededeling 
dat de gegevens van de restmiddelen VIA4 voor het jaar 2017 zijn verwerkt; 
Overwegend dat voor de gemeente Riemst  een bedrag van 4.196,82 euro ter beschikking gesteld 
wordt , welke zal uitbetaald worden in april 201; 
Overwegend dat de restmiddelen VIA4 uitgekeerd worden wanneer blijkt dat niet alle besturen de 
reguliere middelen maximaal inzetten; 
Overwegend dat dit ervoor zorgt dat er nog een saldo overblijft dat de GSD-V kan herverdelen onder 
de besturen die een zinvolle besteding kunnen overeenkomen met de vakorganisatie; 
Overwegend dat de restmiddelen  ingezet moeten worden voor koopkrachtverhogende maatregelen; 
Overwegend dat de middelen te beschouwen zijn als bijkomende middelen voor een sectoraal 
akkoord en dus aangewend moeten worden als bijkomend voordeel voor het personeel; 
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Overwegend dat de middelen niet mogen gebruikt worden voor : 
- kosten die men op basis van de rechtspositiebesluiten of andere regelgeving moet maken, vb. 
eindejaarstoelage, maaltijdcheques, fietsvergoeding ... 
- werkingskoten, vb. werkkledij, gsm 
- vormingsinitiatieven 
Overwegend indien het bestuur met minstens één vakorganisatie tot een akkoord komt en als de 
besteding voldoet aan de hoger vernoemde voorwaarden is de aanvraag in orde; 
Overwegend indien er van geen enkele vakbond een akkoord verkregen kan worden, dan wordt het 
dossier op de stuurgroep VIA gebracht; 
Overwegend dat de stuurgroep er dan kan voor kiezen om het voorstel toch te aanvaarden of om het 
voorstel te weigeren en het bestuur eventueel te vragen een ander voorstel te doen aan de 
vakorganisatie; 
Overwegend dat de restmiddelen kunnen ingezet worden voor het volledige personeelsbestand van 
het bestuur en dus niet beperkt moeten worden tot de personeelsleden uit de VIA-diensten; 
Overwegend dat de restmiddelen niet weerkerend zijn; 
Overwegend dat jaarlijks bekeken wordt hoeveel restmiddelen er zijn en wat er met de restmiddelen 
kan gebeuren 
Overwegend dat de GSD-V verwacht dat er jaarlijks minder restmiddelen zullen zijn, omdat meer 
besturen de regulieren middelen maximaal opvragen; 
Overwegend dat de aanvraag over de inzet van de middelen ten laatste op 31/12/2017 dient 
overgemaakt te worden aan via@gsd-v.be; 
Op voorstel van de voorzitter; 
Het bestuur stelt voor als koopkrachtverhogende maatregel om aan de personeelsleden welke in 
dienst zijn op 31/12/2017 een cadeaubon ter waarde van 28,50 euro te overhandigen, welke te 
besteden is bij de handelaars te Riemst. 
Aantal personeelsleden op 31/12/2017 : 147 personen x 28,50 euro = 4.189,50 euro. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Het bestuur beslist als koopkrachtverhogende maatregel voor besteding restmiddelen VIA4 om aan de 
personeelsleden welke in dienst zijn op 31/12/2017 een cadeaubon ter waarde van 28,50 euro te 
overhandigen, welke te besteden is bij de handelaars te Riemst als koopkrachtverhogende maatregel 
voor besteding restmiddelen VIA4. 
Aantal personeelsleden op 31/12/2017 : 147 personen x 28,50 euro = 4.189,50 euro 
artikel 2: 
De aanvraag over de inzet van de middelen dient ten laatste op 31/12/2017 overgemaakt te worden 
aan via@gsd-v.be.. 
artikel 3: 
Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de financieel beheerder. 
 
Interne zaken - Dienst ICT 
3. TOETREDING INFRA-X-ENTER 
 
Steven Coengrachts: 
Infrax moet zich niet begeven op de privaat markt.  Daarom gaan wij ons als fractie onthouden. 
 
Etienne Gielen: 
1.De intercommunales schieten als paddenstoelen uit de grond.  Er is onduidelijkheid over deze 
intergemeentelijke samenwerking. Wat zijn de voordelen om toe te treden tot Infrax X-Enter?  Doet de 
gemeente hierin wel voldoende zelf, back up, disaster, recovery,enz. 
schepen Mathieu Eycken: 
Het voordeel om toe te treden is dat Infrax beschikt over een gebouw dat goed beveiligd is en een 
constante temperatuur en luchtvochtigheid heeft. De verbindingen met dit center zijn optimaal en 
worden ontdubbeld zodat bij uitval van de ene verbinding de andere overneemt. Infrax voldoet, in 
tegenstelling tot Cipal, aan hetgeen wij nodig hebben. De gemeente neemt vanzelfsprekend ook zelf 
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back ups, enz maar de backup-server dient vervangen te worden. Hiervoor wensen wij dit center te 
gebruiken en kunnen wij later eventueel het gebruik ervan verder uitbreiden. 
 
2. De intercommunales bieden voordelen, maar kosten ook veel geld.  Is de kostprijs evenredig met 
de aangeboden diensten?  Ik vraag aan de gemeentelijke afgevaardigden om te melden dat de 
intercommunales transparanter moeten zijn. 
burgemeester Mark Vos: 
Meerdere gemeenten zijn vragende partij om meer samen te werken.   Dit levert veel voordelen op 
door het synergie-effect.   Wij zijn voorstander van zulke samenwerkingen. 
 
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 43 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA/2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband 
Inter-media; 
Gelet op de statuten van Inter-media waarbij aan de deelnemers de mogelijkheid wordt geboden om 
middels een expliciete beslissing van de gemeenteraad  gebruik te maken van beschikbare capaciteit 
met het oog op data- en aanverwante communicatie en de opslag en de beveiliging van deze data; 
Overwegende dat de toetreding van de gemeenten voor de activiteit Infra-X-enter de 
beheersoverdracht inzake deze activiteiten aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
impliceert met dien verstande dat de gemeente in de overlegstructuren die met betrekking tot deze 
activiteit zullen worden opgezet, permanent zal betrokken worden; 
Overwegende dat, om van dit aanbod gebruik te kunnen maken, de gemeente dient toe te treden tot 
Inter-media voor de activiteit Infra-X-enter  en dat een toetreding geen verdere inbreng in natura of in 
speciën vereist.  
Gelet op de informatisering van de gemeentelijke werkzaamheden en de steeds toenemende 
behoefte van de gemeente aan capaciteit voor opslag van data; 
Gelet op de brief van de Vlaamse Toezichtscommissie van 16 februari 2016 waarin zij de lokale 
besturen wijst op de risico’s inzake cloud-toepassingen voor opslag van data; 
Gelet op het aanbod van de opdrachthoudende vereniging Inter-media inzake data-opslag in een zgn. 
‘data center’ met de naam ‘Infra-X-enter’ gebaseerd op het gebruik van de beschikbare 
computerkracht bij Infrax en het kabelnetwerk dat eigendom is van de opdrachthoudende vereniging; 
Gelet op het feit dat de gemeente reeds beroep doet op Inter-media voor het ter beschikking stellen 
en de exploitatie van capaciteit met het oog op data- en aanverwante communicatie op de bestaande 
netten en installaties ten behoeve van de gemeente (Infra-X-net); 
Overwegende dat dit aanbod uitgaat van opslag op servers en in het netwerk van Infrax zelf en 
zodoende garanties biedt omtrent de locatie van opslag van de data; 
Overwegende dat inzake beveiliging van de gemeentelijke data de nodige formele afspraken zullen 
worden vastgelegd in een zogenaamde verwerkersovereenkomst, af te sluiten tussen de gemeente en 
Infrax cvba die optreedt als werkmaatschappij voor Inter-media en waarin de nodige afspraken worden 
vastgelegd conform de geldende regelgeving. 
Overwegende dat bijgevolg tegemoet gekomen wordt aan de bezorgdheden van de VTC inzake 
dataopslag ingeval beroep gedaan wordt op Infra-X-enter; 
Overwegende dat overeenkomstig de Europese Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en 
de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van 
Richtlijn 2004/18/EG.een aanbestedende dienst een overheidsopdracht zonder 
aanbestedingsprocedure aan een onderneming kan gunnen, als aan drie voorwaarden is voldaan:  
1. de aanbestedende dienst oefent op het betrokken bedrijf toezicht uit zoals op zijn eigen 
diensten;  
2. het gecontroleerde bedrijf moet hoofdzakelijk voor de controlerende aanbestedende dienst 
werken;  
3. er mag geen rechtstreekse private participatie zijn in het kapitaal van het gecontroleerde 
bedrijf;  
Overwegende dat uit deze Richtlijn tevens volgt dat het toezicht mag worden uitgeoefend door een 
aanbestedende dienst alleen of gezamenlijk door verscheidene aanbestedende diensten, bijvoorbeeld 
bij nutsbedrijven die door een groep van gemeenten worden gecontroleerd, waarbij dan geldt  dat alle 
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aanbestedende diensten in het bestuur van het gecontroleerde bedrijf vertegenwoordigd moeten zijn 
en het gecontroleerde bedrijf geen belangen nastreeft die in strijd zijn met de belangen van de 
controlerende aanbestedende diensten; 
 
Overwegende dat aan al deze voorwaarden voldaan is tussen de gemeente en de opdrachthoudende 
vereniging Inter-media om principieel te beslissen om beroep te doen op het aanbod Infra-X-enter van 
Inter-media; 
Overwegende dat de gemeente machtiging kan verlenen aan het College van Burgemeester en 
Schepenen om de nodige beslissingen te nemen tot uitvoering van de onderhavige principebeslissing; 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
9 onthoudingen: Jan Peumans, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, 
Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
artikel 1: 
De gemeente beslist principieel een beroep te doen op het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
"Inter-media" voor de opslag van data volgens het aanbod Infra-X-enter van Inter-media volgens 
nader uit te werken voorwaarden. 
artikel 2: 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om de nodige beslissingen te nemen 
tot uitvoering van de onderhavige principebeslissing. 
artikel 3: 
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan het secretariaat van Inter-media, 
Trichterheideweg 8 te  3530 Hasselt. 
 
 
Interne zaken - Dienst ICT 
4. TOETREDING INFRA-GIS 
 
Jan Peumans: 
Hoe verhoudt zich dit initiatief tot GIS Vlaanderen? Waarom moet een intercommunale hiermee 
beginnen als dit op Vlaams niveau reeds bestaat?  Zijn de voor-en nadelen tussen GIS Vlaanderen en 
Infrax-GIS afgewogen? 
schepen Mathieu Eycken: 
Dit zijn plaatselijke adressenbestanden die op gewestelijk niveau worden opgeladen; bijvoorbeeld 
CRAB, R.O.P., enz. De aanpassingen die in het gemeentehuis worden aangebracht komen via Infrax 
veel sneller ter beschikking. Aanpassingen zoals bv kadasternummers zijn i.p.v. na een jaar of 2, 
binnen de maand/week up-to-date.  
 
burgemeester Mark Vos: 
Gis Vlaanderen levert de basis kaart, de gemeente vult de plaatselijke data aan via een externe 
server. 
 
Ludwig Stevens: 
Is Geo IT het systeem waar de gemeente nu mee werkt? 
schepen Mathieu Eycken: 
Ja, dit is het systeem waarmee we nu werken. INFRA-GIS is uitgebreider en sneller aangepast. 
 
Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993, waarbij de bevoegdheid inzake vereniging van  
gemeenten voor openbaar nut volledig wordt overgedragen aan de gewesten; 
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 43 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald 
op artikel 39; 
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 
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betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband 
Inter-media; 
Gelet op de statuten van Inter-media waarbij aan de deelnemers de mogelijkheid wordt geboden om 
toe te  treden voor de GIS-activiteit waarbij de gemeente inbreng doet in beheer van GIS-gerelateerde 
data inzake topografie, cartografie en geografie van datgene wat zich boven, op en onder het 
openbaar en/of privédomein bevindt, met het oog op verwerking ervan door de deelnemende 
gemeenten op het GIS-platform; 
Overwegende dat de toetreding van de gemeenten voor de GIS-activiteit de beheersoverdracht inzake 
deze activiteiten aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband impliceert met dien verstande dat 
de gemeente in de diverse overlegstructuren die met betrekking tot deze activiteit zullen worden 
opgezet, permanent zal betrokken worden; 
Overwegende dat, om van dit aanbod gebruik te kunnen maken, de gemeente dient toe te treden tot 
Inter-media voor de GIS-activiteit; 
Gelet op de toelichting bij het concept zoals deze door Infrax werd voorgesteld aan (een delegatie 
van) het college van burgemeester en schepenen; 
Gelet op het tarief dat door Inter-media voor deze activiteit zal worden aangerekend met name 
1,314€/inwoner voor de eerste schijf van 10.000 inwoners, 1,186 € /inwoner voor de schijf van 10.001 
tot 15.000 inwoners, 0,715€ /inwoner voor de schijf van 15.001 tot 30.000 inwoners, 0,562€ /inwoner 
voor de schijf van 30.001 tot 40.000, en 0,358€/inwoner voor de schijf boven de 40.001 inwoners. 
Gelet op het laatst officieel gepubliceerde bevolkingscijfer van de gemeente waardoor de  
jaarlijkse kostprijs voor de gemeente wordt bepaald op  14278 euro excl. BTW; 
Deze kostprijs zal het voorwerp uitmaken van een jaarlijkse evaluatie en bij beslissing van de raad van 
bestuur van Inter-media jaarlijks worden herzien waarbij een statutair maximum van 2,5 euro werd 
bepaald; 
Overwegende dat een toetreding tot de GIS-activiteit geen verdere inbreng in nature of in speciën 
vereist. 
 
BESLUIT: 18 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, 
Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Rachelle Onclin 
6 onthoudingen: Jan Peumans, Anita Beusen, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc 
Konings 
 
artikel 1: 
De gemeente treedt toe tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
"Inter-media" met ingang van heden voor de GIS-activiteit. 
artikel 2: 
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan het secretariaat van Inter-media, 
Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt. 
 
AH LDP 
5. SUBSIDIE VOOR ASBESTINVENTARIS 
 
Ivo Thys: 
Dit is een 1ste stap, maar er moeten in de toekomst nog meer initiatieven genomen worden.  In 2018 is 
de gemeente verplicht een asbestplan voor te leggen. 
schepen Mathieu Eycken: 
Ovam zal in 2018 een asbestafvalplan voorleggen met als doel Vlaanderen asbestvrij te maken tegen 
2040 en Limburg.net zal ook initiatieven nemen. 
 
Etienne Gielen: 
1.In de toekomst zullen de normen nog strenger worden en zullen er nog meer initiatieven genomen 
moeten worden.  Inventarisatie is een 1ste stap, maar laten of doen opruimen moet ook aangemoedigd 
worden, bv. door het geven van subsidies. 
schepen Mathieu Eycken: 
De intercommunales en Ovam zullen hierin initiatieven nemen en de gemeente zal de inwoners 
aanmoedigen om asbesthoudende materialen te verwijderen. 
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2.Ik stel voor dat de gemeente een asbestdeskundige aanstelt die een inventaris opmaakt en de 
inwoners sensibiliseert?  Kan een personeelslid van de gemeente deze inventaris opmaken na 
hiervoor een opleiding gevolgd te hebben? 
 
schepen Mathieu Eycken: 
De opleidingen moeten nog starten. We zullen dit onderzoeken. 
 
Dirk Jacobs: 
1.Wat kost een asbestdeskundige? 
schepen Mathieu Eycken: 
Vanaf volgend jaar is het mogelijk om opleidingen te volgen.  Als de facturen ingediend worden weten 
we iets meer. 
 
2.Is er asbest gevonden aan de bouwwerken van Woonzo ter hoogte van het rusthuis en het OCMW-
gebouw? 
burgemeester Mark Vos: 
Ja er is afval van een dak gevonden waarin asbest zit.  Dit zijn gronden die het OCMW in erfpacht 
heeft gegeven aan vzw De Grauwzusters.  Zij zijn de bouwheer.  Dit wordt momenteel verder 
onderzocht.  We zullen u een antwoord bezorgen als we er meer over weten. 
 
Gelet op het potentieel blootstellingsrisico’s van asbesthoudende materialen voor mens en milieu. . 
Gelet op het feit dat bij verwering zowel binnen als buiten, asbestvezels kunnen vrij komen en 
uitspoelen naar dakgoten, regenwaterputten, rioleringen, waterlopen of op de bodem of terecht komen 
in leidingkokers, spleten en kieren.  
Overwegende dat het niet altijd duidelijk is in welke toepassingen in huis er asbesthoudende 
materialen aanwezig zijn;  
Overwegende dat het belangrijk is dat inwoners kennis hebben van het al dan niet aanwezig zijn van 
asbesthoudende materialen in de woning/gebouwen; 
Overwegende dat een asbestdeskundige de waarneembare asbesthoudende materialen kan 
inventariseren en de inwoners kan adviseren en sensibiliseren om op een correcte manier om te gaan 
of te laten omgaan met de aangetroffen asbesttoepassingen; 
Gelet op het asbestafbouwbeleid van de Vlaamse regering waarbij Vlaanderen in 2040 asbestvrij 
moet zijn; 
Gelet op het streven naar een versneld asbest afbouwbeleid waarbij asbesthoudende materialen 
gecontroleerd en veilig ontmanteld en verwerkt worden. 
Overwegende dat de gemeente streeft naar een asbestafbouwbeleid binnen de gemeente. 
Overwegende dat de kredieten voorzien zijn in de begroting 2018 onder sleutel 64902500-0390 
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 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Dit reglement is van toepassing op particuliere huizen op het grondgebied van de gemeente Riemst. 
artikel 2 definities 
Woning/gebouw: het betreft vergunde of vergund geachte woningen en/of gebouwen behorende bij de 
woning en gebouwd voor 2001 
Deskundige asbest: ieder die de vereiste opleidingen heeft gevolgd om een degelijke inventaris op te 
maken. 
artikel 3:  
Er wordt een subsidie van 50 % van het factuurbedrag met een maximum van 150 € toegekend voor 
het opstellen van een asbestinventaris van een particuliere woning door een deskundige asbest. 
artikel 4: aanvraag subsidie: 
De aanvrager vult het aanvraagformulier in en stuurt dit met de bijlagen naar de gemeentelijke 
milieudienst, Maastrichtersteenweg 2b, 3770 Riemst. 
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artikel 5:  
De nodige kredieten zijn voorzien in het budget 2018 onder de sleutel 64902500-0390. 
artikel 6:  
Dit reglement is van toepassing vanaf 01/01/2018 en zolang de huidige wetgeving hierover geen 
toelage voorziet. 
 
LDP - Dienst Milieu 
6. ALGEMENE VERGADERING LIMBURG.NET D.D. 20-12-2017 - AGENDA EN IN TE NEMEN 

STANDPUNTEN 
 
Jan Peumans: 
Tijdens een vorige gemeenteraadsvergadering vroeg ik de gemeentelijke afgevaardigde van 
Limburg.net om een compensatie voor de lage inkomens te vragen.  Werd deze vraag gesteld aan 
Limburg.net en wat was het antwoord? 
schepen Mathieu Eycken: 
Limburg.net liet weten dat dit een gemeentelijke aangelegenheid is.  De gemeenteontvanger zoekt dit 
verder uit. 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15-07-2005 en latere wijzigingen. 
Gelet op de uitnodigingsbrief van 6 november 2017 (referte FA_AM_171106_941) tot de Algemene 
Vergadering van Limburg.net op woensdag 20-12-2017 om 19.00 u., in de 'Pachthoeve', Roverstraat 
9, 3511 Kuringen-Hasselt, met vermelding van de volledige agenda;  
Gelet dat de agenda als volgt is vastgesteld: 
1. Welkom door de voorzitter 
2. Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering  
3. Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 
4. Begroting 2018, te ontwikkelen activiteiten en strategie 
5. Ontslag en benoeming bestuurder(s) 
 a) Kennisneming ontslag mevr. Jessica Nijs en benoeming mevr. Rachelle Onclin als bestuurder 

voorgedragen door de gemeente Riemst. 
6. Varia 
Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 
rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 
12, §2 ,3° van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, verder het 
Decreet genoemd; 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net; 
Gelet op de statuten van Limburg.net; 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde 
agendapunten te weigeren. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
De agendapunten van de Algemene Vergadering van woensdag 20-12-2017 van de 
Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd. 
artikel 2: 
Het college van burgemeester wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met 
het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het bezorgen van een 
afschrift in tweevoud aan Limburg.net. 
 
LDP - Dienst Milieu 
7. REGLEMENT INZAKE VERKEER EN TOEGANKELIJKHEID PLATEAU VAN CAESTERT 
 
Ivo Thys: 
Caestert is een stiltegebied en het verkeer zou er vermeden moeten worden.  Hoe kan dit reglement 
gehandhaafd worden? 
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Jan Noelmans: 
Ook ik stel me de vraag hoe de handhaving gerealiseerd zal worden? 
 
Etienne Gielen: 
Ik ben akkoord met gescheiden wegen voor het mountainbikeparcours.  Een duidelijke scheiding 
tussen fietsers en wandelaars is zeker ook nodig.  Maar ik stel me de vraag of de mensen zich gaan 
houden aan de scheiding. 
 
Jan Peumans: 
Caestert is een stiltegebied, er werd destijds veel strijd gevoerd om Caestert als natuurgebied te 
handhaven.   
1.Hoe gaat de handhaving gebeuren, ook op Waals grondgebied?   
2.Welk overleg is hierover gepleegd met de Waalse regering?  Wat is de visie van de Waalse 
regering? 
3.Wat is de bestemming van de boerderij? 
4.Moutainbikers mogen alleen de silexweg gebruiken, maar mogen ook op Den Observant.  Wat is het 
standpunt van Natuurmonumenten? 
5.Mogen mountainbikers ook op Nederlands grondgebied fietsen?  Hoe worden conflicten op elkaar 
afgestemd? 
6.Ik vind dat dit gebied het meer dan waard is om beschermd te worden.  Mountainbikers zou je hier 
moeten verbieden. 
 
schepen Christiaan Bamps: 
De bewegwijzering is zeer duidelijk. Met Wallonië is getracht overleg te organiseren maar dat is 
helaas niet doorgegaan. Natuurmonumenten heeft hieraan meegewerkt en is akkoord met deze route. 
Het parcours loopt op Nederlands grondgebied waar ook alle goedkeuringen voor gegeven zijn. 
 
schepen Mathieu Eycken: 
Het kaartje laat duidelijk zien waar wel en waar niet mag gefietst worden, de verkeersborden zijn 
duidelijk.  
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;  
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op 
artikel 6, § 1, X; 
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; 
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; 
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; 
Gelet op het dienstorder MOB/MIN/2010/01 van 11 januari 2010; 
Overwegende dat handhaving zeer belangrijk is bij deze maatregel; 
Overwegende dat het Plateau van Caestert een natuurreservaat, beschermd landschap en natura 
2000 gebied is, moeten er maatregelen genomen worden om de kwaliteit en biodiversiteit van het 
gebied te behouden te beschermen; 
Overwegende dat in een deel van het gebied fietsverkeer toegelaten wordt, is het nodig om een 
zonering via verkeersborden aan te duiden. 
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Overwegende dat de wegen met de aangeduide MTB-route bedoeld zijn voor recreatief mountainbike 
gebruik door de recreant en niet voor georganiseerde MTB toertochten en wedstrijden. 
Overwegende dat er veel ongewenste – nachtelijke- activiteiten het gebied verstoren, dat daarom het 
gebied enkel toegankelijk is op de paden tussen zonsopgang en zonsondergang. Om de rust in het 
gebied te bewaren en om sluikstorten en vernielingen te vermijden wordt het gebied fysiek afgesloten 
voor autoverkeer en quads door slagbomen met een sleutelsysteem voor aangelanden, bewoners en 
beheerders van het gebied. 
Overwegende dat het nodig is om de recreant in het gebied te informeren en sensibiliseren over hoe 
je je in een natuurgebied gedraagt met respect voor plant en dier en dat het daarvoor nodig is om 
infoborden aan te brengen. 
Gelet op het advies van de milieudienst waarbij aandacht dient gegeven aan verschillen in de 
doelstellingen bij de activiteiten: snelheidsbeweging, lichaamsbeweging en prestatiegerichtheid versus 
het willen genieten van rust en/of natuur- en landschapswaarden. Conflicten tussen de verschillende 
gebruikers dient vermeden te worden.  
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
7 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen en 
Marc Konings 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
Dit verkeersreglement reglementeert het verkeer, inzonderheid van fietsers en gemotoriseerd verkeer, 
en de toegankelijkheid voor aangelanden, bewoners en bezoekers van het natuurreservaat het 
Plateau van Caestert 
Op het Plateau van Caestert te Kanne worden volgende wegen afgesloten voor alle verkeer waar 
aangegeven door de verkeersborden C3: 

1. De oude Pruis (aarden weg) tussen de Pruisstraat en de Nederlandse grens.  
2. Het verlengde van Guldendael vanaf het onverharde deel tot aan de Nederlandse grens.  
3. Op de onverharde weg gelegen langs het voormalige voetbalplein (speelbos) die de Luikerweg 

verbindt met de Silexweg 
4. De Caestertweg ter hoogte van de aansluiting met de Bovenstraat.  
 

artikel 2: 
Op het Plateau van Caestert te Kanne worden volgende wegen afgesloten voor alle verkeer waar 
aangegeven door de verkeersborden C3 uitgezonderd voor aangelanden: 

5. De Luikerweg ter hoogte van de kruising met de Nederlandse grens 
6. De zijweg van de Silexweg (aarden weg) tot aan de grens met Bitsingen. 
 

artikel 3: 
Volgende wegen worden afgesloten voor alle verkeer waar aangegeven door de verkeersborden C3 
uitgezonderd voor aangelanden en fietsers op de aangeduide mountainbike route: 

7. Het verlengde van de Pruisstraat (verharde weg) vanaf het kerkhof richting grens met 
Nederland. 

8. De Silexweg ter hoogte van de kruising met de grens met Nederland.  
9. De Silexweg aan de kruising met de Caestertweg richting Nederlandse grens 

 
artikel 4: 
Volgende wegen worden afgesloten voor alle verkeer waar aangegeven door de verkeersborden C3 
uitgezonderd voor bewoners, aangelanden en fietsers op de aangeduide mountainbike route: 

10. De Silexweg aan de kruising met de Caestertweg richting trekweg 
11. De Silexweg ter hoogte van de kruising met de grens met Bitsingen 

 
artikel 5: 
Volgende wegen worden afgesloten voor alle verkeer waar aangegeven door de verkeersborden C3 
uitgezonderd voor aangelanden en plaatselijke bewoners: 

12. De Caestertweg vanaf de boerderij tot aan de kruising met de Silexweg.  
 
 



notulen gemeenteraad dd. 11.12.2017 – p.10 
 

 
artikel 6: 
Volgende wegen worden afgesloten voor alle verkeer waar aangegeven door de verkeersborden C3 
uitgezonderd voor aangelanden  

13. De Luikerweg vanaf de boerderij tot de grens met Bitsingen. 
 
artikel 7: 
Om gemotoriseerd verkeer te verhinderen worden slagbomen geplaatst aan: 

• Het verlengde van de Pruisstraat (verharde weg) ten noorden van het kerkhof vanaf de 
onverharde weg. 

• De Silexweg ter hoogte van de grens met Bitsingen.  
 
artikel 8:  
Het gebied is enkel toegankelijk op de paden tussen zonsopgang en zonsondergang. 
De beheerders van het gebied hebben ten alle tijde toegang tot het ganse gebied. 
 
artikel 9:  
Het politiereglement inzake de verkeersregeling op het Plateau van Caestert te Kanne (Riemst) van 
14 maart 1995 wordt opgeheven en vervangen door dit reglement. 
 
LDP - Dienst Milieu 
8. BURGEMEESTERSCONVENANT VOOR KLIMAAT EN ENERGIE - DOELSTELLING 2030 
 
Ivo Thys: 
Wanneer is het Riemster actieplan klaar? 
schepen Mathieu Eycken: 
2 jaar na ondertekening moet dit klaar zijn.  Riemst zal ook als pilootgemeente optreden. 
 
Marc Konings: 
1.Wanneer wordt het nulpunt gemeten? 
schepen Mathieu Eycken: 
De nulpunten worden om de 2 jaar vastgelegd. 
 
2.Zijn er concrete plannen? 
schepen Mathieu Eycken: 
We nemen nu reeds verschillende initiatieven o.a. zonnepanelen leggen op openbare gebouwen, 
groene stroom aankopen zowel door de gemeente, OCMW en kerkfabrieken, aankoop elektrische 
auto’s, auto’s op CNG, enz.  DUBO en STEBO zijn actief in de gemeente en geven onze burgers de 
nodige informatie, STEBO is elke donderdag op het gemeentehuis aanwezig. De gemeente nodigt de 
bevolking 2 keer per jaar uit om de nieuwste info over deze thema’s van DUBO en STEBO te 
ontvangen. 
 
Jan Peumans: 
Is er een evaluatie van de 1ste convenant van 2011 gebeurd? 
schepen Mathieu Eycken: 
We zullen u het klimaatrapport bezorgen. 
 
Gelet op het feit dat het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft bevestigd 
dat de klimaatverandering een feit is en dat menselijke activiteiten het klimaat op aarde blijven 
beïnvloeden; 
Overwegende dat volgens de bevindingen van het IPCC beperking van en aanpassing aan 
klimaatverandering elkaar aanvullende benaderingen zijn ter vermindering van de risico’s van de 
gevolgen van klimaatverandering in verschillende tijdschalen; 
Gelet op het feit dat nationale regeringen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (UNFCC) een gemeenschappelijke doelstelling zijn overeengekomen om 
de gemiddelde opwarming van de aarde ruim onder 2 °C te houden ten opzichte van de pre-
industriële niveaus; 
Gelet op het feit dat nationale regeringen, inclusief België, in het kader van de Rio+20-Conferentie van 
de Verenigde Naties een reeks duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) zijn overeengekomen. Deze 
vereisen onder meer dat de internationale gemeenschap "de toegang tot betaalbare, betrouwbare, 
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duurzame en moderne energie voor iedereen verzekert" (SDG7), dat "steden en woonplaatsen 
inclusiever, veiliger, veerkrachtiger en duurzamer worden gemaakt" (SDG11) en dat "dringend actie 
wordt ondernomen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan te bestrijden" (SDG13); 
Overwegende dat het initiatief Duurzame energie voor iedereen in 2011 door de secretaris-generaal 
van de VN is gelanceerd en erop gericht is de volgende drie onderling verbonden doelstellingen te 
bereiken tegen 2030: "universele toegang tot moderne energiediensten voor iedereen", "verdubbeling 
van de verbetering van de energie-efficiëntie" en "verdubbeling van het aandeel van hernieuwbare 
energie in de totale energiemix"; 
Gelet op  het feit dat de EU in oktober 2014 het Klimaat- en Energiebeleidskader 2030 heeft 
aangenomen, waarin nieuwe klimaat- en energiedoelstellingen zijn vastgesteld: interne vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 40 %, ten minste 27 % van de verbruikte energie 
in de EU uit hernieuwbare energiebronnen en een energiebesparing van ten minste 27 %; 
Gelet op  het feit dat de Europese Commissie in 2011 de "Routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050" heeft aangenomen die tot doel heeft tegen 2050 de uitstoot van 
broeikasgassen in de EU met 80-95 % te verminderen ten opzichte van 1990 – dit initiatief 
is tevens door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie toegejuicht. 
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 het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is toegedaan dat 
lokale en regionale overheden hun krachten dienen te bundelen omdat multilevel governance een 
effectief middel is om de efficiëntie van maatregelen tegen klimaatverandering te vergroten; 
Overwegende dat wij ons ervan bewust zijn dat de lokale en regionale overheden, samen met de 
nationale overheden, de verantwoordelijkheid dragen voor het bestrijden van de opwarming van de 
aarde en zich dan ook actief daarvoor moeten inzetten, ongeacht wat de andere partijen doen; 
Overwegende dat steden en gemeenten direct en indirect (via de door de burgers gebruikte producten 
en diensten) verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de broeikasgasemissies als gevolg van 
het gebruik van energie in het kader van menselijke activiteiten; 
Overwegende dat veel van de maatregelen ter vermindering van de vraag naar energie, ter 
bevordering van het gebruik van duurzame energie en ter bestrijding van de klimaatverandering onder 
de bevoegdheden van de lokale overheden vallen of zonder de politieke steun van de lokale 
overheden niet zouden kunnen worden uitgevoerd; 
Overwegende dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen kan 
realiseren als ook de lokale stakeholders en de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage 
leveren; 
Overwegende dat de lokale en regionale overheden de belangrijkste drijfveren voor de 
energietransitie en de strijd tegen klimaatverandering zijn op het bestuursniveau dat het dichtst bij de 
burgers staat; 
Overwegende dat lokale en regionale overheden een sleutelpositie innemen om de kwetsbaarheid 
van hun grondgebied voor de verschillende gevolgen van klimaatverandering te beperken;  
Overwegende dat effectieve maatregelen op lokaal niveau de EU-lidstaten beter in staat stellen hun 
verplichtingen op het vlak van de vermindering van broeikasgasemissies na te komen; 
Overwegende dat lokale en regionale overheden in heel Europa de broeikasgasemissies helpen 
verminderen door het opzetten van energie-efficiëntieprogramma’s, incl. programma’s op het vlak van 
duurzame mobiliteit, en door het stimuleren van het gebruik van duurzame energie; 
Overwegende dat de Europese Commissie in 2008 het Burgemeestersconvenant in het leven heeft 
geroepen om lokale overheden te betrekken en te ondersteunen bij de uitvoering van maatregelen 
met het oog op de beperking van klimaatverandering; 
Overwegende dat het Burgemeestersconvenant sinds zijn oprichting wordt erkend als een essentieel 
EU-instrument, met name voor zijn rol in de strategie voor de energie-unie (Europese Commissie, 
2015) en de Europese strategie voor energiezekerheid (Europese Commissie,  2014) om de 
energietransitie te versnellen en de zekerheid van de energievoorziening te verbeteren; 
Overwegende dat de Europese Commissie in 2014, als essentiële maatregel van de EU-strategie voor 
aanpassing aan de klimaatverandering (Europese Commissie, 2013), het "Mayors Adapt"-initiatief in 
het leven heeft geroepen om lokale overheden te betrekken en te ondersteunen bij de uitvoering van 
maatregelen met het oog op aanpassing aan klimaatverandering; 
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Overwegende dat de Europese Commissie een nieuw, geïntegreerd Burgemeestersconvenant voor 
Klimaat en Energie lanceerde in 2015. Dit Convenant houdt rekening met de Europese 
klimaatdoelstellingen voor 2030 en verenigt beperking van en aanpassing aan – beide pijlers van de 
strijd tegen klimaatverandering-  in 1 overkoepelend initiatief; 
Overwegende dat de provincie Limburg de ambitie heeft klimaatneutraal te worden tegen 2050; 
Gelet dat het gemeentebestuur op 30 november 2011 de Europese 'Convenant of Mayors' 
(burgemeesterconvenant), een initiatief van de Europese Commissie, ondertekende. Met de 
ondertekening van dit convenant is de gemeente het engagement aangegaan om verder te gaan dan 
de 20/20/20 doelstellingen op het vlak va CO2, meer bepaald 20% minder CO2-uitstoot.  
 
Onze gemeente wilde hiermee zijn ambitie op vlak van klimaatbeleid kracht bijzetten en meewerken 
aan de provinciale klimaatdoelstelling.  
Gelet dat de gemeente een partnerschap afgesloten heeft met Dubolimburg(vzw) alsook met Stebo in 
kader van klimaatacties; 
Gelet dat de gemeente, in samenwerking met Dubolimburg en Stebo, continu acties uitwerkt om de 
gemeentelijke CO2-uitstoot te verminderen; 
Gelet dat het gemeentebestuur bij het instappen in het nieuwe Convenant of Mayors zich engageert 
om tegen 2030 de Europese klimaatdoelstellingen te behalen. Dit houdt in dat de gemeente Riemst 
maatregelen neemt om haar CO2-uitstoot met minstens 40% terug te dringen en haar veerkracht dient 
te  verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering; 
Gelet dat de gemeente bij instap in het nieuwe CoM eerst een risico-en kwetsbaarheidsanalyse dient 
uit te voeren. Deze analyse zal samen met een emissieberekening als basis dienen voor een actieplan 
waar heel wat maatregelen in worden opgenomen voor de beperking van en aanpassing aan de 
klimaatverandering; 
Gelet dat onze gemeente bij instap in het nieuwe CoM kan rekenen op de ondersteuning van het 
provinciebestuur, Bond Beter Leefmilieu, Infrax en Dubolimburg. 
Gelet dat de gemeente bij het instappen in het nieuwe Convenant of Mayors, om acties in het kader 
van klimaat uit te kunnen werken, jaarlijks de nodige budgetten zal voorzien. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad beslist om toe te treden tot het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 
(‘Covenant Of Mayors for Climate and Energy)’ en neemt kennis van bijhorende engagementen. 
artikel 2: 
De gemeente zal volgende engagementen nakomen: 

• de CO2-uitstoot (en eventueel van andere broeikasgassen)op ons grondgebied tegen 2030 met 
ten mínste 40% terugdringen, met name door een betere energie-efficiëntie en een ruimer 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen;  

• onze veerkracht verhogen door ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering; 
• een emissieberekening en een risico- en kwetsbaarheidsanalyse uitvoeren als uitgangspunt 

voor de tenuitvoerlegging van het actieplan;  
• het actieplan voor duurzame energie en klimaat binnen twee jaar na de formele ondertekening 

van het Burgemeestersconvenant indienen;  
• na de indiening van het actieplan minstens om de twee jaar een voortgangsrapport indienen 

voor evaluatie-, toezicht- en controledoeleinden, en, indien nodig, het actieplan bijsturen aan de 
hand van dit rapport   

• onze visie, resultaten, ervaringen en kennis delen met andere lokale en regionale overheden 
binnen de EU en daarbuiten door directe samenwerking en uitwisseling onder gelijken, met 
name in de context van het mondiale Burgemeestersconvenant;  

artikel 3: 
De gemeenteraad geeft de burgemeester machtiging om het intekenformulier van ‘Covenant Of 
Mayors’ te ondertekenen. 
artikel 4: 
De gemeente zal samenwerken met de Provincie Limburg aan een klimaatneutraal en veerkrachtig 
Limburg. 
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artikel 5: 
De gemeente zal in het kader van het nieuwe Convenant of Mayors jaarlijks budgetten voorzien om de 
nodige klimaatacties uit te kunnen werken.Elk project wordt gescreend op welke manier het manier 
het project een bijdrage levert aan de reductie van CO2 
artikel 6 : 
Een vertegenwoordiger van de gemeente zal aanwezig zijn op het plechtige gezamenlijke 
ondertekeningsmoment op 13 maart 2018 om 8.30 u. 
artikel 7: 
Een afschrift van dit besluit en het ondertekeningsformulier worden bezorgd aan de provincie Limburg, 
directie Omgeving, Dienst Milieu en Natuur, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt. De provincie bezorgt de 
toetredingsformulieren gebundeld aan Europa na dit ondertekeningsmoment.  
 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
9. DEFINITIEVE BESLISSING RUILING GRONDEN GELEGEN TE MEBRUGGEN SECTIE B 

NR. 61F/DEEL EN 350A/DEEL 
 
Ivo Thys: 
Past deze toegangsweg in de plannen om een RUP op te maken om een recreatiegebied te 
realiseren? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit RUP is in opmaak.  De toegangsweg wordt voorzien via de Rijckerstraat. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur in de provincies en de gemeenten; 
Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur en in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel en het 
transparantiebeginsel; 
Gezien op vraag van de "Steenfabrieken van Membruggen" de weg langs hun bedrijf, weg nr. 12, 
verhard werd om het transport langsheen het bedrijf te vergemakkelijken; 
Gezien ten gevolge van de verharding, en gezien de noodzakelijke aan te houden breedte ten 
onrechte een gedeelte van de aanpalende eigendom, een deel van het perceel gelegen te Riemst 10e 
afdeling Membruggen sectie A, nummer 350A, 56 m², werd ingenomen; 
Gelet op het meetplan opgesteld door landmeter-expert Nico Nivelle op datum van 25 juli 2017 met 
referentienummer 73051/10076; 
Gezien samen met betrokken eigenaars het voorstel wordt gedaan om deze inname te regulariseren 
door eenzelfde oppervlakte elders te ruilen en in eigendom te geven; 
Gezien aan de raad wordt voorgesteld om een deel van het perceel gelegen te Riemst 10e afdeling 
Membruggen sectie B nummer 61F, groot 56m² te verkopen aan bedoelde eigenaars; 
Gelet op het meetplan opgesteld door landmeter-expert Nico Nivelle op datum van 23 november 2017 
met referentienummer 73051/10079; 
Gezien de eigenaars akkoord gaan om de meerwaarde van het perceel aan ons bestuur te 
vergoeden, en de kosten voor de ruiling, notariskosten, bodemattesten, registratiekosten,... elk voor 
de helft ten laste te nemen; 
Gelet op het schattingsverslag van landmeter-expert Peter Gijsen van 12 september 2016 waarbij de 
grond gelegen te  Membruggen sectie A, nummer 350A, 56 m², geschat werd op € 4/m². Totale 
waarde € 224. 
Gezien de gronden gelegen te Membruggen sectie B nummer 61F, groot 56m² worden geschat op € 
110/m² voor de gronden gelegen binnen de landelijke woonzone, en € 6/m² voor de gronden gelegen 
in het landbouwgebied; 
Gezien het hier 11m² gelegen in het landbouwgebied betreft, totaal € 66 en 45m² gelegen in landelijke 
woongebied, totaal € 4.950; 
Gezien de totaal waarde van het perceel 61F/deel van € 5.016 en gezien het bedrag ten voordele van 
ons bestuur dan € 4.792 bedraagt; 
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Gezien in het ontwerp van RUP het perceel te Membruggen sectie B, 61F voorzien wordt als 
toegangsweg naar de achterliggende voetbalterreinen; 
Gezien een versmalling aan de straatzijde met 1,27m., tot 6.63m. niets afdoet aan de toekomstige 
bestemming gezien de breedte aan de achterzijde slechts 6.45m. bedraagt; 
Gezien de toekomstige bebouwing op het aanliggende perceel 62C half-open bebouwing wordt;. 
Gezien de beslissing van het schepencollege van 3 augustus 2017 om op vraag van de betrokken 
eigenaars de akte voor de ruiling van de gronden te laten verlijden door notaris Bram Vuylsteke; 
Gelet op de ontwerpakte opgesteld door notaris Bram Vuylsteke, met referentie D.2017/10315, die 
integraal deel uitmaakt van dit besluit; 
Gezien de notariskosten kunnen vergoed worden met de kredieten die zijn voorzien in het budget 
2017 onder registratiesleutel 61420110-0600 en de opbrengst van de ruiling kan geboekt worden 
onder registratiesleutel 22500021-0200. 
Gelet op de bodemattesten; 
Gehoord het verslag; 
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, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
De gemeente zal de onroerend goederen gelegen te Riemst 10e afdeling Membruggen sectie A, 
nummer 350A, groot 56 m² ruilen tegen de onroerende goederen gelegen te Riemst 10e afdeling 
Membruggen sectie B nummer 61F, groot 56m², en dit volgens de ontwerpakte met referentie 
D.2017/10315, opgesteld door notaris Vuylsteke die integraal deel uitmaakt van dit besluit. 
artikel 2: 
De raad gaat akkoord met de ruiling volgens de waardebepaling in het schattingsverslag van 
landmeter-expert Peter Gijsen, van 12 september 2016, respectievelijk € 224 en € 5.016 hetgeen een 
bedrag ten voordele van ons bestuur van € 4.792 oplevert; 
artikel 3: 
De gelden van de verkoop kunnen ingeschreven worden in het budget 2017onder registratiesleutel 
1419/005/001/001/001 - 22500021-0200. 
De kosten voor het opstellen van de akte zijn voor de helft ten laste van ons bestuur en kunnen 
vergoed worden met de kredieten die zijn voorzien in het budget 2017onder registratiesleutel 
1419/005/001/001/001 - 61420110-0600. 
artikel 4: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen ook van 
ambtshalve inschrijving. 
artikel 5: 
Akkoord te gaan met de aanstelling van notaris Bram Vuylsteke om de akte te verlijden. 
artikel 6: 
De ontwerpakte wordt goedgekeurd en aanvaard. burgemeester Mark Vos en gemeentesecretaris 
Guido Vrijens worden gemachtigd, namens de gemeente, de akte te ondertekenen. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
10. AANKOOP SPORTGROND SPORTZONE MILLEN: PERCEEL SECTIE A NUMMER 352A, 

DEFINITIEF BESLUIT 
 
Gezien bij ministerieel besluit van 5 juli 2006, het bijzonder plan van aanleg “Aan het Eldere Straatjen: 
herziening en uitbreiding” werd goedgekeurd, bestaande uit een plan bestaande toestand, een plan 
juridische toestand, een toelichtingsnota, een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige 
voorschriften en een onteigeningsplan; 
Gezien de minister ook de onteigening voor algemeen nut goedkeurde van de onroerende goederen 
aangegeven op het onteigeningsplan;  
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Gezien het akkoord van de eigenaars van de gronden gelegen te Riemst 8e afdeling sectie A 
nummers 352A (35a57ca), om de gronden te verkopen voor het totaal bedrag van € 54.672,00, als 
volgt samengesteld: 

• € 8.5/m² totaal € 30.234,5; 
• opstallen: kosten ontgraven, nivelleren, aanleg drainagebuis,en leveren en plaatsen betonpuin 

20/40 € 24.437,50;  
Gezien de ligging van de gronden in het onteigeningsplan van het BPA, en gezien de vraag van de 
voetbalvereniging om de gronden aan te kopen;.  
Gezien in vergadering van 7 januari 2016 het schepencollege de aankoop al voorlopig goedgekeurd, 
en beslist heeft om de schatting van de gronden aan te vragen; 
Gezien de aankoop gebeurt volgens de schatting opgesteld door landmeter-expert Robert Thijsen op 
28 januari 2016; 
Gelet op de ontwerpakte opgesteld door notaris Bram Vuylsteke, akte die integraal deel uitmaakt van 
dit besluit; 
Gezien de aankoop gebeurd om reden van openbaar nut, namelijk de realisatie van het 
onteigeningsplan behorende bij het BPA "Aan het Eldere Straatjen: herziening en uitbreiding" 
Gezien de kosten van de aankoop € 54.672,00 kunnen gefinancierd worden met de kredieten die zijn 
ingeschreven in het budget 2017 onder registratiesleutel 22000000-074003 aankoop sportgronden; 
Gezien de kosten voor de notaris, en voor het opstellen van de akte, geraamd op € 2.500  kunnen 
gefinancierd worden met de kredieten die zijn ingeschreven in het budget 2017 onder registratiesleutel 
61420110-0660 notariskosten; 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur in de provincies en de gemeenten; 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
De gemeente zal navermelde goederen, sportgronden, gelegen te Millen sectie A aankopen:  

• Riemst 8e afdeling Millen sectie A nr. 352A groot 35a57ca volgens de voorwaarden 
opgesomd in de ontwerpakte van aankoop, met referentie D.2017/10423, opgesteld door 
notaris Bram Vuylsteke, akte die integraal deel uitmaakt van dit besluit.  

artikel 2: 
De aankoop gebeurt tegen een bedrag van € 54.672,00 en kan gefinancierd worden met de kredieten 
die zijn ingeschreven in het budget 2017 onder registratiesleutel 22000000-074003 aankoop 
sportgronden.  
artikel 3: 
De gemeente zal de in artikel 1 vermelde goederen aankopen om reden van openbaar nut, namelijk 
de realisatie van de sportzone te Millen volgens het onteigeningsplan goedgekeurd bij ministerieel 
besluit van 5 juli 2006. 
artikel 4: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen ook van 
ambtshalve inschrijving. 
artikel 5: 
Al de kosten, geraamd op € 2.500, voortvloeiende uit deze aankoop zijn ten laste van de gemeente 
Riemst, notariskosten, bodemattesten, inschrijving hypotheekkantoor, registratiekosten, en kunnen 
gefinancierd worden met de kredieten die zijn ingeschreven in het budget 2017 onder registratiesleutel 
61420110-0660 notariskosten;   
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artikel 6: 
Akkoord te gaan met de aanstelling van notaris Bram Vuylsteke, en dit op vraag van de verkopers, om 
de akte te verlijden. 
artikel 7 
Een afschrift van deze beslissing samen met de nodige bewijsstukken over te maken aan de 
rekendienst voor de betaling van de aankoop. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
11. DEFINITIEVE GOEDKEURING AKTE RECHT VAN ERFPACHT OUDE PASTORIE 

PASTOOR COUNESTRAAT 2 TE VROENHOVEN 
 
Gezien sinds 1 maart 1999 de pastorie van Vroenhoven verhuurd wordt aan TEVONA (Tehuizen voor 
nazorg); 
Gezien in vergadering van 11 mei 2017 het schepencollege besliste om de gronden en gebouwen in 
erfpacht te geven aan TEVONA voor de duur van 25 jaar en tegen een symbolische waarde van 1 
euro; 
Gezien de minimum duurtijd van een erfpachtakte 27 jaar bedraagt; 
Gelet op de de voorwaarde bij de erfpacht om de kosten voor het herstel van het dak ten laste te 
leggen bij TEVONA; 
Gezien bij brief van 10 juli 2017 TEVONA akkoord ging met het voorstel van het schepencollege; 
Gezien de erfpacht volgende gronden betreft: 

• Riemst 4e afdeling Vroenhoven sectie A nummer 322E2, met uitzondering van een deel aan 
de achterzijde, groot 73m² lot 4 op het meetplan, eigendom van het gemeentebestuur van 
Riemst; 

Gezien in vergadering 14 september 2017 het schepencollege akkoord ging om notaris Mieke Neven 
aan te stellen om de erfpachtakte op te stellen; 
Gezien de kosten voor de notaris, voor het opstellen van de akte, geraamd op € 2.500, kunnen 
gefinancierd worden met de kredieten die zijn ingeschreven in het budget 2017 onder registratiesleutel 
61420110-0600 notariskosten; 
Gezien de erfpacht loopt over een periode van 27 jaar, minimale wettelijke duurtijd, en volgens de 
andere voorwaarden opgenomen in de ontwerpakte, met ref. 17-01-6321/001-VT, opgesteld door 
notaris Mieke Neven, akte die als bijlage integraal deel uit maakt van dit besluit; 
Gezien het geven in erfpacht kadert in het bestendigen van de activiteit van de VZW TEVONA, en 
gezien de onderhoudskosten voor het gebouw dan niet meer ten laste zijn van het gemeentebestuur; 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur in de provincies en de gemeenten; 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
De gemeente zal navermelde goederen, Riemst 4e afdeling Vroenhoven sectie A nummer 322E2, met 
uitzondering van een deel aan de achterzijde, groot 73m² lot 4 op het meetplan, eigendom van het 
gemeentebestuur van Riemst in erfpacht geven aan TEVONA, volgens de voorwaarden opgesomd in 
de ontwerpakte van aankoop, met referentie 17-01-6321/001-VT, opgesteld door notaris Mieke 
Neven, akte die integraal deel uitmaakt van dit besluit.  
artikel 2: 
Het recht van erfpacht loopt over 27 jaar en wordt gegeven tegen een symbolische bedrag van € 1,00 
per jaar. 
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artikel 3: 
De gemeente zal de in artikel 1 vermelde goederen in erfpacht geven, om reden van openbaar nut, 
namelijk het bestendigen van het gebruik van het gebouw en de gronden door de VZW TEVONA voor 
hun doelstellingen en gezien de kosten voor ons bestuur voor de instandhouding van het gebouw dan 
worden overgedragen aan TEVONA. 
artikel 4: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen ook van 
ambtshalve inschrijving. 
artikel 5: 
Al de kosten, geraamd op € 2.500, voortvloeiende uit de opmaak van de akte recht van erfpacht zijn 
ten laste van de gemeente Riemst, notariskosten, bodemattesten, inschrijving hypotheekkantoor, 
registratiekosten,... en kunnen gefinancierd worden met de kredieten die zijn ingeschreven in het 
budget 2017 onder registratiesleutel 61420110-0600 notariskosten;   
artikel 6: 
De akte recht van erfpacht wordt goedgekeurd en aanvaard. Burgemeester Mark Vos en 
gemeentesecretaris Guido Vrijens zullen de akte namens de gemeente Riemst ondertekenen. 
artikel 7: 
Een afschrift van deze beslissing samen met de nodige bewijsstukken over te maken aan de 
rekendienst voor de betaling van kosten voor het opstellen van de akte. 
 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
12. CVBA INTER-REGIES: BESLISSING TOT UITTREDING 
 
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 43 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van cvba Inter-Regies met één aandeel ter waarde 
van € 24,79; 
Gelet op het feit dat, sedert de oprichting van Infrax in 2006 de bijdrage van Inter-Regies vanuit 
oogpunt van de Vlaamse deelnemers beperkt werd aangezien de operationele activiteiten intern 
binnen Infrax werden georganiseerd en er daardoor minder beroep moest gedaan worden op Inter-
Regies; 
Gelet op het feit dat in 2014 de VREG onze bevoegde regulator werd, waardoor overleg met Brussel 
en Wallonië binnen Inter-Regies niet langer een directe noodzaak vormde; 
Gelet op het feit dat Infrax cvba en Eandis System Operator cvba momenteel de nodige 
voorbereidingen treffen om in de toekomst als één gefuseerde vennootschap verder op te treden voor 
hun Opdrachthoudende Verenigingen; 
Gezien de formalisering en realisatie van de fusie tussen beide werkmaatschappijen, onder 
voorbehoud van het verkrijgen van een gunstige beoordeling door de Belgische 
Mededingingsautoriteiten, gepland is in de loop van juni 2018; 
Gezien de versmelting van beide bedrijven een hertekening betekent van de huidige structuren met 
effect op het deelnemerschap en de vertegenwoordiging binnen koepelorganisaties; 
Gezien in dit kader en aansluitend bij de Visienota van de Vlaamse Regering, in combinatie met de 
verdere regionalisering van het energielandschap, deelname aan structurele nationale 
overlegplatformen zoals Inter-Regies en Intermixt niet langer noodzakelijk is; 
Gelet op de brief van 30 oktober vanwege Inter-energa / Inter-media waarin de gemeente formeel 
gevraagd wordt om de uittredingspröcedure uit Inter-Regies op te starten; 
Gelet op de eerder beperkte impact van een uittreding uit Inter-Regies voor de gemeente; 
Overwegende dat de gemeente machtiging kan verlenen aan het College van Burgemeester en 
Schepenen om de nodige beslissingen te nemen tot uitvoering van de onderhavige principebeslissing; 
Gehoord het verslag; 
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, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
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artikel 1: 
De gemeente beslist principieel om uit te treden uit cvba Inter-Regies en om de uittredingsprocedure 
die daartoe moet leiden, op te starten na 1 januari 2018. 
artikel 2: 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om de nodige beslissingen te nemen 
tot uitvoering van de onderhavige principebeslissing, zoals onder meer de aanstelling van een expert 
in het kader van de uittredingsprocedure en het verlenen van mandaat aan Infrax om namens de 
gemeente de beslissing tot uittreding aan Inter-Regies te betekenen. 
artikel 3: 
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan het secretariaat van Interenerga en 
Inter-media, Trichterheideweg 8 te 3530 Hasselt. . 
 
ROW - Dienst Stedenbouw 
13. POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST MET VOORWAARDEN OP NAAM VAN MERKEN 

CHRISTIANE, AD DELHAIZE VLIJTINGEN, VOOR HET BESTENDIGEN EN UITBREIDEN 
VAN EEN BESTAAND BEDRIJF TE VLIJTINGEN, MOLENWEG 71B 

 
Ivo Thys: 
Hoeveel oppervlakte is ingenomen van het HAG en moet deze gecompenseerd worden? 
schepen Katja Onclin: 
Dit is beperkt en moet niet gecompenseerd worden.  Ik zal u een antwoord bezorgen. 
 
Jan Peumans: 
1.Dit punt werd goed uitgelegd aan de hand van een powerpointvoorstelling.  De woonbehoeftestudie 
zou u ook best op deze manier presenteren. 
 
2.Waarom doet de gemeente deze inspanning voor AD Delhaize en niet voor Rijwielen Nassen die 
ook voldoet aan de eisen om een planologisch attest te bekomen?  Ik heb geen enkele kritiek op AD 
Delhaize, maar alle handelaars moeten gelijk behandeld worden. 
schepen Katja Onclin: 
Voor Rijwielen Nassen werden alle mogelijkheden onderzocht om op deze locatie uit te breiden. 
burgemeester Mark Vos: 
Een planologisch attest is niet mogelijk voor Rijwielen Nassen.  Het BPA dient aangepast te worden 
en dat is een zeer zware procedure.  We zullen dit nogmaals onderzoeken. 
 
Door Merken Christiane, AD Delhaize Vlijtingen, werd een aanvraag tot planologisch attest ingediend 
voor de bestendiging en uitbreiding van het bestaande bedrijf, supermarkt AD Delhaize te Vlijtingen, 
Molenweg 71B. 
De volledige aanvraag en alle adviezen werden gebundeld en gecoördineerd door de gemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). Op 29 november 2017 heeft de GECORO een 
voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht. Alle adviezen zijn in bijlage toegevoegd. 
De gemeenteraad gaat over tot het afleveren van een positief planologisch attest met voorwaarden 
aan Merken Christiane, AD Delhaize Vlijtingen, Molenweg 71B te 3770 Riemst, voor het bestendigen 
en uitbreiden van het bestaand bedrijf te Riemst, 3de afdeling Vlijtingen, Molenweg 71B, sectie A, 
nrs.325B, 326C, 327H, 329C en 329F. 
Het planologisch attest is positief mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan: 

• de reliëfwijziging die bij de uitbreiding van de parking zal doorgevoerd worden mag geen 
ongunstig effect hebben op de waterhuishouding en bewerkbaarheid van het aangrenzend 
agrarisch perceel; 

• de afgegraven grond moet op correcte wijze worden afgevoerd; 
• in de toekomst mag geen verdere uitbreiding in het HAG plaatsvinden; 
• de voorwaarden uit het advies van de Provincie Limburg, Directie Omgeving, Dienst Water en 

Domeinen, moeten gevolgd worden. 
Een afschrift van dit positief planologisch attest wordt overgemaakt aan het Departement Omgeving 
van de Vlaamse Overheid, de bestendige deputatie van de provincie Limburg, de GECORO en alle 
adviserende instanties en administraties. 
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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, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
AH Welzijn & Vrije Tijd 
14. GOEDKEUREN OVEREENKOMST HOUDENDE DE OPRICHTING VAN DE INTERLOKALE 

VERENIGING VOOR DE REGIEROL WIJK-WERKEN OP HET GRONDGEBIED VAN 
BILZEN, HOESELT, RIEMST EN VOEREN 

 
Steven Coenegrachts: 
Waarom zelf wijk-werken oprichten i.p.v. dit door de VDAB te laten doen? 
schepen Bert Cilissen: 
Er werd gekozen om wijk-werken op te richten via het model van de Sociale economie.  De ervaring in 
andere gemeenten o.a. Bilzen is zeer positief.  Mensen worden rechtstreeks via de sociale dienst naar 
de arbeidsmarkt geleid en niet via een omweg. 
 
Jan Peumans: 
1.De bedoeling is om mensen zo snel mogelijk naar de arbeidsmarkt te begeleiden.  Mij lijkt de weg 
net korter via de VDAB. 
burgemeester Mark Vos: 
Wijk-werken kan korter op de bal spelen en kan laaggeschoolden en langdurig werklozen beter 
begeleiden. 
 
2.U heeft tijdens een vorige gemeenteraad zelf gezegd dat het model Sociale economie niet werkt in  
onze gemeente. 
schepen Bert Cilissen: 
Om de Sociale Economie op gang te brengen is er een mentaliteitswijziging nodig en dat vergt een 
inspanning op lange termijn. 
 
Gelet op de Bijzondere Wet van 6 januari 2014 rond de Zesde Staatshervorming waardoor de 
gewesten bevoegd geworden voor het PWA-stelsel.  
Gelet op de beslissing van het Vlaamse Gewest om een nieuwe invulling te geven aan het PWA-
stelsel, onder de nieuwe naam 'wijk-werken'. 
Overwegend het feit dat we al over een intergemeentelijke samenwerking beschikken doormiddel van 
de regierol betreffende regie sociale economie Zuid-Oost Limburg tussen de gemeenten Tongeren, 
Riemst, Voeren, Hoeselt en Bilzen, 
Overwegend het feit dat we deze bestaande intergemeentelijke samenwerking willen gebruiken als 
platform om het werkgelegenheidsinstrument ‘wijk-werken’ uit te werken,  
Overwegend het feit dat we met deze intergemeentelijke samenwerking voldoen aan het wettelijk 
kader (schaalgrootte van 60 000 inwoners), 
Overwegend het feit dat de gemeenten Hoeselt, Voeren en Riemst zich principieel akkoord 
verklaarden om een structuur uit te bouwen in het kader van wijk-werken, 
Overwegend het feit dat Tongeren niet wilt aansluiten, 
Overwegend het feit dat we met de intergemeentelijke samenwerking zonder Tongeren voldoen aan 
het wettelijke kader (schaalgrootte),  
Overwegend het feit dat de gemeenten Hoeselt, Voeren en Riemst akkoord gaan om een structuur uit 
te bouwen in het kader van wijkwerken,  
Overwegend dat de gemeenten een keuze dienen te maken in het kader van de wijk-werkcheque 
binnen de vooropgestelde vork (5,95€ , 6,45€, 6,95€ en 7,45€), 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 31 augustus 2017 en 16 
november 2017; 
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BESLUIT: 21 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, 
Marc Konings en Rachelle Onclin 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
Artikel 1 – Oprichting 
1.1. De deelnemende overheden gaan bij onderhavige overeenkomst met statutaire draagkracht over 
tot de oprichting van een interlokale vereniging voor het opnemen van een regisseursrol op het vlak 
van de organisatie wijk-werken op het grondgebied van de deelnemende gemeenten.  
1.2. De interlokale vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid en er vindt geen beheersoverdracht 
plaats. 
1.3. De interlokale vereniging draagt de naam ‘Interlokale vereniging voor het wijk-werk’ op het 
grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren’, afgekort ‘Interlokale vereniging wijk-werk’. 
1.4. De werking van de interlokale vereniging wordt geregeld door de bepalingen van deze 
overeenkomst en aanvullend het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking. 
1.5. Bilzen treedt op als beherende gemeente en de zetel van de interlokale vereniging is gevestigd te 
3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1.  
1.7  Bilzen neemt de taak van beherende gemeente op.   
Artikel 2 – Doelstelling en activiteiten 
2.1. De doelstelling van de interlokale vereniging bestaat in het vervullen van een gezamenlijke 
regierol om de uitbouw van het wijk-werken te realiseren op het grondgebied van de deelnemende 
overheden. 
2.2. De deelnemende overheden engageren zich om gezamenlijk de regisseursrol op te richten op het 
vlak van de organisatie wijk-werken op het grondgebied van de deelnemende gemeenten door 
oprichting van een “organisator wijk-werken”.   
2.3. De deelnemende overheden kunnen een aanvraag indienen tot bepaling van afwijkingen op de 
Vlaamse activiteitenlijst. Op advies van het beheerscomité kunnen tevens bijkomende activiteiten 
toegevoegd worden aan de lijst.  
2.4.  De deelnemende overheden krijgen de opportuniteit om jaarlijks een afwijking aan te vragen op 
de vooropgestelde wijk-werkcheque. Het nieuwe bedrag binnen de vooropgestelde vork (5,95€ , 
6,45€, 6,95€ en 7,45€) treedt in, de eerste dag van het jaar volgend op de aanvraag tot bepaling van 
afwijking.   
Artikel 3 – Duur 
3.1. Deze overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur, ingaand op 1 januari 2018 en van 
rechtswege eindigend op 1 januari 2024. 
3.2. De stilzwijgende verlenging van de overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten. 
3.3. De tussentijdse opzegging van de interlokale vereniging is uitdrukkelijk uitgesloten. 
Artikel 4 – Beheerscomité 
4.1. De deelnemende overheden stellen een beheerscomité van de interlokale vereniging aan, dat 
een algemeen coördinerende en adviserende opdracht heeft.  
4.2. De deelnemende overheden duiden twee effectieve en twee plaatsvervangende leden van het 
beheerscomité aan, met dien verstande dat het OCMW en de gemeente/stad die voor hetzelfde 
grondgebied bevoegd zijn slechts gezamenlijk recht hebben op twee effectieve en twee 
plaatsvervangende leden, in het beheerscomité. De deelnemende overheden worden in het 
beheerscomité uitsluitend vertegenwoordigd door de burgemeester, de OCMW-voorzitter, een 
schepen of een raadslid, daartoe aangeduid door de gemeenteraad respectievelijk OCMW-raad. Een 
plaatsvervangend lid is enkel stemgerechtigd bij afwezigheid van het effectief lid waarvoor hij in de 
plaats treedt. 
4.3. Het lidmaatschap van het beheerscomité eindigt van rechtswege bij verlies van het openbaar 
mandaat. 
4.4. De leden van het beheerscomité ontvangen geen presentiegeld. 
4.5. Elk lid van het beheerscomité beschikt over één stem. Beslissingen worden genomen bij gewone 
meerderheid van stemmen. 
4.6. Het beheerscomité kan slechts geldig vergaderen indien de gewone meerderheid van de leden 
aanwezig is. Wordt dit aanwezigheidsquorum niet bereikt, dan wordt binnen een maand een nieuwe 
vergadering belegd, waarbij dit quorum niet geldt voor de punten die voor een tweede maal op de 
agenda voorkomen. 
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4.7. Het beheerscomité vergadert op verzoek van de voorzitter of van minstens twee leden van het 
beheerscomité. De oproepingen worden minstens zeven kalenderdagen voor de vergaderdatum 
schriftelijk verzonden door de voorzitter. De oproeping vermeldt de datum, het uur, de plaats en de 
agenda van de vergadering. De leden van het beheerscomité kunnen punten aan de agenda 
toevoegen. 
4.8. Per jaar worden minstens twee vergaderingen van het beheerscomité gehouden: een eerste 
vergadering ter goedkeuring van de rekening van het afgelopen begrotingsjaar en een tweede 
vergadering voor de vaststelling van de begroting van het volgende jaar. Het beheerscomité stelt de 
begroting en de rekening op en legt deze samen met een activiteitenverslag ter goedkeuring voor aan 
de raden van de deelnemende overheden. 
4.9. Het secretariaat van het beheerscomité wordt waargenomen door de coördinator regierol wijk-
werken van deze overeenkomst vermelde ambtenaar. 
4.10. De betrokken ambtenaren van de deelnemende overheden kunnen de vergaderingen van het 
beheerscomité bijwonen zonder deel ervan uit te maken. Zij kunnen het beheerscomité adviseren 
doch beschikken niet over stemrecht. 
4.11. Het beheerscomité kan elke persoon wiens aanwezigheid hij nuttig acht, uitnodigen tot het 
bijwonen van haar vergaderingen. Deze personen kunnen het beheerscomité adviseren doch 
beschikken niet over stemrecht. 
4.12. Het beheerscomité stelt haar huishoudelijk reglement vast, waarin de organisatie van de 
werkzaamheden nader wordt geregeld, voor zover de inhoud van dit reglement niet strijdig is met de 
bepalingen van deze overeenkomst of van enigerlei geldende rechtsregel. 
Artikel 5 – Financiering 
5.1. De deelnemende lokale besturen hebben een beslissing genomen omtrent een startkapitaal. Als 
startkapitaal wordt er een totaalbedrag van 0,25 eurocent per inwoner per gemeente voorzien. Het 
aantal inwoners ingeschreven in de bevolkingsregister op dd. 01/01/2018.  
Het startkapitaal wordt gedeeltelijk aangewend in het kader van huisvestingskosten.  
5.2. Er is een besluit opgesteld waarin de deelnemende gemeenten een afwijking hanteren op de 
minimumprijs van de wijk-werkcheque. De prijs van de wijk-werkcheque bedraagt 7,45 euro. Een deel 
van de opbrengst van de wijk-werkcheque wordt toegekend aan de lokale besturen. Er kan per 
gemeente en dus per organisator wijk-werken slechts 1 prijs gehanteerd worden. De deelnemende 
overheden krijgen de opportuniteit om jaarlijks een afwijking aan te vragen op de vooropgestelde wijk-
werkcheque. Het nieuwe bedrag binnen de vooropgestelde vork (5,95€ , 6,45€, 6,95€ en 7,45€) treedt 
in, de eerste dag van het jaar volgend op de aanvraag tot bepaling van afwijking.   
Het totale bedrag van de opbrengst zal aan de beherende gemeente (stad Bilzen) toekomen. Dit kan 
aangewend worden als werkingskost voor de overige personeelskosten en/of verplaatsingskosten, 
indien dit nodig geacht wordt.  
Artikel 6 – Communicatie 
Bij iedere communicatie die past binnen de onderhavige samenwerking zal de volledige of de 
afgekorte naam van de interlokale vereniging worden vermeld. 
Artikel 7 – Geschillen 
In geval van geschillen tussen de partijen inzake deze overeenkomst, is de rechtbank van de 
arrondissement Limburg bevoegd. 
Artikel 8 – Slotbepaling 
Deze overeenkomst is alleen aanpasbaar bij akkoord van alle deelnemende overheden, middels een 
schriftelijk addendum op deze overeenkomst en na goedkeuring door de raden van de deelnemende 
overheden 
Artikel 9 - Ondertekening 
Na goedkeuring door de gemeenteraad van 11 december 2017 machtigt het college van 
burgemeester en schepenen de burgemeester en de secretaris om deze overeenkomst te 
ondertekenen. 
 
AH Welzijn & Vrije Tijd 
15. AANSTELLING VAN EEN GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDE EN ZIJN 

PLAATSVERVANGER IN DE INTERLOKALE VERENIGING VOOR DE REGIEROL WIJK-
WERKEN VAN DE GEMEENTEN BILZEN,HOESELT, RIEMST EN VOEREN EN DE OCMW'S 
BILZEN,  HOESELT, RIEMST EN VOEREN 

 
Gelet op het nieuwe Gemeentedecreet; 
Overwegende dat in het huishoudelijk reglement betreffende de oprichting van de interlokale 
vereniging voor de regierol inzake wijk-werken van de gemeenten Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren 
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staat dat elke deelnemende overheid één effectief en één plaatsvervangend lid van het 
gemeentebestuur en OCMW-bestuur moet aanduiden in het beheerscomité wijk-werken; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 30/11/2017; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
De heer Bert Cilissen, schepen, wonende Heukelomdorp 40 te 3770 Riemst 
wordt ambtshalve aangeduid als effectief lid van de gemeente Riemst voor de interlokale vereniging 
voor de regierol wijk-werken van de gemeenten Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren. 
artikel 2: 
De heer Davy Renkens, wonende Bovenstraat 74 te 3770 Riemst wordt ambtshalve aangeduid als 
plaatsvervanger. 
artikel 3: 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de interlokale vereniging wijk-werken. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Sport 
16. UITSTELLEN JAARLIJKSE BIJDRAGE VZW VLIJTINGEN VV EN DE VZW 

VOETBALOPLEIDINGSCENTRUM HEDERA - GR-BESLUIT VAN 11/04/'16 
 
Ludwig Stevens: 
Moeten ze volgend jaar 2 x 3000 euro betalen? 
schepen Christiaan Bamps: 
Neen, de looptijd wordt verlengd. 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11/04/2016, overeenkomst tussen het gemeentebestuur & de 
vzw Vlijtingen VV en vzw Voetbalopleidingscentrum Hedera-eenmalige toelage; 
Gelet op het feit dat beide vzw’s elk, jaarlijks 3.000,00 euro dienen te betalen aan het 
gemeentebestuur als vergoeding voor het gebruik van de kunstgrasvelden, 12 maanden na 
ingebruikname van de kunstgrasvelden, meer specifiek art.16 van het hogervermelde 
gemeenteraadsbesluit van 11/04/2016; 
Gelet op de vraag van de vzw Vlijtingen VV en de vzw Voetbalopleidingscentrum Hedera om hun 
bijdrage van elk 3.000,00 euro uit te stellen in 2017 en te laten ingaan vanaf 2018; 
Gelet op het verlies van inkomsten van beide vzw's te wijten aan het laattijdig opleveren van beide 
kunstgrasvelden waardoor beide vzw's hun thuiswedstrijden/activiteiten hebben moeten verplaatsen; 
Gelet op het verlies van inkomsten van beide vzw's te wijten aan de langdurige vervangperiode van 
rubberkorrels naar kurkkorrels waardoor ook hier weer beide vzw's hun thuiswedstrijden/activiteiten 
hebben moeten verplaatsen; 
Gelet op het feit dat het gemeentebestuur, op basis van het inkomstenverlies die beide vzw's hebben 
geleden, de vergoedingen in 2017 wenst uit te stellen; 
Gelet op het feit dat beide vzw's vanaf 2018 de jaarlijkse vergoeding van elk 3.000,00 euro zullen 
betalen; 
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 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Het gemeentebestuur verlegt de jaarlijkse betaling van 2 x 3.000,00 euro voor beide vzw's naar 2018. 
Beide vzw's dienen aldus in 2017 geen vergoeding te betalen.  
artikel 2: 
De in 1 artikel bepaalde tegemoetkoming van het gemeentebestuur voor beide vzw’s is een gevolg 
van inkomstenverlies door enerzijds de vertraging van de oplevering van beide kunstgrasvelden en 
anderzijds de duur van het onderzoek en uitvoeren van het vervangen van rubberkorrels naar 
kurkkorrels. 
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artikel 3: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan beide vzw’s en de financieel beheerder.  
 
Dienst Financiën - Algemeen 
17. VASTSTELLING VAN OPCENTIEMEN ONROERENDE VOORHEFFING 
 
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet; 
Gelet op artikel 464, 1° van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op de artikelen 42, § 3, 186, 187 en 253, § 1, 3° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit; 
Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde 
financiering van de provincies; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Overwegende dat ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit de 
basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaamse Gewest vanaf het aanslagjaar 2018 stijgt 
van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen; 
Overwegende dat het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, § 2, tweede lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit de 
gemeenten verplicht om hun gemeentelijke opcentiemen dientengevolge aan te passen: "Voor iedere 
gemeente van het Vlaamse Gewest mag het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1 op zichzelf de 
opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt 
niet verhogen ten opzichte van het vorige aanslagjaar"; 
Overwegende dat de gemeente om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor het 
aanslagjaar 2017 haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 moet delen door 1,588; 
Gelet op de noodzaak tot aanpassing van het gemeentelijk reglement tot vaststelling van de 
opcentiemen op de onroerende voorheffing van 9 december 2013. 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Voor het aanslagjaar 2018 tot en met 2019 worden ten bate van de gemeente 882 opcentiemen 
geheven op de onroerende voorheffing. 
artikel 2: 
De vestiging en de inning van deze belasting gebeurt door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst. 
artikel 3: 
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
18. BUDGETWIJZIGING 3, DIENSTJAAR 2017 
 
Ivo Thys: 
De helft van wat gepland is, werd niet uitgevoerd. 
burgemeester Mark Vos: 
Niet alle voorziene budgetten kunnen gerealiseerd worden zoals voorzien, dat is typisch bij grote 
investeringen en is voor heel Vlaanderen zo.  Ik verwijs naar p.74, het totaal van de investeringen blijft 
op 8 miljoen. 
 
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; 
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.  
 
 
 
 
 



notulen gemeenteraad dd. 11.12.2017 – p.24 
 

 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
7 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen en 
Marc Konings 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
Budgetwijziging 3 van dienstjaar 2017 zoals blijkt uit de bijgevoegde stukken en toelichting wordt 
goedgekeurd. 
artikel 2 : 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid. 
 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
19. GOEDKEURING BUDGET 2018 EN MEERJARENPLAN 
 
Ivo Thys: 
1.Plattelandsgemeenten krijgen te weinig geld van het Gemeentefonds.  Er bestaan plannen om in de 
toekomst gemeenten met meer open ruimte meer inkomsten te geven. 
burgemeester Mark Vos: 
Minister Schauvliege wenst dit inderdaad te bekijken heb ik uit een uiteenzetting begrepen.  Het blijft 
echter zo dat de 2 grote steden Antwerpen en Gent de helft vanhet budget krijgen van het 
Gemeentefonds, een betere verdeling zou hier gepast zijnJan Peumans:  
De verdeling van het gemeentefonds zal in deze regeerperiode niet wijzigen. 
 
2.Er zijn geen leningen voorzien voor de kerkbesturen in de komende jaren.  Is dit realistisch? 
burgemeester Mark Vos: 
De kerkbesturen hebben niets gevraagd.  Er staan geen werken in de planning, de meeste werken 
zijn in uitvoering. 
 
Ludwig Stevens: 
Hoe kan de gemeente het Paenhuis overnemen, deze is eigendom van vzw Paenhuis en van het 
kerkbestuur? 
burgemeester Mark Vos: 
Het kerkbestuur heeft de gemeente gevraagd om het Paenhuis over te nemen.  De gemeente 
onderzoekt om de uitbating over te nemen en het gebouw in erfpacht  te nemen. 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, provincies en OCMW's; 
Gelet op het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan; 
Gelet op de relevante bepalingen van de gemeentedecreet en in het bijzonder art 148 e.v.; 
Gelet op het voorgelegde, aangepaste meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2018; 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
7 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen en 
Marc Konings 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
Aanpassing Meerjarenplan wordt goedgekeurd. 
artikel 2: 
Budget 2018 wordt goedgekeurd. 
artikel 3: 
Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de Afdeling Binnenlands Bestuur van de Vlaamse 
overheid en aan de financieel beheerder. 
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Dienst Financiën - Algemeen 
20. GOEDKEURING MEERJARENPLAN 2014-2020 OCMW 
 
Het aangepast meerjarenplan van het  OCMW wordt ter goedkeuring voorgelegd. 
 
Het beleidsrapport ligt ter inzage in het dossier.  
 
Gelet op art 148 van het OCMW-decreet mbt de goedkeuring, niet-goedkeuring of aanpassing van het 
meerjarenplan van het OCMW; 
Gelet op art 150 van het OCMW-decreet mbt de kennisneming of goedkeuring van het budget van het 
OCMW; 
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 21/11/2017; 
Gelet op art 42 van het gemeentedecreet mbt de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de meerjarenplanning zoals ze is goedgekeurd door de gemeenteraad van 9/12/2013, 
8/12/2014, 14/12/2015 en 12/12/2016; 
Gelet op de voorlegging van het gewijzigd meerjarenplan 2014-2020 van het OCMW aan het college 
van burgemeester en schepenen, en hun gunstig advies hierover op 6/11/2017; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad keurt het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW zoals toegevoegd 
aan het dossier goed. 
 
artikel 2: 
De gemeentelijke bijdrage bedraagt : 
 

 Gebudget. bijdrage opname overschotten definitieve bijdrage 

2018 875.000 64.000 811.000 

2019 965.000 64.000 901.000 

2020 920.000  920.000 

 
artikel 3: 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW, de financieel beheerder en de 
provinciegouverneur. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
21. GOEDKEURING BUDGET 2018 OCMW 
 
Ivo Thys: 
Graag een stand van zaken i.v.m. de aanwerving van de OCMW-secretaris. 
schepen Katja Onclin: 
De procedure is lopende. 
 
Gelet op art 148 van het OCMW-decreet mbt de goedkeuring, niet-goedkeuring of aanpassing van het 
meerjarenplan van het OCMW; 
Gelet op art 150 van het OCMW-decreet mbt de kennisneming of goedkeuring van het budget van het 
OCMW; 
Gelet op art 42 van het gemeentedecreet mbt de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de voorlegging van het gewijzigde meerjarenplan 2014-20120 van het OCMW aan het 
college op 6/11/2017 en aan de gemeenteraad van 11/12/2017; 
Gelet op het gunstig advies van het college dat verleend werd op het CBS van 06/11/2017; 
Gelet op de meerjarenplanning zoals ze is goedgekeurd door de OCMW-raad van 21/11/2017; 
Gelet op het budget zoals het werd goedgekeurd door de OCMW-raad van 21/11/2017; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
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BESLUIT: 18 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, 
Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Rachelle Onclin 
6 onthoudingen: Jan Peumans, Anita Beusen, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc 
Konings 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad keurt het budget 2018 goed zoals deze is voorgelegd. 
artikel 2: 
De gemeentelijke bijdrage voor 2018 bedraagt 875.000 EUR, die verminderd wordt met een overschot 
van voorgaande jaren, hetgeen neerkomt op een geldelijke bijdrage van 811.000 EUR. 
artikel 3: 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW, de financieel beheerder en de 
provincie gouverneur. 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
22. AKTENEMING BUDGET DIENSTJAAR 2018 GENOELSELDEREN 
 
Ivo Thys: 
Ik stem tegen alle agendapunten betreffende de kerkbesturen omdat er geen fatsoenlijk kerkenplan is 
in Riemst. 
burgemeester Mark Vos: 
Er is wel een fatsoenlijk goedgekeurd kerkenplan in Riemst. 
 
Steven Coenegrachts: 
Ook onze fractie keurt alle agendapunten betreffende de kerkbesturen niet goed omdat er geen 
fatsoenlijk kerkenplan is in Riemst. 
 
Gelet op het budget, dienstjaar 2018, van het kerkbestuur Genoelselderen 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; 
Gelet op het feit dat de gemeentelijke toelage kadert binnen het goedgekeurde meerjarenplan; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
9 onthoudingen: Jan Peumans, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, 
Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
artikel 1: 
Het budget  is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. 
artikel 2: 
De gemeentelijke toelage bedraagt 21.604  EUR, het kerkbestuur voorziet geen investeringen. 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, het bisdom en 
het bevoegde kerkbestuur. 
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Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
23. AKTENEMING BUDGET DIENSTJAAR 2018 KERKBESTUUR HERDEREN 
 
Gelet op het budget, 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; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald art.151; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
9 onthoudingen: Jan Peumans, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, 
Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
artikel 1: 
Het budget  is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. 
artikel 2: 
De gemeentelijke toelage bedraagt 17.594  EUR, het kerkbestuur voorziet geen investeringen. 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, het bisdom en 
het bevoegde kerkbestuur. 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
24. AKTENEMING BUDGET DIENSTJAAR 2018 KERKBESTUUR KANNE 
 
Gelet op het budget, dienstjaar 2018, van het kerkbestuur Kanne 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; 
Gelet op het feit dat de gemeentelijke toelage kadert binnen het goedgekeurde meerjarenplan; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
9 onthoudingen: Jan Peumans, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, 
Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
artikel 1: 
Het budget  is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. 
artikel 2: 
De gemeentelijke toelage bedraagt 26.660  EUR, het kerkbestuur voorziet geen investeringen. 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, het bisdom en 
het bevoegde kerkbestuur. 
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Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
25. AKTENEMING BUDGET DIENSTJAAR 2018 KERKBESTUUR MEMBRUGGEN 
 
Gelet op het budget, dienstjaar 2018, van het kerkbestuur Membruggen 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; 
Gelet op het feit dat de gemeentelijke toelage kadert binnen het goedgekeurde meerjarenplan; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
9 onthoudingen: Jan Peumans, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, 
Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
artikel 1: 
Het budget  is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. 
artikel 2: 
De gemeentelijke toelage bedraagt 38.124  EUR, het kerkbestuur voorziet geen investeringen. 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, het bisdom en 
het bevoegde kerkbestuur. 
 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
26. AKTENEMING BUDGET DIENSTJAAR 2018 KERKBESTUUR MILLEN 
 
Gelet op het budget, dienstjaar 2018, van het kerkbestuur Millen 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; 
Gelet op het feit dat de gemeentelijke toelage kadert binnen het voorziene bedrag in het 
meerjarenplan. 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
9 onthoudingen: Jan Peumans, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, 
Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
artikel 1: 
Het budget  is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. 
artikel 2: 
De gemeentelijke toelage bedraagt 17.925  EUR, het kerkbestuur voorziet geen investeringen. 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, het bisdom en 
het bevoegde kerkbestuur. 
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Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
27. AKTENEMING BUDGET DIENSTJAAR 2018 KERKBESTUUR RIEMST 
 
Gelet op het budget, dienstjaar 2018, van het kerkbestuur Riemst 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; 
Gelet op het feit dat de gemeentelijke toelage kadert binnen het goedgekeurde meerjarenplan; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
9 onthoudingen: Jan Peumans, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, 
Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
artikel 1: 
Het budget  is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. 
artikel 2: 
De gemeentelijke toelage bedraagt 43.654  EUR, het kerkbestuur voorziet geen investeringen. 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, het bisdom en 
het bevoegde kerkbestuur. 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
28. AKTENEMING BUDGET DIENSTJAAR 2018 KERKBESTUUR VAL-MEER 
 
Gelet op het budget, dienstjaar 2018, van het kerkbestuur Val-Meer 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; 
Gelet op het feit dat de gemeentelijke toelage kadert binnen het goedgekeurde meerjarenplan; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
9 onthoudingen: Jan Peumans, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, 
Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
artikel 1: 
Het budget  is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. 
artikel 2: 
De gemeentelijke toelage bedraagt 16.850  EUR, het kerkbestuur voorziet geen investeringen. 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, het bisdom en 
het bevoegde kerkbestuur. 
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Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
29. AKTENEMING BUDGET DIENSTJAAR 2018 KERKBESTUUR VLIJTINGEN 
 
Gelet op het budget, dienstjaar 2018, van het kerkbestuur Vlijtingen 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; 
Gelet op het feit dat de gemeentelijke toelage kadert binnen het goedgekeurde meerjarenplan; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
9 onthoudingen: Jan Peumans, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, 
Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
artikel 1: 
Het budget  is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. 
artikel 2: 
De gemeentelijke toelage bedraagt 36.814  EUR, het kerkbestuur voorziet geen investeringen. 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, het bisdom en 
het bevoegde kerkbestuur. 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
30. AKTENEMING BUDGET DIENSTJAAR 2018 KERKBESTUUR VROENHOVEN 
 
Gelet op het budget, dienstjaar 2018, van het kerkbestuur Vroenhoven 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; 
Gelet op het feit dat de gemeentelijke toelage kadert binnen het goedgekeurde meerjarenplan; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
9 onthoudingen: Jan Peumans, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, 
Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
artikel 1: 
Het budget  is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. 
artikel 2: 
De gemeentelijke toelage bedraagt 37.381 EUR, het kerkbestuur voorziet geen investeringen. 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, het bisdom en 
het bevoegde kerkbestuur. 
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Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
31. AKTENEMING BUDGET DIENSTJAAR 2018 KERKBESTUUR ZICHEN-BOLDER 
 
Gelet op het budget, dienstjaar 2018, van het kerkbestuur Zichen-Bolder 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; 
Gelet op het feit dat de gemeentelijke toelage kadert binnen het goedgekeurde meerjarenplan; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
9 onthoudingen: Jan Peumans, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, 
Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
artikel 1: 
Het budget  is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. 
artikel 2: 
De gemeentelijke toelage bedraagt 12.454  EUR, het kerkbestuur voorziet geen investeringen. 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, het bisdom en 
het bevoegde kerkbestuur. 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
32. AKTENEMING BUDGET 2018 KERKBESTUUR ZUSSEN 
 
Gelet op het budget, 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; 
Gelet op het feit dat de gemeentelijke toelage kadert binnen het goedgekeurde meerjarenplan; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
1 stem tegen: Ivo Thys 
9 onthoudingen: Jan Peumans, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, 
Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen en Marc Konings 
 
artikel 1: 
Het budget  is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. 
artikel 2: 
De gemeentelijke toelage bedraagt 39.144  EUR, het kerkbestuur voorziet geen investeringen. 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, het bisdom en 
het bevoegde kerkbestuur. 
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Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
33. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN DE GUNNINGSWIJZE VOOR DE 

LEVERING VAN TABLETS 
 
Etienne Gielen: 
1.Wordt dit betaald met werkingskosten van het ministerie van onderwijs? 
schepen Mathieu Eycken: 
Neen, dit wordt betaald door de gemeente. 
 
2. Ik vind de aankoop zoals ze nu voorligt ondoordacht.  Is er behoefte aan tablets?  Heeft het 
personeel interesse hiervoor, is er een doordachte pedagogische invulling? Zijn er opleidingen 
voorzien? Is er overleg geweest met de ouders?  Is dit gedragen beleid? 
schepen Mathieu Eycken: 
Er was veel vraag naar en dit is besproken met alle actoren in het onderwijsveld van Riemst, zowel 
gemeentelijk als vrij onderwijs. Dit is een hulpmiddel voor zowel de kinderen als de leerkrachten. 
Bovendien zorgen we er hiermee voor dat alle kinderen uit onze scholen met dit instrument in contact 
komen, ook zij die het thuis met minder moeten doen en met die dingen niet in contact zouden komen 
moest dat niet op school gebeuren. Hiermee krijgen zij ook de kans om met een tablet om te gaan en 
er ervaring mee op te doen en zo mee te zijn met de andere kinderen. 
 
Ivo Thys: 
Het leesniveau van de Belgische schoolkinderen daalt, waardoor ook het niveau van het Belgisch 
onderwijs daalt. De gemeente zou beter een schoolbibliotheek inrichten en zo aanzetten tot meer 
lezen. 
 
Ludwig Stevens: 
Werd er ook prijs gevraagd bij Riemsterse leveranciers? 
Burgemeester Mark Vos: 
Het schepencollege ziet er altijd op toe dat ook Riemsterse ondernemers worden aangeschreven. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet 
van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt); 
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 het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering tablets” een bestek met nr. HA/1019/2017 
werd opgesteld door de Financiële dienst - Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 79.752,07 excl. btw of € 
96.500,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat 17 januari 2018 om 12.00 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het 
indienen van de offertes; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op 
budgetcode GEM/24100100/080003 (actie 1419/004/003/001/006); 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen. 
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BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. HA/1019/2017 en de raming voor de opdracht 
“Levering tablets”, 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 € 79.752,07 excl. btw of € 96.500,00 incl. 21% btw. 
artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
artikel 3: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 
GEM/24100100/080003 (actie 1419/004/003/001/006). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
34. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE LEVERING VAN 

CONTAINERBEHUIZINGEN EN ROLCONTAINERS 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet 
van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt); 
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 het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering van containerbehuizingen en rolcontainers” 
een bestek met nr. GA/1024/2017 werd opgesteld door de Financiële dienst - aankoopdienst; 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 
* Perceel 1 (aankoop  16 x 2 containerbehuizingen 240 ltr. ), raming: € 43.200,00 excl. btw of € 
52.272,00 incl. 21% btw; 
* Perceel 2 (aankoop 32 rolcontainers met volume van 240 ltr.), raming: € 2.142,00 excl. btw of € 
2.591,82 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 45.342,00 excl. btw of € 
54.863,82 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op 
budgetcode GEM/23000000/0990 (actie 1419/005/001/001/001). 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
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artikel 1: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. GA/1024/2017 en de raming voor de opdracht 
“Levering van containerbehuizingen en rolcontainers”, 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 € 
45.342,00 excl. btw of € 54.863,82 incl. 21% btw. 
artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
artikel 3: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 
GEM/23000000/0990 (actie 1419/005/001/001/001). 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
35. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN GUNNINGSWIJZE IVM. DE 

LEVERING, INSTALLATIE EN IMPLEMENTATIE VAN WIFI VOOR GBS DE TOL, GBS DE 
DRIESPRONG EN GBS DE KLINKER 

 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet 
van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt); 
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 het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering, installatie en implementatie van wifi voor 
GBS De Tol, GBS De Driesprong en GBS De Klinker” een bestek met nr. GA/1029/2017 werd 
opgesteld door de Financiële dienst - Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 10.810,60 excl. btw of € 
13.080,83 incl. 21 % btw. 
Overwegende dat de uitgave voor rekening van GBS GBS De Driesprong wordt geraamd op € 
3.837,96 incl. btw.  
Overwegende dat de uitgave voor rekening van GBS De Klinker wordt geraamd op € 4.588,16 incl. 
btw. 
Overwegende dat de uitgave voor rekening van GBS De Tol wordt geraamd op € 4.654,71 incl. btw. 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat 17 januari 2018 om 12.00 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het 
indienen van de offertes; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op 
budgetcode GEM/24100100/080001 (actie 1419/005/001/001/001), GEM/24100100/080002 (actie 
1419/005/001/001/001) en GEM/24100100/080004 (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, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
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artikel 1: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. GA/1029/2017 en de raming voor de opdracht 
“Levering, installatie en implementatie van wifi voor GBS De Tol, GBS De Driesprong en GBS De 
Klinker”, 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.  
artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
artikel 3: 
De totale raming bedraagt € 10.810,60 excl. btw of € 13.080,83 incl. 21% btw. 
De uitgave voor rekening van GBS GBS De Driesprong wordt geraamd op € 3.837,96 incl. btw.  
De uitgave voor rekening van GBS De Klinker wordt geraamd op € 4.588,16 incl. btw. 
De uitgave voor rekening van GBS De Tol wordt geraamd op € 4.654,71 incl. btw. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 
GEM/24100100/080001 (actie 1419/005/001/001/001), GEM/24100100/080002 (actie 
1419/005/001/001/001) en GEM/24100100/080004 (actie 1419/005/001/001/001). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
36. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE AANLEG STOEPEN EN 

AANPASSING RIOLERING, DIENSTJAAR 2017  - FASE 2 
 
Marc Konings: 
Graag een timing van de werken in de Klein Lafeltstraat. 
schepen Guy Kersten: 
Op 1 februari worden de offertes geopend.  De werken worden uitgevoerd in 2018. 
Juiste timing is nu moeilijk te bepalen omdat die ook afhankelijk is van de vordering van de werken 
voor het ondergronds leggen van de nutsleidingen door Infrax. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanleg stoepen 2017 en aanpassing riolering, 
dienstjaar 2017 - fase 2” een bestek met nr. TD/LR 998/2017 werd opgesteld door de Technische 
Dienst; 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in 1 perceel onderverdeeld in volgende delen: 
* Deel 1: Aanleg stoepen ten laste van de gemeente Riemst), raming: € 271.213,00 excl. btw of € 
328.167,73 incl. 21% btw; 
* Deel 2: Aanpassingen riolering ten laste van Infrax), raming: € 1.047,00 excl. btw of € 1.266,87 incl. 
21% btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 272.260,00 excl. btw of € 
329.434,60 incl. 21% btw;  
Gelet op het akkoord van Infrax met de bestektekst en haar aandeel in deze werken; 
Overwegende dat de gemeente Riemst als aanbestedende overheid aangeduid wordt om in 
gezamenlijke naam bij de gunning en uitvoering van de opdracht als bouwheer op te treden; 
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Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure en 
op nationaal niveau bekend te maken in het Bulletin der Aanbestedingen, de Bouwkroniek en de 
Conferatie Bouw; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het investeringsbudget van 2018, 
op budgetcode GEM/22400000-0200 (actie 1419/001/001/004/001).  
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor werken gegund worden, met name voor de aanleg van stoepen en 
aanpassingen aan de riolering, dienstjaar 2017 – fase 2, op volgende locaties: 
- Klein Lafeltstraat te Riemst tussen Tramstraat en Pastoor Winterstraat; 
- Klein Lafeltstraat te Riemst tussen Tramstraat en Maastrichtersteenweg; 
- Bloemenstraat te Vlijtingen; 
- Kwartelstraat te Zussen; 
- Pannestraat te Val-Meer; 
- Bodemstraat te Val-Meer; 
- Tramstraat te Riemst 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. TD/LR 998/2017 en de raming voor de opdracht 
“Aanleg stoepen 2017 fase 2”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten.  
De opdracht bestaat uit één perceel onderverdeeld in twee delen: 
* deel 1: aanleg van stoepen in bovengenoemde straten (ten laste van de gemeente Riemst), raming: 
€ 271.213,00 excl. btw of € 328.167,73 incl. 21% btw; 
* deel 2: aanpassingen aan de riolering (ten laste van Infrax), raming: € 1.047,00 excl. btw of € 
1.266,87 incl. 21% btw. 
De totale raming bedraagt € 272.260,00 excl. btw of € 329.434,60 incl. 21% btw. 
artikel 3: 
De gemeente Riemst wordt als aanbestedende overheid aangeduid om in gezamenlijke naam bij de 
gunning en uitvoering van de opdracht als bouwheer op te treden. 
Infrax gaat akkoord met de bestektekst en met haar aandeel in deze werken. 
artikel 4: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.  
artikel 5: 
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau in het 
Bulletin der Aanbestedingen, de Bouwkroniek en de Confederatie Bouw. 
artikel 6: 
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 
GEM/22400000-0200 (actie 1419/001/001/004/001).  
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
37. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE  
JURIDISCHE EN FINANCIËLE BEGELEIDING BIJ DE ONTWIKKELING VAN DE SCHOOLSITE 

AAN DE KLOOSTERSTRAAT TE VLIJTINGEN 
 
Steven Coenegrachts: 
U hebt mijn volle goedkeuring voor dit project.  Dit is een belangrijke site en er is veel vraag naar 
geweest tijdens deze legislatuur.  Gelieve ook aandacht te hebben voor de andere verenigingslokalen  
zoals de muziekzaal, de kerk,… 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit mee onderzoeken. 
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Jo Ruyters: 
Ik heb dit reeds zeer vaak gevraagd en ben dus zeer tevreden;  de aankoop van de gronden zal niet 
gemakkelijk verlopen en ik wens jullie veel succes. 
 
Ivo Thys: 
Er bestaat reeds een oud plan voor deze site.  Groeit hier een RUP uit? 
burgemeester Mark Vos: 
Hier groeit geen RUP uit.  Bepaalde zaken moeten aangepast worden.  We zullen dit grondig 
onderzoeken. 
 
Jan Peumans: 
Hoeveel bezoekers telt het heemkundig museum? 
schepen Marina Pauly: 
Zeer weinig. 
 
Etienne Gielen: 
Waarom is op voorhand geen akkoord met alle partijen mogelijk? 
burgemeester Mark Vos: 
Alle partijen zijn akkoord, maar iemand moet de kar trekken en dat is de gemeente. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet 
van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt); 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°; 
Overwegende dat de gemeente voor deze site een globale ruimtelijke ontwikkelingsvisie wil opstellen 
waarbinnen de bouw van een multifunctionele zaal als een eerste aanzet van de totaalontwikkeling 
van de school beschouwd kan worden; 
Overwegende dat het doel is om op deze cruciale plek voor het hoofddorp Vlijtingen de behoeften en 
noden van alle gebruikers een plaats te geven; 
Overwegende dat de gemeente wil investeren in een goede school-infrastructuur en goede 
accommodatie voor jeugd en verenigingen; 
Overwegende dat de gemeente, die hier noch gronden noch gebouwen bezit, in de realisatie van de 
gemeenschapsruimte een trekkersrol wil spelen; 
Overwegende dat het gemeentebestuur reeds tientallen jaren het gebouwencomplex in een soort van 
beheer heeft via een erfpachtovereenkomst en een huurovereenkomst; 
Overwegende dat de  gemeente op deze site steeds een medegebruiker is geweest; 
Overwegende dat het dus in het algemeen belang en het plaatselijk belang is om mee te investeren in 
deze nieuwe ontwikkeling, 
overwegende overigens dat de huidige -beperkte- investering wordt teruggevorderd van de 
deelnemende partijen zo er uitvoering wordt gegeven aan de plannen; 
Gelet op de complexheid van het dossier en het belang van de locatie wil de gemeente een beroep 
doen op externe expertise en zich daarom laten begeleiden door een externe partner; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Juridische en financiële begeleiding bij de 
ontwikkeling van de schoolsite aan de Kloosterstraat te Vlijtingen” een bestek met nr. GA/1037/2017 
werd opgesteld door de Financiële dienst - Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 41.322,31 excl. btw of € 
50.000,00  incl. 21 % btw; 
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Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode GEM/22100007/0610 (actie 1419/001/001/004/022 ) 
Gelet dat de financiering met eigen middelen gebeurt. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. GA/1037/2017 en de raming voor de opdracht 
“Juridische en financiële begeleiding bij de ontwikkeling van de schoolsite aan de Kloosterstraat te 
Vlijtingen”, 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.  
artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
artikel 3: 
De raming bedraagt € 41.322,31 excl. btw of € 50.000,00  incl. 21 % btw. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 
GEM/22100007/0610 (actie 1419/001/001/004/022 ). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
38. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN DE GUNNINGSWIJZE 

VOOR HET PLAATSEN VAN FOTOVOLTAISCHE ZONNEPANELEN OP HET 
GEMEENTEHUIS EN POLITIEKANTOOR & HET UITVOEREN VAN 
AANPASSINGSWERKEN AAN ELEKTRISCHE VERDEELBORDEN & NET-NOOD-
OMSCHAKELING 

 
Ivo Thys: 
Op het laagste gedeelte zou een uitbreiding van het gemeentehuis mogelijk zijn.  Waarom worden er 
dan zonnepanelen gelegd op dit laagste gedeelte? 
burgemeester Mark Vos: 
We kunnen de zonnepanelen verhuizen indien nodig. 
 
Ludwig Stevens: 
Worden de Riemsterse leveranciers aangeschreven? 
burgemeester Mark Vos: 
Ja de Riemsterse leveranciers worden aangeschreven. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet 
van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt); 
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 het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Plaatsen van fotovoltaische zonnepanelen op het 
gemeentehuis en politiekantoor & aanpassingswerken aan elektrische verdeelborden” een bestek met 
nr. GA/1034/2017 werd opgesteld door de Financiële dienst - Aankoopdienst; 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in twee percelen: 
* perceel 1 (Leveren en plaatsen van fotovoltaische zonnepanelen op het gemeentehuis en het 
politiekantoor), raming: € 47.235,00 excl. btw of € 57.154,35 incl. btw; 
* perceel 2 (Aanpassingswerken aan elektrische verdeelborden en net-nood-omschakeling), raming: € 
19.211,00 excl. btw of € 23.245,31 incl. btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 66.446,00 excl. btw of € 
80.399,66 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op 
budgetcode GEM/23000000/0190 (actie 1419/005/001/001/001);  
Overwegende dat het krediet verhoogd zal worden bij de volgende budgetwijziging.  
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
De overheidsopdracht voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen op het gemeentehuis en het 
politiekantoor en voor het uitvoeren van aanpassingswerken aan elektrische verdeelborden en net-
nood-omschakeling wordt opnieuw opgestart.  
Door de technische bepalingen in het voorgaande dossier was de uitvoering niet realiseerbaar, 
waardoor het dossier werd stopgezet. De technische bepalingen werden aangepast waardoor de 
opdracht nu wel realiseerbaar is en opnieuw wordt opgestart.  
artikel 2 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. GA/1034/2017 en de raming voor de opdracht 
“Plaatsen van fotovoltaische zonnepanelen op het gemeentehuis en politiekantoor & 
aanpassingswerken aan elektrische verdeelborden”, 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 € 
66.446,00 excl. btw of € 80.399,66 incl. 21% btw. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
artikel 4: 
Het bestek met kenmerk GA/1034/2017 en de raming voor de opdracht “Plaatsen van fotovoltaische 
zonnepanelen op het gemeentehuis en politiekantoor & aanpassingswerken aan electrische 
verdeelborden en net-nood omschakeling”, opgesteld door de Financiële dienst – Aankoopdienst, 
worden goedgekeurd. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De opdracht is verdeeld in twee percelen: 
- perceel 1: leveren en plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen op het gemeentehuis en het 
politiekantoor, geraamd op € 47.235,00 excl. btw of € 57.154,35 incl. btw; 
- perceel 2: het uitvoeren van aanpassingswerken aan elektrische verdeelborden en net-
noodomschakeling, geraamd op € 19.211,00 excl. btw of € 23.245,31 incl. btw. 
De totale raming tbv. € 66.446,00 excl. btw of € 80.399,66 incl. 21% btw, wordt goedgekeurd. 
artikel 5: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 
GEM/23000000/0190 (actie 1419/005/001/001/001). Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende 
budgetwijziging.  
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
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Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
39. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE  
ONDERHOUD EN HERSTEL GEMEENTEWEGEN IN BETON, DIENSTJAAR 2018 
 
Jan Peumans: 
Aan het wegdek in de Kruisherenstraat worden herstellingen uitgevoerd.  Waarom niet in de 
Maastrichterstraat? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit meenemen en de Maastrichterstraat ook herstellen indien hier herstellingen nodig zijn 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Onderhoud en herstel gemeentewegen in beton, 
dienstjaar 2018.” een bestek met nr. TD/LR 1032/2017 werd opgesteld door de Technische Dienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 118.177,50 excl. btw of € 
142.994,78 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure en 
op nationaal niveau bekend te maken in het Bulletin der Aanbestedingen, de Bouwkroniek en de 
Conferatie Bouw; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode GEM/22400500/0200 (actie 1419/005/001/001/001). 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. TD/LR 1032/2017 en de raming voor de opdracht 
“Onderhoud en herstel gemeentewegen in beton, dienstjaar 2018.”, opgesteld door de Technische 
Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 118.177,50 excl. 
btw of € 142.994,78 incl. 21% btw. 
artikel 2 : 
Het college van burgemeester en schepenen krijgt de bevoegdheid om aan te duiden welke wegen in 
aanmerking komen voor deze werken. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
artikel 4: 
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau in het 
Bulletin der Aanbestedingen, de Bouwkroniek en de Confederatie Bouw. 
artikel 5: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 
GEM/22400500/0200 (actie 1419/005/001/001/001). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
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Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
40. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN GUNNINGSWIJZE  
AANKOOP TOUCHSCREEN VOOR DE SCHEPENZAAL 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet 
van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt); 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop touchscreen voor de schepenzaal” een 
bestek met nr. HA/1035/2017 werd opgesteld door de Financiële dienst - Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 8.264,46 excl. btw of € 
10.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat 17 januari 2018 om 12.00 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het 
indienen van de offertes; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op 
budgetcode GEM/24100100/011903 (actie 1419/005/001/001/001); 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. HA/1035/2017 en de raming voor de opdracht 
“Aankoop touchscreen voor de schepenzaal”, 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 € 8.264,46 excl. btw of 
€ 10.000,00 incl. 21% btw. 
artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
artikel 3: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 
GEM/24100100/011903 (actie 1419/005/001/001/001). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
Onderwijs - Algemeen 
41. AANPASSING BIJDRAGE SCHOLENGEMEENSCHAP SG ZOL. 
 
Etienne Gielen: 
Als basisonderwijs kan je punten verdienen via de puntenenveloppe en deze punten kun je inzetten 
op verschillende initiatieven.  SG ZOL gebruikt dit voor zorgkrediet terwijl dit eigenlijk niet de 1ste 
doelstelling van de puntenenveloppe was.  De Vlaamse overheid voorziet 1,5 betrekking maar men 
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gebruikt dit voor zorgbeleid.  Dit kost de gemeente extra geld.  Hoeveel subsidies geeft de gemeente 
jaarlijks aan het onderwijs?  Hoever reikt de draagkracht om bijkomende subsidiëring te doen? 
schepen Bert Cilissen: 
Ons beleid naar de scholen toe is de leerlingen zo goed mogelijk en zo gelijk mogelijk te behandelen.  
Het plafond is nog niet bereikt.  We zullen u de cijfers bezorgen. 
   
Gelet op het schrijven dd. 28/08/2017 met de vraag van het beheerscomité  van SG ZOL, bestaande 
uit alle schepenen en de gemandateerde van de provincie, aan elk bestuur om akkoord te gaan om de 
bijdrage zoals nu vermeld staat in de beheersovereenkomst te verhogen van 1 euro  naar 3 euro per 
kind; 
Gelet op de vraag  en de nood op een continue aansturing; 
Overwegende het voorstel een coördinerend directeur 3  uur vrij te maken in zijn school door daar 
3/24 beleidsondersteuning in te richten; 
Overwegende dat naar aanleiding van deze verhoging van de bijdrage er een tekort is binnen de 
bestaande budgetten. Bestaand krediet binnen registratiesleutels 1419/005/001/001/001 64901000 
080001 en 1419/005/001/001/001 64901000 080002 (resp. bijdrage scholengemeenschap GBS De 
Driesprong en GBS De Klinker) bedraagt € 580. Er wordt een verhoging van € 1160 euro 
aangevraagd via een budgetwijziging;  
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Bijdrage van de scholengemeenschap te verhogen met ingang van schooljaar 2017-2018 van 1 euro 
naar 3 euro per kind. 
artikel 2: 
Naar aanleiding van deze aanpassing van de bijdrage is er een tekort binnen de bestaande 
registratiesleutels 1419/005/001/001/001 64901000 080001 en 1419/005/001/001/001 64901000 
080002 (resp. bijdrage scholengemeenschap GBS De Driesprong en GBS De Klinker). Er wordt een 
verhoging van € 1160 euro aangevraagd via een budgetwijziging.  
artikel 3: 
De aanpassing van de bijdrage wordt opgenomen in de beheersovereenkomst van de 
scholgemeenschap SG ZOL 
artikel 4: 
Afschrift van dit besluit over te maken aan de aanvrager en aan de gemeenteontvanger. 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
42. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Dirk Jacobs: 
1.Een zelfstandige uit Riemst, die mij hierover aansprak, staat niet op de lijst van zelfstandigen van de 
gemeente Riemst.  Hoe komt dit? 
schepen Guy Kersten: 
De zelfstandigen moeten hun coördinaten doorgeven aan de dienst Lokale economie.  Dan komen ze 
ook op de lijst. Bij elke samenkomst zoals o.a. zomerhappening wordt hier de aandacht op gevestigd. 
 
2.Waarom doet Riemst niet mee aan de actie van De Lijn waarbij een fuifbus op oudejaarsavond 
wordt ingelegd?  Gelieve volgend jaar wel deel te nemen aan deze actie op oudejaarsavond. 
schepen Bert Cilissen: 
Wij hebben hiervoor geen concrete vraag ontvangen.  Riemst heeft wel meegedaan aan de actie van 
de lijn waarbij bussen van en naar Pukkelpop werden ingelegd.  Wij wachten nog op de cijfers van de 
Lijn en zullen dan evalueren. 
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3.Waarom heeft Riemst geen gegevens doorgegeven waarbij voor de hele provincie het overzicht van 
het gebruik van pesticiden werd gepubliceerd in de krant? 
burgemeester Mark Vos: 
Ons pesticidengebruik staat op nihil.  We zullen onderzoeken waarom de gegevens niet zijn 
doorgegeven of niet zijn opgenomen. 
 
4. Graag een stand van zaken i.v.m. de windmolens te Millen. 
burgemeester Mark Vos: 
De stedebouwkundige vergunning is afgeleverd en de gemeente gaat in beroep. 
 
Jan Peumans: 
1.Gelieve naam en titel van een minister te vernoemen indien hiernaar wordt verwezen in een artikel 
in de 3770 van de gemeente.   
 
2.De herinrichting van de doortocht van de Tongersesteenweg is er gekomen op initiatief van minister 
Ben Wuyts.  Gelieve dit in de toekomst ook zo te vermelden in de 3770. 
 
3.In een stedenbouwkundige vergunning werd de voorwaarde opgenomen dat een boogloods moest 
afgebroken worden.  Deze boogloods staat er echter nog steeds.  Gaat de gemeente hiertegen 
optreden? 
schepen Katja Onclin: 
De betrokkenen zijn via een schrijven en een aangetekend schrijven aangemaand om de boogloods 
af te breken.  Wij hebben nu een procesverbaal laten opstellen en dit verstuurd naar het Parket.  De 
loods moet afgebroken worden en wij gaan er achter aan. 
 
4.De horecavergunning voor een B&B in Kanne werd geweigerd en toch is de zaak open.  Hoe kan 
dit? 
burgemeester Mark Vos: 
De vergunning werd afgeleverd door het schepencollege op 7 december 2017. 
 
Jan Noelmans: 
1.De plassen op de ruilverkavelingswegen zorgen voor problemen voor de fietsers.  Gelieve deze stap 
voor stap weg te werken. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt bekeken met de erosiecoördinator.  We zoeken permanent naar oplossingen. 
 
2.In Zichen en Val-Meer zou er meer overlast zijn van vluchten uit Bierset.  Zijn hiervoor metingen 
gedaan?  Is de gemeente op de hoogte? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
Jan Peumans: 
Ik zal u de cijfers bezorgen. 
 
3.Graag een stand van zaken i.v.m. de GAS-boetes. 
Burgemeester Mark Vos: 
Er is beslist om geen GAS-boetes in te voeren.  Dit standpunt blijft voorlopig gehandhaafd. 
 
Steven Coenegrachts: 
1.Op de ruilverkavelingsweg tussen Lafelt en Vroenhoven staat veel water.  Voorheen was dit niet zo. 
Schepen Guy kersten: 
Dit is waarschijnlijk het gevolg van ophoging door bewerken van de akkers. 
 
2.In een omzendbrief wordt de gemeente verplicht tot communatieve soberheid.  Door het 
schepencollege is beslist om een fotograaf in te huren voor de nieuwjaarsrecepties.  Wordt de 
omzendbrief met dit initiatief opgevolgd? 
burgemeester Mark Vos: 
Wij volgen de omzendbrief goed op. 
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3.Op de Muizenberg werd belijnig aangebracht.  Ook op de gevaarlijke plaatsen is er een stippellijn 
aangebracht, dit zou beter een doorlopende lijn zijn. 
schepen Guy Kersten: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
Ludwig Stevens: 
1.Zijn de resultaten van de snelheidsmetingen op de Heukelommerweg reeds gekend? 
schepen Guy Kersten: 
Deze zijn nog niet gekend. 
 
2.Graag een stand van zaken i.v.m. de uitbetaling van de premies voor de beheersovereenkomsten. 
schepen Guy Kersten: 
Ze worden deze maand uitbetaald. 
 
Ivo Thys: 
1.Wat is het resultaat van het overleg tussen Riemst en Maastricht over zwaar verkeer op de 
Tongerseweg? 
burgemeester Mark Vos: 
Wij gaan niet akkoord om de Tongerseweg af te sluiten voor zwaar verkeer. 
 
2.Het plein in Vroenhoven werd vernieuwd maar de nutsvoorzieningen niet.  In de Wijnstraat te 
Membruggen werd gewacht op Infrax voor de aanleg van stoepen. Ik ben het er niet eens dat 2 maten 
en 2 gewichten worden gehanteerd. 
schepen Guy Kersten: 
De vernieuwing van de voetpaden in de Wijnstraat werd niet uitgevoerd omdat in de 
meerjarenplanning van Infrax de vernieuwing en scheiding van de riolering in de Wijnstraat is 
opgenomen. 
 
3.In hoeveel dorpen werd het project “Kunst langs de straat” gerealiseerd? 
schepen marina Pauly: 
Wij hebben in het begin van de legislatuur de keuze gemaakt om meer aandacht te besteden aan de 
ondersteuning van de werking van verenigingen en de ondersteuning bij het in orde maken van hun 
infrastructuur en minder aandacht aan projecten zoals o.a. “Kunst langs de straat”.  Dezelfde 
budgetten werden anders aangewend. 
 
4.Het verslag van de gemeenteraad van september staat niet in meeting.mobile. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
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Op verzoek van raadslid Jan Peumans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11.12.2017 toegevoegd. 
Invoering van 50 km regime t.h.v. doortocht Herderen. 
 
Het kruispunt Tolstraat Valmeerstraat en Tongesesteenweg te Herderen is een risicokruispunt. 
Dankzij de volgehouden inspanningen van de N-VA fractie heeft Minister Ben Weyts alvast flitspalen 
laten palen. 
Het aanbrengen van bomen in de middenberm, waarbij de gemeente al de inspanningen heeft gedaan 
om deze bomen te vrijwaren van het zout accentueert deze doortocht. 
Oorspronkelijk was dit een module voor de schoolomgeving maar die is nu verdwenen. 
Om de veiligheid nog meer te accentueren is het goed om een 5O km regime in te voeren in deze 
doortocht. 
Vandaar ons voorstel:’ De gemeenteraad van Riemst vraagt om een 5O km regime in te voeren in de 
doortocht van Herderen.’ 
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schepen Guy Kersten: 
We zullen deze vraag schriftelijk aan AWV stellen. 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Marc Konings en Rachelle Onclin 
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Op verzoek van raadslid Jan Peumans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11.12.2017 toegevoegd. 
 
Opdracht tot vragen van een uitgebreid onderzoek door WOONZO en Kleine Landeigendom 
voor projecten in de gemeente Riemst. 
 
Beide maatschappijen zijn actief in de gemeente Riemst. 
 
Er zijn wel een aantal projecten gerealiseerd waarbij weinig aan inbreiding en des te meer aan het 
aansnijden van uitbreidingsgebieden werd gewerkt. 
Met deze opdracht willen wij in navolging van de zeer geslaagde projecten van restauratie en 
renovatie van bestaande gebouwen nl. Hoeve Henrotte, Hoeve Martens en oud gemeentehuis Kanne 
beide maatschappijen aanzetten tot creatieve oplossingen van inbreiding en vooral renovatie van 
bestaande gebouwen. 
Dit kan inhouden bestaande al dan niet beschermde boerderijen, alleenstaande woningen die zich 
lenen tot meerwoningen binnnen bestaande gabarieten. 
Vandaar het voorstel: ‘ De gemeente Riemst vraagt aan de beide bouwmaatschappijen in navolging 
van projecten als Henrotte Hoeve Martens en oud gemeentehuis van Kanne  een uitgebreid 
marktonderzoek naar dit soort projecten evenals bestaande woningen die zich lenen tot opvorming 
van een meergezinswoning waarbij in het bijzonder aandacht is voor ouderen en mensen met een 
beperking’ 
 
schepen Katja Onclin: 
Wij hebben dezelfde vraag reeds bij elk overleg met de bouwmaatschappijen voorgelegd, maar 
vangen telkens bot.  Volgens de bouwmaatschappijen is dit financieel niet meer haalbaar. 
Mieke Coenegrachts: 
Ik heb dit als gemeentelijke afgevaardigde bij Woonzo voorgelegd aan het directiecomité en zij gaan 
niet meer in op zulke vragen.  Een afgevaardigde van Woonzo komt een toelichting geven tijdens een 
eerstvolgende CIS-vergadering. 
 
Davy Renkens: 
Bij Kleine Landeigendom is de subsidieregeling ook gewijzigd. 
Steven Coenegrachts: 
Het directiecomité zal een beslissing van de Raad van Bestuur zeker niet tegenspreken. 
Ivo Thys: 
Ik stel voor dat de gemeenteraad een motie aanneemt tot afschaffing van alle bouwmaatschappijen. 
burgemeester Mark Vos: 
Ik stel voor dat het gemeentebestuur nogmaals een brief stuurt naar Woonzo en Kleine 
Landeigendom over deze vraag, en dat we een schrijven richten aan de bevoegde Minister met de 
vraag dat gelijkaardige projecten toch mogelijk gemaakt worden.  
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Marc Konings en Rachelle Onclin 
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Op verzoek van raadslid Jan Peumans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11.12.2017 toegevoegd. 
 
Toelichting door derde partij over het stopzetten van het project het. Kloppende Hart in Riemst 
centrum. 
 
Wat wij eerder op basis van betrouwbare bronnen voorspeld hebben is realiteit geworden. Een 
grootschalig bouwproject is niet rendabel. De heren die indertijd het project met grote overtuiging 
kwamen verdedigen mogen nu opnieuw de mislukking van het project komen uitleggen. De raad heeft 
daar in alle openbaarheid recht op. 
Vandaar ons voorstel:  
De heren die indertijd het project hebben verdedigd komen alle elementen toelichten die geleid 
hebben tot het stopzetten van dit project op de gemeenteraad van 11 december 2017 
 
burgemeester Mark Vos: 
geeft toelichting a.h.v. een powerpointvoorstelling.   
Uit de cijfers blijkt dat het project voor de gemeente niet haalbaar is.  Daarom heeft het 
schepencollege beslist om dit project stop te zetten. 
 
Jan Peumans: 
Ik dring er nogmaals op aan om de externe begeleiders van het project op de gemeenteraad een 
toelichting te laten geven. 
 
burgemeester Mark Vos: 
Ik vraag de raad om niet akkoord te gaan met het voorstel van de heer Jan Peumans omdat ik de 
cijfers zelf al presenteerde.  We zullen stemmen over uw voorstel. 
 
BESLUIT: 9 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, 
Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters en Marc Konings 
14 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst en Rachelle Onclin 
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Op verzoek van raadslid Dirk Jacobs wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11.12.2017 toegevoegd. 
 
Wijkbabbel over ons veiligheidsbeleid in samenwerking met onze lokale politiediensten.  
 
Toelichting: 
De gemeente Riemst organiseert in samenwerking met de lokale politie de eerste wijkbabbel, 
waardoor burgers de mogelijk krijgen om te participeren in het veiligheidsbeleid. 
Per politiewijk vinden er tafelgesprekken plaats onder leiding van de wijkagent. De Riemsternaren 
bespreken thema’s en eventuele knelpunten, waarmee de gemeentelijke diensten nadien aan de slag 
kunnen gaan. 
Naast informatie verdient ook inspraak en participatie van onze bevolking de nodige aandacht. 
Bij onze buren in Bilzen was dit een groot succes en vermits wij dezelfde politiezone hebben kan dit 
geen probleem zijn om dat te organiseren. 
 
Voorstel: 
In het voorjaar van 2018 deze wijkbabbel organiseren in samenwerking met onze lokale 
politiediensten. 
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burgemeester Mark Vos: 
Wij hebben dit onderzocht met de politiezone en hieruit blijkt dat in 2015 100 mensen hebben 
deelgenomen aan de wijkbabbel en dat  voor 2017 50 mensen zijn ingeschreven.  Het schepencollege 
is van mening dat de resultaten die kunnen afgeleid worden uit een wijkbabbel, ook afgeleid kunnen 
worden uit de omgevingsanalyse die wij als gemeente hebben georganiseerd. 
 
schepen Marina Pauly: 
De resultaten van de omgevingsanalyse zullen per deelgemeente en in elke deelgemeente 
afzonderlijk geanalyseerd en toegelicht worden vanaf februari 2018.  In deze omgevingsanalyse 
komen meerdere onderwerpen aan bod, waaronder ook de veiligheid.  Wij stellen daarom voor om 
eerst de resultaten van de omgevingsanalyse te bestuderen. 
 
Dirk Jacobs: 
Wordt de politie betrokken bij de analyse? 
schepen Marina Pauly: 
Dit is nog niet bepaald. 
 
Aan de raad wordt gevraagd om niet akkoord te gaan met het voorstel van de heer Jacobs. 
 
Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel om verder te gaan met de 
omgevingsanalyse. 
 
BESLUIT: voorstel analysering omgevingsanalyse: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, 
Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, 
Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Marc Konings 
en Rachelle Onclin 
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Op verzoek van raadslid Marc Konings wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11.12.2017 toegevoegd. 
 
Deelname project: Slim aan de slag met Smart City toepassingen 
 
Vlaams minister van Economie Philippe Muyters voorziet 4 miljoen EUR om alle Vlaamse steden en 
gemeenten – groot én klein – de kans te geven slim aan de slag te gaan met smart-city toepassingen. 
Slim parkeren, gezondheidszorg op afstand, efficiënt energieverbruik, … de innovatieve 
mogelijkheden van het ‘Internet of Things’ om het leven aangenamer en duurzamer te maken, lijken 
eindeloos. 
Met de projectoproep kunnen Vlaamse steden en gemeenten kennis opdoen over de technologie, de 
noden van de gebruikers en over de zakelijke kant. 
  
Willen we aan de top blijven op vlak van innovatie en technologische ontwikkeling, dan moeten we in 
Vlaanderen een voortrekkersrol opnemen in de geconnecteerde wereld. 
Tijd dus om een versnelling hoger te schakelen door op een slimme manier te werken aan een 
slimmer, beter en duurzamer Vlaanderen. 
 
2 fasen: 
- 1ste fase moet voor 31 januari 2018 ingediend zijn: projectideeën 
- 2de fase moet voor 30 april 2018 ingediend zijn: subsidieaanvragen 
 
Subsidies: max. 200.000 euro, min. 20% eigen inbreng. 
 
Alle nuttige informatie over de projectoproep kan u raadplegen op http://www.vlaio.be/themas/city-
things-%E2%80%93-slimme-steden-en-gemeenten. 
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Voorbeelden: 
- Multifunctioneel gebruik van gebouwen: leslokalen kunnen buiten de schooluren voor andere 
gebruikers beschikbaar gemaakt worden. turnzalen voor sport verenigingen. kantines voor recepties 
etc… 
- Slimme lantarenpalen: antenne, wifi, oplaadpaal etc … 
- Slimme vuilnisbakken: perssysteem op zonne-energie (6 tot 8x meer afval). Registratie 
wanneer hij vol is. En volledig afgesloten voor ongedierte. 
- Slimme straatverlichting 
 
Besluit:  
De gemeente Riemst keurt de deelname aan het project ‘Slim aan de slag met Smart City 
toepassingen’ goed en neemt hiervoor de nodige initiatieven om de aanvragen tijdig in te dienen. 
 
schepen Mathieu Eycken: 
Het schepencollege wenst niet in te gaan op dit voorstel omdat het schepencollege zich heeft 
aangesloten bij S-Lim, wat ook op de gemeenteraad is beslist. Dergelijke projecten zijn financieel een 
zware dobber maar door s-Lim worden die dingen wellicht haalbaar.  
Het staat de gemeenten uiteraard vrij om zelf projecten in te dienen. Zodra via dergelijke projecten 
interessante mature technologische oplossingen worden aangereikt, kan s-Lim zich concentreren op 
de uitrol daarvan op grote schaal voor alle geïnteresseerde gemeenten. 
 
Marc Konings: 
Misschien kan de gemeente ook via deze weg een project indienen? 
 
Steven Coenegrachts: 
Het is de bedoeling dat S-Lim dossiers indient, zij werken gemeenteoverschrijdend en zijn het best 
geplaatst om dit te doen. 
 
schepen Mathieu Eycken: 
Aan de raad wordt gevraagd om niet akkoord te gaan met het voorstel van Marc Konings. 
 
BESLUIT: 9 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, 
Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters en Marc Konings 
14 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst en Rachelle Onclin 
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Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11.12.2017 toegevoegd. 
 
Opheffing besluit GR Riemst 13 maart 2017 betreffende de goedkeuring van het deelbestek 1 
Projectsite Riemst 
 
Motivatie 
Tijdens de Gr van 13 maart 2017 werd bovenvermeld besluit goedgekeurd.  Het besluit betreft een 
opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure met bekendmaking omdat deze 
procedure aangewezen is om te komen tot een publiek-private samenwerking. 
De uiteindelijke vergunning zou bestaan uit drie stappen : de selectieleidraad, het gunningstraject en 
de samenwerkingsovereenkomst.  
De bedoeling van deze projectsite was het creëren van "Het kloppend Hart" van Riemst met nieuwe 
gemeentelijke administratieve diensten,  kleinschalige handel, appartementen, een karaktervol 
toeristisch plein, .... 
In een Limburgse weekendkrant van eind november is te lezen dat het schepencollege - met 
woordvoerders burgemeester Vos en schepen Onclin - beslist heeft dit project stop te zetten wegens 
onbetaalbaar.  
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Vermits de gemeenteraad de beslissing heeft genomen om deze site zo in te vullen in de toekomst, 
dient ook de GR te beslissen om dit plan op te heffen. En redelijkerwijze zal het schepencollege de 
gemeenteraad volledig inlichten over deze opheffing en het volledige dossier ter beschikking stellen 
van de raadsleden.  
 
Besluit: 
artikel. 1 :  
De gemeenteraad beslist om de plannen i.v.m. de projectsite Riemst stop te zetten. 
artikel. 2 :  
De gemeenteraad beslist deze site ruimtelijk voorlopig te bevriezen totdat de Vlaamse overheid klaar 
is met de samenvoeging van de gemeenten om deze ruimte een gepaste invulling te geven in.  
 
schepen Katja Onclin: 
De goedkeuring van een lastenboek waarin de voorwaarden van een overheidsopdracht worden 
bepaald is een taakstelling van de gemeenteraad.  Om deze reden werd de selectiedraad en het 
bijzonder bestek reeds voorgelegd aan de gemeenteraad.  De gunning van een overheidsopdracht of 
de stopzetting van een gunningsprocedure is daarentegen een taakstelling van het schepencollege.  
Vandaar dat het schepencollege – zonder de gemeenteraad – kon beslissen om de 
gunningsprocedure betreffende Riemst 2 stop te zetten.  Enkel indien er wel zou gegund worden 
diende de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd te worden door de gemeenteraad aangezien 
deze laatste bevoegd is om uitspraak te doen over het verlenen van zakelijke rechten alsook een 
verkoop van desbetreffende projectgronden. 
 
Aan de raad wordt gevraagd om niet akkoord te gaan met het voorstel van de heer Ivo Thys. 
 
 
BESLUIT: 9 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, 
Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters en Marc Konings 
14 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst en Rachelle Onclin 
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Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11.12.2017 toegevoegd. 
 
Opheffen WUG ’t Bandje te Vlijtingen 
 
Vaststellingen en motivatie: . 
Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen kreeg de bijnaam Betonstop mee. Het komt er o.a. op neer dat we 
met de open ruimte die we nog ter beschikking hebben karig moeten omspringen. Ter voorbereiding 
daarop deed minister Schauvliege een bevraging bij de lokale besturen om een vrijblijvende afweging 
te maken over de nog beschikbare woonuitbreidingsgebieden. Op deze manier zou er een positieve 
en negatieve lijst kunnen opgemaakt worden. Veel gemeentebesturen reageerden niet op de oproep 
van de minister, ook Riemst niet.  
Nochtans werden bij de opmaak van de gewestplannen in de jaren 70 teveel 
woonuitbreidingsgebieden in de open ruimte voorzien aan de rand van de oorspronkelijke 
woonkernen. Ook in de open binnengebieden van dorpen. Zowel de ene als de andere oplossing om 
nieuwe woongelegenheden te scheppen, moet zeer kritisch bekeken worden. In beide gevallen 
bestaat het risico de structuur en het karakter van de woonkern aan te tasten, de leegstand te 
verergeren en de verkrotting van het bestaande woonpatrimonium te bevorderen.  
De open ruimte besparen, gecombineerd met het voorzien van nieuwe woongelegenheden voor 
nieuwe jonge inwoners en gezinnen kan ook kleinschalig op veel manieren gebeuren mits een 
financiële stimulans,…. Restauratiepremies van waardevol erfgoed, aankoop van gronden door het 
gemeentebestuur die in erfpacht worden gegeven aan bouwlustigen, …  
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Er moet in Riemst ook dringend worden gedacht aan nieuwe woonvormen : groepswonen 
(cohousing), woongelegenheden voor alleenstaanden, in elke woonkern aangepaste huurwoningen 
voor bejaarden die in het eigen dorp willen blijven wonen, ook appartementen voor bewoners die geen 
buitenruimte wensen, opdelen van grotere woningen en boerderijen in meerdere woongelegenheden 
……. 
De plannen die het gemeentebestuur heeft om het WUG ’t Bandje in Vlijtingen aan te snijden voor een 
20 à 25-tal woningen staat haaks op bovenvermelde visie. Er zijn voldoende argumenten om de open 
ruimte van het Bandje te behouden en dit WUG op te heffen, zoals : 
 
- Het provinciebestuur hamert al meer dan een jaar op motivatie van de woonbehoefte. Daar slaagt 
Riemst niet in en wordt de goocheltruc  toegepast door elders een woonzone te “bevriezen” voor een 
5-tal jaren. Wie begrijpt dat nog?  
- Er liggen in dit hoofddorp nog een 100-tal bouwkavels langs uitgeruste wegen. 
- De leegstand is niet alleen in Vlijtingen maar in elke woonkern van Riemst een probleem. Indien de 
gemeente woongelegenheden  wenst te voorzien zou het toch redelijk zijn indien de “echte” leegstand 
zou gekend zijn.  
- In Vlijtingen staan momenteel 123 woningen met enkel 75+ers, waarvan 77 alleenstaanden en 46 
woningen met meerdere mensen boven de leeftijd van 75 jaar. In die combinatie van bewoning en 
leeftijd worden 29 woningen geteld waarin alleenstaande 85+ers wonen. Men mag redelijkerwijze 
aannemen dat het aantal woningen dat in Vlijtingen op de markt gaat komen sterk zal toenemen.  
- Door het Bandje aan te snijden, zal de verkrotting van het bestaande woonpatrimonium alleen maar 
toenemen. 
- Het Bandje kan een bestemming krijgen die voor Vlijtingen een grote meerwaarde betekent voor de 
leefbaarheid : parkzone voor jong en oud, groen-blauw weefsel, speelruimte voor kinderen en 
jongeren, zachte recreatie, volkstuinen, speelbos ….. 
- Het voorzien van woongelegenheden is voor Vlijtingen niet de grootste prioriteit. Een toegankelijk en 
modern buurthuis is daar veel meer nodig.  
Besluit:  
Artikel 1:  
De gemeenteraad van Riemst beslist het WUG 't Bandje te Vlijtingen op te heffen als potentieel aan te 
snijden woonzone.   
Artikel 2.  
Het schepencollege krijgt de opdracht een alternatieve bestemming te zoeken in functie van de 
leefbaarheid van Vlijtingen.  
Artikel 3.  
De raad geeft aan het schepencollege de opdracht deze opheffing onverwijld te melden aan de 
betrokken minister van R.O. Schauvliege.  
 
schepen Katja Onclin: 
Vooreerst wens ik te weerleggen wat u beweert in de 1ste alinea van uw voorstel. 
Het gemeentebestuur van Riemst reageerde wel op de oproep van minister Schauvliege.  Het 
schepencollege wenst door te gaan met dit project en zal dit voorstel in de komende maanden aan de 
gemeenteraad voorleggen.   
 
Jan Peumans: 
Wanneer krijgen wij de woonbehoeftestudie? 
schepen Katja Onclin: 
Als de woonbehoeftestudie klaar is, wordt ze samen met dossier ’t Bandje voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
burgemeester Mark Vos: 
Wij kunnen dit gebied ontwikkelen, los van de woonbehoeftestudie. 
Steven Coenegrachts: 
Eerst bleek de woonbehoeftestudie zeer belangrijk voor het dossier ’t Bandje, nu blijkbaar niet meer.  
Wij hebben als gemeenteraadsleden het recht om de woonbehoeftestudie in te kijken en ik vraag 
nogmaals om ze voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
 
 
 



notulen gemeenteraad dd. 11.12.2017 – p.51 
 

 
Jo Ruyters: 
Is de woonbehoeftestudie op het gemeentehuis? 
burgemeester Mark Vos: 
De woonbehoeftestudie is in voorbereiding. 
 
schepen Katja Onclin: 
Het schepencollege vraagt de raad om niet akkoord te gaan met het voorstel van de heer Ivo Thys. 
 
BESLUIT: 9 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, 
Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters en Marc Konings 
14 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst en Rachelle Onclin 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 00.20 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
 
Guido Vrijens         Mark Vos 
gemeentesecretaris        burgemeester 
 


