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Vergadering gemeenteraad van 3/07/2017. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 
schepenen 
Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, 
Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo 
Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts, raadsleden 
Guido Vrijens, gemeentesecretaris 
 

 
Laat zich verontschuldigen:  
Dirk Jacobs, raadslid 
 

 
Vanaf punt 4 vervoegt Jo Ruyters, 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. 23.06.2017. 
De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Joël L’Hoëst, de stemmingen worden volgens 
loting aangevat door de heer Ivo Thys. 
 
Op vraag van burgemeester Mark Vos wordt volgend punt  bij hoogdringendheid toegevoegd aan de 
agenda: 
“Bijzonder bestek voor werken – Kuilenzouw Vroenhoven” 
De raad gaat unaniem akkoord om dit punt aan de dagorde toe te voegen. 
Gaat over tot de dagorde 
 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 12.06.2017. 
 
Het verslag lag ter inzage. 
 
Met volgende bemerkingen: 
 
Ivo Thys: 
p. 16: wegenatlas moet zijn Atlas van de buurtwegen 
p. 18: ter hoogte van de rotonde te Genoelselderen moet zijn ter hoogte van de talud in de Sint-
Maartenstraat 
 
Marc Konings: 
p 21: Bij mijn 2de opmerking i.v.m. locaties van stoepen die niet voorzien zijn in het stoepenplan, heeft 
schepen Guy Kersten gezegd dat de stoepen in de Klein Lafeltstraat dit jaar zouden uitgevoerd 
worden.  Gelieve dit op te nemen in de notulen. 
schepen Guy Kersten: 
Ik heb niet gezegd dat de stoepen in de Klein Lafeltstraat dit jaar zouden uitgevoerd worden, wel dat 
deze stoepen worden opgenomen in de aanbesteding 2017 -deel 2. 
 
burgemeester Mark Vos: 
De notulen worden aangepast. 
 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit 
voorstel. 
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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, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
2. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN DE GUNNINGSWIJZE 

MET BETREKKING TOT DE INVENTARISATIE VAN LOKAAL-HISTORISCHE GRAVEN EN 
DE OPMAAK VAN BEHEERSPLANNEN KERKHOVEN BESCHERMD ALS DORPSGEZICHT 
RIEMST, 2017 - 2019 

 
Ivo Thys: 
Dit initiatief kost veel geld.  Op wat is deze raming gebaseerd?  De heemkundige kringen hebben ook 
hieraan meegewerkt, zoals aan het dossier Trage wegen en de inventaris van het historisch erfgoed.  
U zou beter de heemkundige kringen financieel steunen i.p.v. het geld uit te geven aan een 
studiebureau. 
 
Jan Peumans: 
De bedragen van de raming en het budget komen niet overeen.  Ook de ontvangsten kloppen niet. 
 
schepen Mathieu Eycken: 
Dit is inderdaad veel geld.  Maar bij de inventarisatie in Kanne is gebleken dat deskundigheid nodig is 
en vakkundig registreren kost uiteraard geld.  De heemkundige kringen die inderdaad goed werk 
leveren zitten in de werkgroep en zijn betrokken bij de dossiers. 
We zijn uitgekomen bij een bedrag van 115.000 euro waarvoor we 80 % subsidies zullen ontvangen.  
Dit geeft een ontvangst van 65. 000 euro.  Er zijn 2 projectteams, één voor de inventarisatie van 
historische graven en één voor het opstellen van beheersplannen van beschermde dorpsgezichten; 
 
Jan Peumans: 
Wat is een waardevol historisch graf? 
Schepen Mathieu Eycken: 
Een waardevol historisch graf is bijvoorbeeld het graf van een bekende persoon.  We zullen trachten 
te achterhalen welke graven aan wie of aan wat zijn gerelateerd, we onderzoeken de concessies en in 
het geval van een historisch graf zal de gemeente voorzien in het beheer en het onderhoud ervan. 
 
Ivo Thys: 
1.Wat gebeurt met de studie over de kerkhoven die in het verleden werd opgesteld door 2 studenten 
architectuur? 
schepen Mathieu Eycken: 
Al de bestaande informatie wordt meegenomen, ook de oude inventarisatie. 
2.Ik stem niet tegen, maar wil toch opmerken dat de kostprijs veel te hoog is. 
burgemeester Mark Vos: 
Het feit dat 80 % gesubsidieerd wordt duidt erop dat dit belangrijk is.  We zullen een aantal wijzigingen 
aanbrengen in het bestek n.a.v. de wijzigingen in de wet op overheidsopdrachten die van kracht 
werden op 01.07.2017.   
schepen Bert Cilissen licht deze technische wijzigingen toe. 
Ter zitting werden de wijzigingen aan dit bestek medegedeeld en goedgekeurd. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Inventarisatie lokaal-historische graven & opmaak 
beheersplannen kerkhoven beschermd als dorpsgezicht Riemst, 2017 - 2019” een bestek met 
kenmerk CS/996/2017 werd opgesteld door de Financiële dienst - Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 83.471,07 excl. btw of € 
101.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat het project van de inventarisatie van de lokaal-historische graven voor 60 % 
betoelaagd kan worden door de provincie met een max. van € 12.500; 
Overwegende dat voor de kerkhoven die beschermd zijn als dorpsgezicht (Millen, Genoelselderen, 
Membruggen, Vlijtingen en Zichen) daarenboven ook gekozen wordt voor de opmaak van een 
beheersplan; 
Gelet dat voor de opmaak van een beheersplan een onderzoekspremie van 80 % mogelijk is, met een 
max. van € 25.000; 
Gelet dat voor de uitvoering van de werken achteraf een erfgoedpremie verkregen kan worden van 80 
%; 
Overwegende dat de ontvangsten worden geraamd op € 77.600; 
Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 24 maanden; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017 en 
voorzien wordt in het budget van de volgende jaren, op budgetcodes GEM/21400000/0729 (actie 
1419/001/008/002/002); 
Overwegende dat de ontvangsten van de opdracht voorzien worden op budgetcodes 
GEM/15002000/0729 (actie 1419/001/008/002/002); 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen en door middel van bovenvermelde toelagen; 
 
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, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor diensten gegund worden bij toepassing van de wet op de 
overheidsopdrachten van 15 juni 2016 met name voor het inventariseren van lokaal-historische 
graven en de opmaak van beheersplannen van kerkhoven beschermd als dorpsgezicht Riemst, 2017-
2019. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met kenmerk CS/996/2017 en de raming voor de 
opdracht “Inventarisatie lokaal-historische graven & opmaak beheersplannen kerkhoven beschermd 
als dorpsgezicht Riemst, 2017 - 2019”, 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 van de uitgaven bedraagt € 83.471,07 excl. btw of € 101.000,00 incl. 21% btw. 
De ontvangsten worden geraamd op € 12.500 voor de inventarisatie (prov toelage), € 25.000 voor 
opmaak beheersplannen en € 77.600 voor de werken naderhand. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 
artikel 4: 
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
artikel 5: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017 en wordt voorzien in 
het budget van de volgende jaren, op budgetcode GEM/21400000/0729 (actie 
1419/001/008/002/002), de ontvangsten worden voorzien op budgetcodes GEM/15002000/0729 (actie 
1419/001/008/002/002. 
De financiering gebeurt met eigen middelen en door middel van genoemde toelagen. 
 
 



notulen gemeenteraad dd. 03.07.2017  - p. 4 
 

Dienst Financiën - Algemeen 
3. JAARREKENING OCMW 2016 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn en in het bijzonder hoofdstuk VI; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 en het ministerieel besluit van 1 
oktober 2010 houdende de Beleids- en Beheerssyclus van de gemeente, OCMW's en provincies; 
Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, provincies en OCMW's; 
Gelet op het Besluit van de Raad van Maatschappelijk Welzijn dd 20 juni 2017; 
Overwegende dat de rekening tijdig aan de raadsleden werd bezorgd; 
Overwegende dat de raad geen inhoudelijke opmerkingen heeft bij de voorgestelde jaarrekening (art 
174 § 2 van het OCMW-decreet ;  
 
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, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De rekening over het dienstjaar 2016 wordt aanvaard, zonder opmerkingen. 
artikel 2 : 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel beheerder en de provinciegouverneur. 
 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
4. GEMEENTEREKENING 2016 
 
Gemeenteontvanger Jo reekmans licht de gemeenterekening 2016 toe a.h.v. een 
powerpointvoorstelling. 
 
Jan Peumans: 
1.De bijlagen van het dossier hebben geen meerwaarde.  De cijfers van de powerpointvoorstelling  
zijn duidelijker en ik zou deze cijfers in de toekomst graag op voorhand bezorgd krijgen.  Ik wens de 
gemeenteontvanger te feliciteren met de duidelijke voorstelling en vraag om de powerpointvoorstelling  
te bezorgen aan alle gemeenteraadsleden. 
burgemeester Mark Vos: 
Het systeem zal worden geëvalueerd, maar ik weet niet of het zal wijzigen. 
Gemeenteontvanger Jo Reekmans: 
In 2019 zal het systeem vereenvoudigen. 
 
2.De personenbelasting is verminderd, maar ik zie geen weerslag. 
 
3.De school te Herderen wordt niet vernoemd. 
ontvanger Jo Reekmans: 
Dit betreft een beschikbaarheidsvergoeding die maandelijks wordt betaald. 
 
Steven Coenegrachts: 
1.Voor de actie ”Op de markt brengen van bouwkavels De Moult” vraag ik me af of jullie op schema 
zitten. 
burgemeester Mark Vos: 
Wij zitten op schema. 
 
2. In de actie “we organiseren een laagdrempelige bibliotheek” staat dat de uitgaven voor de 
bibliotheek niet dalen terwijl het aantal lezers vermindert.  Dit is duidelijk een gevolg van uw 
centralisatiebeleid.  Het sluiten van de deelbibliotheken ontmoedigt de inwoners om te lezen.   
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schepen Christiaan Bamps: 
Er zijn wel minder bezoekers, maar meer uitleningen.  Er komen meer klassen op bezoek. 
burgemeester Mark Vos: 
Als we de digitale lezers erbij tellen, zijn er meer uitleningen. 
Steven Coenegrachts: 
De cijfers van de Vlaamse Overheid en deze van Riemst zijn niet gelijk en bovendien zit Riemst niet 
goed vergeleken met andere gemeente binnen de Belfius cluster. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
3.Uit de exploitatierekening op pg. 30 maak ik op dat 500.000 euro minder werd uitgegeven dan 
voorzien.  Wat werd niet uitgevoerd van uw schema? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit betreft slechts 6,6 % ongebruikte kredieten.  We zitten op schema en ik zal u de cijfers overmaken. 
Op pag 39 staat dat er 6,5  % ongebruikte kredieten zijn in exploitatie. 
Maar dat stemt niet overeen met de cijfers op pag 30 : daar staat immers dat er voor ongeveer 
1.000.000 € niet uitgegeven is. 
burgemeester Mark Vos: 
We kijken dit na en bezorgen u de precieze cijfers. 
 
4. Uit de investeringsrekening op pg.31 kan ik opmaken dat er een uitvoeringsgraad van 46 % is.  
Daaruit leid ik af dat u veel belooft maar weinig uitvoert of waren uw doelstellingen misschien te hoog? 
burgemeester Mark Vos: 
Ik zou ook liever meer kunnen uitvoeren. 
 
5.Op pg. 65 staat een rekenfout bij de woonuitbreiding Zussen.  Gelieve dit aan te passen. 
burgemeester Mark Vos: 
We passen dit aan. 
 
6. Is het nodig statutaire personeelsleden aan te werven?  De pensioenbijdrage is nu nog in orde, 
maar de meeste gemeenten passen hun voorzieningen al aan vanwege de 
responsibiliseringsbijdrage. 
burgemeester Mark Vos: 
De responsibiliseringsbijdrage is een relatief klein bedrag.  De verhouding statutaire/contractuele 
personeelsleden is ongeveer 60/40. 
 
Ivo Thys: 
Ik ben niet akkoord met al de uitgaven maar keur het verslag goed. 
 
Steven Coenegrachts: 
Het zelfde stemgedrag als Ivo Thys geldt voor onze fractie. 
 
Jan Peumans: 
In de gemeenterekening bij het kasverslag van de school Riemst blijkt dat er aankopen gebeuren 
staan bij multinationals.  Gelieve de schooldirectie erop te wijzen hun aankopen bij lokale handelaars 
te doen. 
schepen Bert Cilissen: 
Dit betreft zeer kleine uitgaven die meestal uit praktische overwegingen bij een grote keten gebeuren. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit gaat over een bedrag van 150 euro en betreft aankopen die leerkrachten doen als ze in een winkel 
zijn en waarvan zij dan achteraf de rekening binnen brengen. 
 
Ludwig Stevens: 
Waar wordt de melk voor de schoolkinderen gekocht? 
schepen Bert Cilissen: 
Er wordt op school geen melk verkocht, maar de leerlingen mogen die wel van thuis meebrengen. 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, provincies en OCMW's; 
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Gelet op het  ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies 
en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op de relevante bepalingen van het Gemeentedecreet en de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het positief Kasresultaat en de Autofinancieringsmarge; 
Gelet op de goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen dd. 15.6.2017. 
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, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
6 tegen: Jan Peumans, Anita Beusen, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes 
Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De jaarrekening 2016, zoals blijkt uit de bijgevoegde stukken, wordt goedgekeurd. 
artikel 2: 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Afdeling Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid, 
de Vlaamse regering en de financieel beheerder. 
 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
5. ADVISEREN REKENING 2016 KERKBESTUUR GENOELSELDEREN 
 
Ivo Thys: 
Ik wens mij te onthouden bij alle agendapunten betreffende de kerkbesturen wegens het ontbreken 
van een fatsoenlijk kerkenplan. 
 
Steven Coenegrachts: 
Ook de VLD-fractie wenst zich te onthouden bij alle agendapunten betreffende de kerkbesturen 
wegens het ontbreken van een fatsoenlijk kerkenplan. 
2.Welke afspraken maakt u met de kerkbesturen die een negatief saldo hebben om ervoor te zorgen 
dat dit niet meer gebeurt? 
burgemeester Mark Vos: 
Het negatieve saldo is bij sommigen te wijten aan een onvoorziene gebeurtenis, bij anderen omdat ze 
te weinig raamden.  Al de rekeningen worden in detail bekeken door de gemeente.  Er staat een 
overleg met de kerkbesturen gepland. 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2016 van het kerkbestuur Genoelselderen; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
10 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 9.282,48  EUR. 
Het overschot  investeringen: 31.463,05 EUR (belast met stichtingen)  
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artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
 
 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
6. ADVISEREN REKENING 2016 KERKBESTUUR HERDEREN 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2016 van het kerkbestuur Herderen; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
10 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 9.129,01  EUR. 
Het overschot  investeringen: 165,38  EUR negatief (gemeentelijke toelage in 2017)  
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
7. ADVISEREN REKENING 2016 KERKBESTUUR MEMBRUGGEN 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2016 van het kerkbestuur Membruggen; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
10 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
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De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 2.352,59  EUR negatief. 
Het overschot  investeringen: 17.069,30  EUR  
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
8. ADVISEREN REKENING 2016 KERKBESTUUR KANNE 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2016 van het kerkbestuur Kanne; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
10 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 7.594,28  EUR. 
Het overschot  investeringen: -0-  EUR  
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
9. ADVISEREN REKENING 2016 KERKBESTUUR VAL-MEER 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2016 van het kerkbestuur Val-Meer; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
10 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
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De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt  6.175,78   EUR. 
Het overschot  investeringen:  -0-  EUR  
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
10. ADVISEREN REKENING 2016 KERKBESTUUR VLIJTINGEN 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2016 van het kerkbestuur Vlijtingen; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
10 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 4.969,79  EUR, negatief. 
Het overschot  investeringen: 10.736,29  EUR  
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
11. ADVISEREN REKENING 2016 KERKBESTUUR VROENHOVEN 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2016 van het kerkbestuur  Vroenhoven; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
10 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
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De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt  4.384,37 EUR. 
Het overschot  investeringen: 2.647,59  EUR  
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
12. ADVISEREN REKENING 2016 KERKBESTUUR ZICHEN-BOLDER 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2016 van het kerkbestuur Zichen-Bolder; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
10 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 16.951,04  EUR. 
Het overschot  investeringen: 10.441,79  EUR  
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
13. ADVISEREN REKENING 2016 KERKBESTUUR ZUSSEN 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2016 van het kerkbestuur Zussen; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
10 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
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De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 8.076,46  EUR. 
Het overschot  investeringen: -0-   EUR  
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
14. ADVISEREN REKENING 2016 KERKBESTUUR RIEMST 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2016 van het kerkbestuur Riemst; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
10 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 25.925,49  EUR. 
Het overschot  investeringen: 660.250,03  EUR.  De restauratiewerken worden beëindigd in het jaar 
2017. 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
15. ADVISEREN REKENING 2016 KERKBESTUUR MILLEN 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2016 van het kerkbestuur Millen; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
10 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
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artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 9.597,66  EUR. 
Het overschot  investeringen:  258.186,09 EUR. Het kerkbestuur heeft wegens onteigening, 
industriegrond verkocht, een groot deel hiervan is belast met een stichting.  
 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
LDP - Dienst Lokale Economie, Landbouw, Platteland 
16. GOEDKEURING JAARVERSLAG 2016 EN JAARREKENING 2016 INTERLOKALE 

VERENIGING PLAATSELIJKE GROEP HASPENGOUW 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15-07-2005 en latere wijzigingen. 
Gelet op het ontwerp van het jaarverslag 2016 en het ontwerp van de jaarrekening 2016 opgemaakt 
door de provincie Limburg. 
Gelet op artikel 24 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging PG 
Leader Haspengouw moet het jaarverslag samen met de jaarrekening aan de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie Limburg ter goedkeuring worden 
voorgelegd. 
Gelet op het feit dat de jaarrekening definitief is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de 
deelnemende gemeenten en de provincieraad deze rekening goedkeurt.  
Conform artikel 24 §4 van de overeenkomst wordt, indien de gewone meerderheid van de 
deelnemende gemeenteraden en de provincieraad niet binnen de 60 dagen na voorlegging reageert, 
de jaarrekening als goedgekeurd beschouwd. 
Gelet dat, conform artikel 25 van de overeenkomst, de vertegenwoordiger van de betrokken 
deelgemeente in de interlokale vereniging toelichting geeft over het jaarverslag in de gemeenteraad. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
Goedkeuring te geven voor de jaarrekening 2016 en het jaarverslag 2016 van de interlokale 
vereniging PG Leader Haspengouw. Beide documenten worden als integrerende bijlage aan dit 
besluit gehecht. 
artikel 2: 
Een afschrift van dit besluit wordt aan de interlokale vereniging PG Leader Haspengouw bezorgd. 
 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
17. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT BERMPARKEREN VERSCHILLENDE LOCATIES 

GEMEENTE RIEMST 
 
Steven Coenegrachts: 
Ik vindt het voorstel goed, maar waarom werd het gedeelte van de Iers Kruisstraat tussen de Burg. 
Marresbaan en de Omloopstraat niet mee opgenomen? 
schepen Guy Kersten: 
In het gedeelte van de Iers Kruisstraat is bermparkeren niet nodig omdat de weg breed genoeg is en 
er op straat kan geparkeerd worden.  Er is dus geen argument om dit uit te voeren  op deze plaats. 
 
Ivo Thys: 
Zijn alle straten onderzocht, bv. De zagerijstraat?  Ik vind dit een onvolledige analyse. 
schepen Guy Kersten: 
Deze lijst is niet limitatief, als er problemen zijn passen we de lijst aan en leggen ze opnieuw voor aan 
de gemeenteraad.   De Zagerijstraat wordt heringericht en geëvalueerd, we wachten dit eerst af. 
 
Jan Peumans: 
Er wordt deels op de berm of stoep geparkeerd.  Wordt een lijn aangebracht op de stoep? 
schepen Guy Kersten: 
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Er moet doorgang gegeven worden aan de voetganger of de voetganger kan de stoep aan de 
overzijde gebruiken. 
 
 
 
 
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 deze handhaving zeer belangrijk is bij deze maatregel; 
Overwegende dat deze maatregel enkel van toepassing kan zijn mits er voor voetgangers voldoende 
doorgang is; 
Overwegende dat er door deze maatregel op de gekozen locaties geen vrije doorgang van 1,5 meter 
voor voetgangers kan gegarandeerd worden; 
Overwegende dat deze maatregel geëvalueerd zal moeten worden en mogelijks bijgestuurd zal 
moeten worden;  
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter 
Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven Coenegrachts, 
Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
1 stem tegen: Ivo Thys 
Motivatie stem tegen Ivo Thys: Ik stem tegen omdat deze lijst onvolledig is. 
 
artikel 1:  
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel om het verplicht deels op de berm of stoep parkeren 
in te voeren in volgende  straten: 

• De Meanstraat  
• Onderstraat 
• Lindestraat  
• Kleinstraat  
• Bovenstraat  
• Achterste gedeelte Kerkstraat - van nummer 73 tem 82 
• Kromstraat 

 
artikel 2: 
Deze maatregel zal gebeuren door middel van verkeersborden E9f met bijhorende onderborden om 
het begin en einde van de maatregel aan te geven. Deze signalisatie zal geplaatst worden zoals 
bepaald in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
artikel 3:  
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Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet. 
artikel 4: 
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente. 
 
 
 
artikel 5: 
Deze verordening wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van Limburg voor 
vermelding in het bestuursmemoriaal. 
artikel 6: 
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveilighed 
van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 
 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
18. INVOEREN EENRICHTINGSVERKEER GEDEELTE SINT JANSSTRAAT 
 
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 deze maatregel samenvalt met de heraanleg van het stuk Sint-Jansstraat nummer 1 
tot en met 6; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel om éénrichtingsverkeer in te voeren in de Sint-
Jansstraat nummers 1 tot en met 6. Dit in de rijrichting nummer 6  
artikel 2: 
Deze maatregel zal gebeuren door middel van verkeersborden F19 en C1 aangegeven worden. Deze 
signalisatie zal geplaatst worden zoals bepaald in het koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 
weg. 
artikel 3: 
Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet. 
artikel 4: 
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente. 
artikel 5: 
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Deze verordening wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van Limburg voor 
vermelding in het bestuursmemoriaal. 
artikel 6: 
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveilighed 
van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 
 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
19. GOEDKEURING PLANNEN EN BESTEK PLEINEN VROENHOVEN, ZICHEN EN ZUSSEN 
 
Ivo Thys: 
Het kost veel geld om de bestaande bestrating weer op te breken.  Is er rekening gehouden met de 
gescheiden riolering en de bekabeling onder de straten?  Ik stel voor om te kiezen voor duurzame 
oplossingen en geen onnodige ingrepen te doen.  Ik ben vóór leefbaarheid van de dorpen, maar het 
moet ook duurzaam zijn, dus ik wens mij te onthouden bij de stemming over dit punt. 
schepen Guy Kersten: 
Op deze plaatsen is er nu nog geen sprake van gescheiden riolering bij de planning van Infrax.  We 
hebben gekozen voor kleine betonelementen die later gemakkelijk op te nemen zijn mocht dit nodig 
zijn.  Er wordt slechts een klein gedeelte van de straat mee opgenomen. 
 
Steven Coenegrachts: 
Gezien het investeringsritme van Infrax zeer laag, stel ik niet voor om te wachten, maar door te doen 
zoals hier wordt voorgesteld.  Kiezen om te investeren in Riemst lijkt me de juiste oplossing. 
 
Etienne Gielen: 
1.Wat is de doelstelling van de heraanleg?  Is het niet mogelijk de bestaande pleinen aan te passen? 
schepen Guy Kersten geeft a.h.v. een powerpointvoorstelling uitleg over de 3 pleinen. 
doestellingen plein Vroenhoven: 

• Verblijfsruimte creëren  
• Verkeersveiligheid en leesbaarheid verhogen 
• Parkeren structureren en oplossen 
• Faciliteren van activiteiten : 

– Tent carnaval 
– Kermis 
– Overige evenementen 

Doelstellingen plein Zichen: 
• Verblijfsruimte creëren  
• Monument en bomen slachtoffers Roosburg 
• Verkeersveiligheid en leesbaarheid verhogen 
• Parkeren structureren en oplossen 
• Faciliteren van activiteiten : 

– Kermis 
– Overige evenementen 

Doelstellingen plein Zussen 
• Verblijfsruimte creëren  
• Verbinding voorzien tussen plein en kerk 
• Verkeersveiligheid en leesbaarheid verhogen 
• Parkeren structureren en oplossen 
• Faciliteren van activiteiten : 

– Kermis 
– Overige evenementen 

Het is de bedoeling om al de functies te kunnen combineren. 
 
2. Zowel in Zichen als in Zussen worden de pleinen niet gebruikt om te vertoeven;  hoe gaat u dit 
promoten? 
schepen Guy Kersten: 
Door de kwaliteit van de invulling, met een duidelijke scheiding tussen activiteitengedeelte en 
rustgedeelte, zullen we de inwoners uitnodigen om er te vertoeven. 
 
Jan Peumans: 
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1.Er is sprake van het plaatsen van rustbanken, maar rustbanken worden meestal gebruikt door 
oudere mensen.  Gelieve hiermee rekening te houden bij de keuze van de banken. 
2. De discussie over de herinrichting van het plein te Zussen werd jaren geleden ook gevoerd.  Het 
plein is destijds ontstaan in samenspraak met de inwoners.  Ik zie de meerwaarde niet van een nieuw 
plein.  Het lijkt mij beter om de bestaande pleinen te Zichen en Zussen her aan te leggen.  Mensen 
gaan niet vertoeven op een plein.  Daarnaast vind Ik vind het bijzonder jammer dat bomen die 20 à 30 
jaar oud zijn, moeten verdwijnen.  De NV-A fractie is het eens met de opwaardering van de oude 
pleinen te Zichen en Zussen, niet met de aanleg van een nieuwe pleinen.  Te Vroenhoven mag een 
nieuw plein aangelegd worden.  Onze fractie wenst zich te onthouden bij de stemming over dit 
agendapunt. 
schepen Guy Kersten: 
Er wordt rekening gehouden met de zwakke weggebruiker en de nieuwe pleinen zullen de dorpen 
verfraaien.  Daar kan men toch niets op tegen hebben. 
 
Etienne Gielen: 
Ik stel voor om in Zichen het kerkplein opnieuw in te richten i.p.v. het Rode Kruisplein.  Uit eigen 
ervaring lijkt mij dit meer nodig, aan jullie om een behoefteanalyse te doen. 
burgemeester Mark Vos: 
De herinrichting van het kerkplein en de omgeving van het monument te Zichen worden eveneens 
onderzocht.  De trappen van de kerk vormen hier echter een probleem.   
Het plein te Zussen wordt voor een gedeelte behouden en in Vroenhoven is het echt nodig om een 
nieuw plein aan te leggen. 
 
Steven Coenegrachts: 
Gelieve duidelijke afspraken te maken met het studiebureau i.v.m. de kostprijs. 
burgemeester Mark Vos: 
Er is een vaste bedrag voor de vergoeding vastgesteld. 
 
Jan Peumans: 
U sprak daarstraks over verloedering, de pastorij te Zussen is verloederd en dit dossier loopt al 20 
jaar. 
schepen Guy Kersten: 
Verloedering is een fout woordgebruik geweest van mij, men verwijt ons soms verloedering daarom 
leggen we nieuwe pleinen aan. 
 
Jan Peumans: 
Ik vraag de stemming over een amendement voor de opwaardering in plaats van de heraanleg van de 
bestaande pleinen. 
Burgemeester: 
We gaan over tot de stemming van het amendement voor de opwaardering van de bestaande pleinen. 
 
BESLUIT: 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, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, 3 onthoudingen:Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan 
Noelmans en 7 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Jo Ruyters, Etienne Gielen, 
Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
burgemeester Mark Vos: 
Dan gaan we nu over naar de stemming van het agendapunt zoals voorgesteld. 
 
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, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; 
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 
Gelet op de raming van de werken voor de drie pleinen zijnde: Vroenhoven € 405.716 BTW inclusief, 
Zussen € 426.653 BTW inclusief en Zichen € 311.858 BTW inclusief; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 
Gelet op de momenteel onvoldoende voorziene budgetten zijn op de desbetreffende artikelnummers 
voor elk plein zijnde : Vroenhoven 22400600-0200, Zussen 22400600-0680 en Zichen 22400600-
0200 ; 
Overwegende dat er, alvorens een eventuele gunning, te kunnen sluiten er bijkomende budgetten 
voorzien zullen moeten worden; 
Overwegende dat de volledige dorpspleinen van Vroenhoven, Zichen en Zussen opnieuw aangelegd 
zullen worden; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “(Her)aanleg van de pleinen 
Vroenhoven, Zichen en Zussen” een bestek met kenmerk GT-110140-61-R1928 werd opgemaakt 
door de gemeentelijke technische dienst; 
Overwegende de impact van deze werken; 
 
BESLUIT: 17 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
7 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en 
Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor werken gegund worden met name voor de herinrichting van de 
dorpspleinen van Vroenhoven, Zichen en Zussen, bij toepassing van de wet op de 
overheidsopdrachten van 15 juni 2006..  
Het bestek voor de uitvoering van het ontwerp van de herinrichting van het dorpspleinen Vroenhoven, 
Zichen en Zussen evenals de bijgevoegde ontwerpplannen worden goedgekeurd. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen 
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 
artikel 2:  
De bijgevoegde kostenraming van de uitvoering van de herinrichting van het dossier “aanleg pleinen 
Vroenhoven, Zichen en Zussen” wordt goedgekeurd ten bedrage van volgende bedragen  

• Vroenhoven € 405.716 incl BTW 
• Zichen € 311.858 incl BTW 
• Zussen € 426.653 incl BTW 

artikel 3:  
De opdracht voor herinrichting van de dorpspleinen Vroenhoven, Zichen en Zussen zal gegund 
worden ingevolge een openbare aanbesteding. 
artikel 4: 
Er zijn kredieten voor de uitvoering van de werken zijn voorzien onder volgende registratiesleutels:  

• 22400600-0200, aanleg plein Vroenhoven. 
• 22400600-0200, aanleg plein Zichen 
• 22400600-0680, aanleg plein Zussen 

artikel 5: 
De financiering van de volledige opdracht zal gebeuren met eigen middelen. 
artikel 6: 
De gemeenteraad geeft machtiging aan de gemeentelijke ontvanger te betalen met eigen middelen 
als de toelagen en lening niet beschikbaar zijn. 
artikel 7: 
Een afschrift van dit besluit en bestek zal overgemaakt worden aan de financiële dienst. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
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20. GRONDEN PLEINEN ZICHEN EN VROENHOVEN/ INLIJVING BIJ HET OPENBAAR 
DOMEIN 

 
Etienne Gielen: 
Wat is het verschil tussen het openbaar en privaat domein? 
burgemeester Mark Vos: 
Voor beiden is er een andere wetgeving van toepassing. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het Gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur in de provincies en de gemeenten; 
Gezien de percelen waarop de pleinen van Vroenhoven en Zichen gelegen zijn, nog steeds behoren 
tot het privaat domein van de gemeente Riemst:  

• Riemst 4e afdeling Vroenhoven sectie C nummer 98H, groot 539m²; 
• Riemst 4e affdeling Vroenhoven sectie C nummer 101/02H, groot 975m²; 
• Riemst 6e afdeling Zichen-Zussen-Bolder sectie B nummer 18D, groot 2.053m²; 

Gezien de inrichting van bedoelde gronden als publiek plein, en het openbaar gebruik, en gelet op de 
geplande herinrichtingen van bedoelde pleinen, is het wenselijk om de oppervlakten in te lijven bij het 
openbaar domein; 
Gezien dan de regels die gelden voor het gebruik van het openbaar domein, toegankelijk voor 
iedereen, verkeersregels, in de toekomst ook van toepassing zijn op bedoelde pleinen;  
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, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De percelen waarop de pleinen van Vroenhoven en Zichen gelegen zijn: 

• Riemst 4e afdeling Vroenhoven sectie C nummer 98H, groot 539m²; 
• Riemst 4e affdeling Vroenhoven sectie C nummer 101/02H, groot 975m²; 
• Riemst 6e afdeling Zichen-Zussen-Bolder sectie B nummer 18D, groot 2.053m²; 

worden ingelijfd bij het openbaar domein. 
artikel 2: 
De inlijving bij het openbaar domein gebeurt om reden van openbaar nut, namelijk de toepassing van 
de regelgeving voor openbaar domein voor bedoelde pleinen. 
artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen is gelast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
AH ROW 
21. GOEDKEURING JAARVERSLAG 2016 EN FINANCIEEL VERSLAG 2016 VZW STEBO 
 
Jan Peumans: 
Gelieve aan deze organisaties te vragen om in de toekomst enkel een digitaal verslag te bezorgen. 
burgemeester Mark Vos: 
Mag dit ook voor de begroting en de rekening? 
Jan Peumans: 
Nee, dat is te moeilijk om digitaal te lezen. 
 
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; 
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Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur en in het bijzonder het gelijkheids- en 
transparantiebeginsel; 
Gelet op de goedkeuring 'Verderzetting projectwerking (periode 2015-2017) interlokale vereniging ter 
ondersteuning van projecten lokaal woonbeleid - Haspengouw' door de gemeenteraad in de 
vergadering van 7 juli 2014; 
Gelet op artikel 15 van de 'Overeenkomst met statutaire draagkracht aangaande de oprichting van de 
Interlokale vereniging ter ondersteuning van projecten inzake lokaal woonbeleid - Haspengouw' dd 9 
juli 2014 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2016 en het financieel verslag 2016 van vzw STEBO goed. 
artikel 2: 
Een afschrift van dit besluit wordt  overgemaakt aan STEBO vzw, Windekestraat 1, 3600 Genk. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Algemeen 
22. VERVANGING AFGEVAARDIGDE VAN DE NVA IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN  

PWA RIEMST 
 
Gelet op de verhuis naar de gemeente Bilzen van mevrouw Mariel Palmans, vertegenwoordigster 
vanuit de N-VA Riemst in de Algemene Vergadering van de PWA Riemst  
Gelet op de kandidatuurstelling van de heer Marc Konings als vertegenwoordiger vanuit de N-VA in de 
algemene vergadering van de PWA Riemst; 
Overeenkomstig de statuten van de PWA dienen de gemeentebesturen hun vertegenwoordiging in de 
Algemene Vergadering aan te stellen; 
De samenstelling van de PWA-raad gebeurt op dezelfde wijze als de verkiezing van de politieraad; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13/04/2015; 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De heer Marc Konings, Visesteenweg 42 te 3770 Riemst,  wordt aangesteld als vertegenwoordiger 
vanuit de NVA in de Algemene Vergadering van de PWA Riemst ter vervanging van mevrouw Mariel 
Palmans. 
artikel 2: 
Marc Konings vervangt mevrouw Mariel Palmans ten gevolge van een verhuis naar de gemeente 
Bilzen, waardoor ze niet meer zetelt in de Algemene Vergadering van de PWA raad Riemst. 
artikel 3: 
Afschrift van dit besluit te betekenen aan PWA Riemst en aan de aangestelde vertegenwoordiger. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
23. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Marc Konings: 
1.Waarom werd een negatief advies gegeven in het kader voor de bouwvergunning van de hoeve in 
de Mergelstraat 1 te Zussen? 
burgemeester Mark Vos: 
Er werd een negatief advies gegeven i.v.m. de ondergrond en in onderling overleg werd afgesproken 
om aanpassingen te doen aan de plannen.  Daarna kan de restauratie van de hoeve starten. 
 
2.Gelieve mij een overzicht te bezorgen van de jaarlijkse uitgaven voor media. 
schepen Marina Pauly: 
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We zullen u dit bezorgen. 
 
Etienne Gielen: 
1.Hoeveel handelszaken namen deel aan de actie “Denk, eet, koop lokaal”.  Heeft deze actie een 
meerwaarde?  Werd deze actie geëvalueerd? 
schepen Guy Kersten: 
Er werden 270 verkooppunten aangeschreven en 55 handelaars namen deel.  Er was vooral interesse 
van de kleine handelaars.  De actie werd intussen geëvalueerd en we zullen u de evaluatie bezorgen. 
 
2. De verkaveling te Vroenhoven is nog niet gestart.  Komt dit omdat de kavels in de Moult te Zussen 
eerst verkocht moeten zijn? 
burgemeester mark Vos: 
De uitvoering van een verkaveling duurt meestal enkele jaren omdat er een bepaalde procedure moet 
gevolgd worden.  Kleine Landeigendom heeft inmiddels een aanvraag ingediend.  Dit heeft niets te 
maken met de verkoop van de kavels in de Moult.  De nog te bouwen woningen in de Moult werden 
aangepast omdat er meer vraag was naar kleinere woningen.  De verkoop in De Moult loopt goed. 
 
3. De gemeente kan 7 keer per jaar gratis gebruik maken van het Paenhuis.  Welke verenigingen 
hebben recht op deze gratis huurbeurt?  Welke criteria worden gehanteerd om de grote zaal ter 
beschikking te stellen? 
schepen Marina Pauly: 
De 7 gratis huurbeurten worden eerst en vooral gebruikt voor gemeentelijke activiteiten.  Slechts als er 
beurten overblijven - en dit gebeurt zeer zelden - komen de verenigingen hiervoor in aanmerking en 
dit in volgorde van de aanvraag. 
Etienne Gielen: 
Kan het zijn dat de gemeente soms de huurkost betaalt voor verenigingen ook al zijn de gratis 
verhuurbeurten opgebruikt? 
schepen Marina Pauly: 
Dat gebeurt weleens als het gaat over een overkoepelende activiteit waaraan verschillende 
verenigingen van Riemst deelnemen.  We zullen u een overzicht bezorgen. 
 
Anita Beusen: 
1.Is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuintjes aan Eyckendael?  
burgemeester Mark Vos: 
De tuintjes worden niet onderhouden door de gemeente zolang het privaat domein niet wordt 
overgedragen aan het openbaar domein.  Bepaalde inwoners zijn de mening toegedaan dat de 
gemeente deze tuinen moet onderhouden.  We zullen alle bewoners per schrijven op de hoogte 
stellen van het feit dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor het onderhoud van de tuinen. 
 
2.Ik heb geen uitnodiging ontvangen voor de vergadering van ABOC, gelieve dit te melden aan de 
betrokken dienst. 
 
3.Hoeveel bedroegen de inkomsten van de drive inn te Vlijtingen? 
schepen Bert Cilissen: 
De inkomsten bedroegen 112 euro. 
 
Jan Peumans: 
1.Gelieve de aankondiging van de gemeenteraadsvergaderingen in de 3770 niet te plaatsen bij de 
aankondigingen van de evenementen. 
 
2.Is er al een oplossing voor het snelheidsprobleem in de Toekomststraat? 
schepen Guy Kersten: 
De situatie wordt er voortdurend geëvalueerd.  Dit wordt opnieuw besproken op de 
Verkeerscommissie. 
 
3.Belfius publiceerde onlangs een artikel over de vergrijzing van de bevolking en de impact hiervan 
voor de gemeentebesturen.  Heeft ons bestuur hier al bij stilgestaan?  Wellicht is het goed om een 
afgevaardigde van Belfius uit te nodigen op de gemeenteraad om dit te komen toelichten. 
burgemeester Mark Vos: 
Het lijkt mij beter om een afgevaardigde van Belfius uit te nodigen voor een CIS-vergadering.   
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De federale overheidsdienst doet voortdurend inschattingen en wij volgen dit op.  Wij zullen dit verder 
onderzoeken, in het najaar komt er een begrotingswijziging.  
 
4. De gemeente Riemst heeft zich niet kandidaat gesteld voor het XBM-project ter promotie van het 
fietsroutenetwerk. 
burgemeester Mark Vos: 
De gemeente heeft hiervoor geen uitnodiging ontvangen. 
 
Jan Peumans: 
De gemeente werd uitgenodigd bij de opstart van het project.  Ik zal u de nodige info bezorgen, de 
gemeente kan alsnog aansluiten. 
 
Steven Coenegrachts: 
1.Graag een stand van zaken i.v.m. ’t Bandje te Vlijtingen. 
schepen Katja Onclin: 
Het dossier is in onderzoek. 
 
2.Graag een stand van zaken i.v.m. “Kloppend hart van Riemst” 
burgemeester Mark Vos: 
Het dossier is in onderzoek en zal waarschijnlijk in september voorgelegd worden aan de 
gemeenteraad. 
 
Ivo Thys: 
1.De verslagen die de jeugdwerker opstelde tijdens zijn rondgangen zouden mij bezorgd worden, 
maar ik heb deze niet ontvangen. 
burgemeester Mark Vos: 
Deze verslagen werden u bezorgd via meeting.mobile.  We zullen ze u nogmaals bezorgen. 
 
2.Kan het Deken Gelaesplein omheind worden om te voorkomen dat honden hun behoefte doen in het 
zand?  Er is geen rekening gehouden met de opmerkingen van de inwoners bij de herinrichting van 
het deken Gelaesplein. 
schepen Bert Cilissen: 
Er werd bewust gekozen voor zand i.p.v. rubber vanwege gezondheid en duurzaamheid, zoals dit 
gevraagd werd door de raadsleden tijdens een vergadering van de gemeenteraad.  De opmerkingen 
van de inwoners staan geregistreerd en zijn uitgevoerd of worden nog uitgevoerd. 
 
3. Voor het plaatsen van de windturbines te Genoelselderen was er veel zwaar verkeer op de 
ruilverkavelingswegen. 
burgemeester Mark Vos: 
De ruilverkavelingswegen zullen hersteld worden door de aannemer. 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
24. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van de NV-A-fractie wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 03.07.2017 toegevoegd. 
 
Raadslid Etienne Gielen geeft uitleg a.h.v. een powerpointvoorstelling. 
 
Voorstel tot verhoogde aandacht voor de zwakke weggebruikers in Riemst 
 
Inhoud van het voorstel: 
• Verhoogde aandacht voor de voetgangers 
• Verhoogde aandacht voor de fietsers 
• Verhoogde aandacht voor de schoolgaande jeugd en hun ouders 
Concretisering van het voorstel: 
Voorstel 1:  
De gemeenteraad vraagt een verkeersstudie voor een verhoogde veiligheid in de schoolomgevingen 
van Riemst. 
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Voorstel 2:  
De gemeenteraad vraagt een verkeersstudie voor een verhoogde aandacht voor de zwakke 
weggebruikers (fietsers en voetgangers) in Riemst. 
 
 
 
 
Voorstel 3:  
De gemeenteraad vraagt een verkeersstudie voor een verhoogde aandacht voor de zwakke 
weggebruikers in de omgeving van de dorpskernen (gekoppeld aan de herinrichting van pleinen in de 
gemeente). 
 
Voorstel 4:  
De gemeenteraad voorziet in voldoende financiële middelen om voorstellen 1, 2 en 3 te realiseren. 
 
Voorstel 5 
De gemeenteraad steunt en realiseert volgende doelstellingen: 
1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse 
2. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen, jongeren en zwakke weggebruikers 
3. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau 
4. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren 
 
Voorstel 6 
De gemeenteraad engageert zich om de doelstellingen in voorstel 5 in acties om te zetten. 
- timing doelstellingen: januari 2018 
- timing actieplan: september 2018 
 
schepen Guy Kersten: 
Fietssuggestiestroken en fietslogo’s zijn louter educatief en dwingen niets af.  Er is een verschil tussen 
een fietspad en een fietssuggestiestrook en het lijkt mij beter om verwarring te vermijden. 
schepen Guy Kersten geeft uitleg a.h.v. een powerpointvoorstelling. 
Zoals u ziet a.h.v. mijn voorstelling zijn sommige van uw voorstellen reeds uitgevoerd, anderen zullen 
we in overweging nemen.  In 2018 moet het mobiliteitsplan herzien worden, we zullen dan ook uw 
voorstellen voorleggen. Dit zal worden besproken tijdens een vergadering van de Verkeerscommissie, 
waarop u welkom bent. 
 
Etienne Gielen: 
Ik heb a.h.v. een powerpointvoorstelling aangetoond waaraan nood is onze gemeente.  Vooral de 1-
richtingsstraten zijn zeer onveilig voor de zwakke weggebruiker.  Ik vraag u een coherent beleid te 
voeren en alle dorpen veilig te maken voor de zwakke weggebruiker.  Euregio voorziet zelfs budgetten 
voor veilige fietssituaties. 
 
schepen Guy Kersten: 
Wij hebben in de bebouwde kommen gekozen voor een gemengd systeem, rekening houdend met 
verschillende factoren en die voldoen aan verschillende voorwaarden.  Ik stel voor om niet onmiddellijk 
in te gaan op uw voorstel en dit uit te stellen tot 2018 wanneer het mobiliteitsplan wordt aangepast. 
 
Etienne Gielen: 
De gemeente wil het fietstoerisme promoten.  Er zijn goede maar ook slechte initiatieven, dus uw 
beleid is incoherent.  Jammer dat u mijn suggesties niet meeneemt. 
schepen Guy Kersten: 
Uw suggesties worden meegenomen naar de Verkeerscommissie bij de besprekingen van het nieuwe 
mobiliteitsplan. 
 
burgemeester Mark Vos: 
U verwijt ons een incoherent beleid, maar dat is niet juist.  Ik verwijs hiervoor o.a. naar de aanleg van 
stoepen , de aanleg van verkeersremmers, het uitvoeren van snelheidsmetingen en het veilig en 
aangenaam inrichten van onze pleinen.  Het schepencollege is akkoord dat uw voorstel wordt 
meegenomen bij de besprekingen rond het nieuwe mobilteitsplan. 
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Anita Beusen: 
Het lijkt mij dat u zich vooral wenst te verdedigen, zonder in te gaan op de essentie van het voorstel. 
 
Jan Peumans: 
Ik vind dat alle voorstellen van oppositieraadsleden worden afgewezen, ook al zijn die voldoende 
onderbouwd.  Ik vraag de stemming over het voorstel van Etienne Gielen. 
 
BESLUIT: 10 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
14 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke 
Loyens en Joël L'Hoëst 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
25. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van de NV-A-fractie wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 03.07.2017 toegevoegd:   
Aanvraag referendum projectgebied Riemst ”het kloppend hart” 
Raadslid Marc Konings geeft uitleg. 
 
De N-VA fractie heeft het voorstel van beslissing om een referendum te organiseren door de 
gemeente Riemst voor het al dan niet verder ontwikkelen van het Projectgebied Riemst  (Het 
Kloppend Hart).  
Onze motivatie hiervoor is: 
 
1. De kleine kans op leefbaarheid van het project gelegen in de nabijheid van Tongeren, Bilzen, 
Lanaken en Maastricht.  
2. Extra concurrentie voor de middenstand.  
3. Extra overlast en verstoring van de rust in Riemst-centrum. 
4. Veel geld wordt in de media gestoken om toeristen te lokken. Dit project bewerkstelligt het 
tegengestelde.  
5.  Vele negatieve reacties die te horen zijn van burgers, zelfstandigen en oppositie. 
6. De hoge kosten wat dit project met zich mee zal brengen.  
7. De gemeente zou beter investeren in het aantrekkelijk maken van de huidige dorpskernen. 
Centraal gelegen straten in sommige dorpskernen liggen er verwaarloosd bij. 
8. Verkoop van gemeente gebouwen (nog niet zo oud of pas gerenoveerd) zoals het OCMW 
gebouw, het gemeente huis en Villa Neven. Wat gaat de functie van deze gebouwen worden? 
9. Onteigening van gronden welke de huidige eigenaars liever zouden behouden. 
Daarom onze vraag om de bewoners zelf hierover te laten beslissen d.m.v. een referendum  
 
burgemeester Mark Vos: 
Ik ben geen voorstander van een referendum omdat de inwoners dan enkel de mogelijkheid krijgen 
om ja of neen te antwoorden en de dit dossier is hiervoor te complex. 
Bijkomende onderzoeken, bijkomende info en bijkomende kennis zijn nodig om over dit dossier te 
kunnen beslissen.  Wij zijn als gemeentebestuur democratisch verkozen door de inwoners om zulke 
beslissingen te nemen. 
 
Steven Coenegrachts: 
Onze fractie is voorstander van een referendum, maar na oktober van dit jaar mag er geen 
referendum meer gehouden worden gezien de komende gemeenteraadsverkiezingen.  De tijd is dus 
te kort om de juiste info te verspreiden en op voorhand een degelijk debat te voeren.  We zijn jammer 
genoeg in snelheid gepakt. 
 
Ivo Thys: 
Ik heb voorheen zelf voorgesteld om hoorzittingen te organiseren in elke deelgemeente rond dit 
project, dus ik ben voorstander van dit referendum. 
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BESLUIT: 10 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
14 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke 
Loyens en Joël L'Hoëst 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
26. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 03.07.2017 toegevoegd. 
 
Gemeentelijke initiatieven voor astbestvrij Riemst. 
 
Probleem 
Asbest is kankerverwekkend. De wetenschap weet dit reeds meer dan 50 jaar. De meeste 
asbestziekten openbaren zich pas tientallen jaren nadat de blootstelling aan asbest heeft 
plaatsgevonden en zijn niet of nauwelijks te genezen. In Nederland sterven volgens de 
Gezondheidsraad jaarlijks naar schatting zo'n 1600 mensen aan asbestziekten. In Vlaanderen spreekt 
men van 160 doden per jaar, een zware onderschatting. 
Nederland ambieert asbestvrij te zijn in 2024 voor de producten aan de buitenlucht blootgesteld. 
Vlaanderen wil  pas in 2040 asbestvrij zijn. Dat is nog 23 jaren waardoor de idee zou kunnen ontstaan 
dat er nog voldoende tijd is om het asbestprobleem op te lossen. Wie een rondrit maakt en de 
omgeving kritisch observeert, ziet alarmerende toestanden van verweerde en afbrokkelende golfplaten 
met mogelijk vrijkomende vezels.  De productie en toepassing van asbest en asbesthoudende 
materialen in ons land mag dan al wel sinds 1998 verboden zijn, toch zijn er naar schatting nog 
ongeveer 3,7 miljoen ton asbesthoudende materialen in omloop, het merendeel in de vorm van 
dakleien, gevelbekleding, golfplaten, nutsleidingen, … Dergelijke 'hechtgebonden' asbesttoepassingen 
vormen geen acuut risico voor milieu en gezondheid maar kunnen op termijn wel asbestvezels 
vrijgeven wanneer zij verweren of afbrokkelen. 
 
Asbestvezels komen in de buitenlucht voor in concentraties van 20 tot 40 vezels per m³. De 
voornaamste bronnen van asbestvervuiling in de buitenlucht zijn asbestcementproducten en 
incidenten zoals brand en sloop in gebouwen die asbest bevatten. Bij beschadiging van een gebouw 
(bij verbouwing, sloop of brand bijvoorbeeld) vormt dit asbest een groot gezondheidsrisico voor 
iedereen die zich in en rond het gebouw bevindt. 
 
Standpunt van Bouwunie Limburg Dakwerkers: “Tegen 2040 Vlaanderen asbestvrij krijgen, getuigt ons 
inziens van weinig ambitie. Vlaanderen zou beter een voorbeeld nemen aan Nederland. Daar heeft de 
Nederlandse overheid de intentie om tegen 2024 alle daken al asbestvrij te hebben. In Vlaanderen 
daarentegen verdwijnen op dit moment heel wat asbesthoudende daken onder de metalen 
overzetdaken. Hierdoor schuift men de problematiek alleen maar door naar toekomstige generaties. 
Bouwunie Limburg dakwerkers heeft niets tegen overzetdaken, maar vindt wel dat men eerst de 
asbesthoudende leiendaken moet verwijderen alvorens een overzetdak te plaatsen. Onmiddellijk een 
halt toe roepen aan dergelijke praktijken zou het afbouwbeleid alleszins al versnellen”.  
 
motivatie 
Om Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij te maken zullen alle bestuursniveau’s moeten samenwerken en 
initiatieven nemen. Dit dient te gebeuren via sensibiliseren, inventariseren, betoelagen en 
verwijdering. 
Het asbestprobleem is een maatschappelijk probleem. Iedereen heeft er mee te maken, hetzij door de 
aanwezigheid ervan in en op de eigen woning, hetzij door aanwezigheid in de omgeving. 
Bij brand in een pand met asbestinhoud of -dakbedekking lopen omwonenden extra risico’s en 
moeten tuinen eventueel worden afgegraven. Kosten die kunnen voorkomen worden. 
Omwille van de betrokkenheid van de ganse bevolking met de asbestproblematiek is een lokaal beleid 
in deze materie zeker op zijn plaats en moeten de dringende initiatieven niet worden afgewimpeld op 
de hogere overheid. Asbestproblemen oplossen is menselijk leed voorkomen. 
 
 



notulen gemeenteraad dd. 03.07.2017  - p. 25 
 

schepen Mathieu Eycken: 
Er worden regelmatig initiatieven genomen rond asbestvrij maken. Ik geef u graag een overzicht. 
Sensibilisering 
De gemeente sensibiliseert over asbest in de 3770. 
Recyclagepark 
We raden de inwoners aan, om veiligheids- en gezondheidsredenen, om het asbest in plastiek in te 
pakken alvorens naar het recyclagepark te brengen alhoewel dit niet verplicht is 
Vergunningen 
Bij sloopvergunningen en afbraakwerken wordt in de vergunning steeds gewezen op de wettelijke 
bepalingen en gevaren van asbest en wordt een brochure meegegeven. 
Gemeentelijke gebouwen 
Bij de afbraak van gemeentelijke gebouwen wordt er altijd een asbestinventaris door een erkende 
firma opgemaakt (vb school Genoelselderen, pastorij Herderen, …. Dit zal eveneens gebeuren bij de 
afbraak van de school Herderen). 
In het jaaractieplan van de dienst interne preventie en bescherming is opgenomen dat de 
gemeentelijke gebouwen stelselmatig worden gecontroleerd op asbest, niet alleen de visuele 
aanwezigheid maar ook de mogelijke niet visuele aanwezigheid van asbest.  
In de begroting is er hiervoor jaarlijks budget voorzien.  
Voor nieuwe gemeentelijke gebouwen stelt de architect een verklaring op dat de gebouwen asbest vrij 
zijn.  
 
Particulieren 
Voor particulieren wordt onderzocht of er subsidie kan gegeven worden indien men een 
asbestinventaris van de woning wil laten uitvoeren als men vermoedt dat er asbesttoepassingen in of 
rond de woning zelf aanwezig zijn. 
Het schepencollege is akkoord met uw voorstel. 
 
Ivo Thys: 
Bestaat een inventaris van gemeentelijke gebouwen met asbest? 
schepen Mathieu Eycken: 
Voor sommige gebouwen wel, we zullen u die bezorgen. 
 
BESLUIT: 
 
artikel 1 :  
Het gemeentebestuur van Riemst zal op korte termijn in overleg met OVAM initiatieven nemen om de 
bevolking te sensibiliseren rond de asbestproblematiek. Dit zal gebeuren via 3770 en via 
informatieavonden op dorpsniveau om zoveel mogelijk inwoners te bereiken. De juiste informatie 
voorkomt paniekzaaierij. 
artikel 2 :  
Onderzocht zal worden op welke wijze een inventaris kan gemaakt worden van het zichtbaar 
voorkomen van asbestplaten en -leien op woningen en bedrijfsgebouwen. 
artikel 3 :  
Het schepencollege zal op korte termijn de opdracht geven aan de Technische Dienst in 
samenwerking met de milieudienst   om een volledige inventaris op te stellen van alle asbestproducten 
voorkomend in en op alle gebouwen eigendom van de gemeente Riemst en in samenspraak ook van 
andere openbare gebouwen als scholen, culturele, jeugd- en sportinfrastructuur. Hieraan gekoppeld 
een concreet plan ter verwijdering van deze asbestproducten. 
artikel 4:  
Het gemeentebestuur zal in overleg met STEBO en DUBO inwoners helpen met de inventarisatie van 
asbesthoudende producten in hun woning. 
artikel 5 :  
In het gemeentelijk budget zullen vanaf 2018 kredieten worden voorzien voor de inventarisatie en de 
verwijdering van asbestproducten in gebouwen, zowel deze van het gemeentebestuur als van 
inwoners. Hierbij zullen de gezinnen met een laag inkomen positief worden gediscrimineerd. 
artikel 6 :  
Tijdens de volgende gemeenteraden  zullen de nodige reglementen ter goedkeuring worden 
voorgelegd. 
 



notulen gemeenteraad dd. 03.07.2017  - p. 26 
 

BESLUIT: 10 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
14 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke 
Loyens en Joël L'Hoëst 
 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
27. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN DE GUNNINGSWIJZE 

MET BETREKKING TOT DE KUILENZOUW IN VROENHOVEN 
 
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 41, §1, 2° (limiet 
van € 750.000,00 excl. btw niet overschreden); 
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; 
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 “Kuilenzouw Vroenhoven” een bestek met kenmerk 
GT-170520-61 werd opgesteld door Geotec Studiebureau bvba; 
Overwegende dat de uitgave wordt geraamd op € 471.163,84 incl. BTW. 
Overwegende dat het aandeel voor de Gemeente Riemst voor hoofdstuk 1 wordt geraamd op € 
346.306,84 incl. btw, waarvan 30% subsidie Provincie Limburg ten bedrage van € 103.892,05. 
Overwegende dat het aandeel voor Infrax voor hoofdstuk 2 wordt geraamd op € 115.629,00 waarvan 
75% ten laste van de Gemeente Riemst is namelijk € 86.721,75.  
Overwegende dat het aandeel van de funderingen voor Infrax voor hoofdstuk 3 wordt geraamd op € 
9.228,00 
Overwegende dat het totale aandeel voor de Gemeente Riemst wordt geraamd op € 329.136,54 incl. 
btw.  
Overwegende dat de ontvangsten worden geraamd op € 103.892,05; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze 
opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode GEM/22600500/0310 (actie 
1419/005/001/001/001 ) en de ontvangsten op budgetcodes GEM/15003000/0310 (actie 
1419/005/001/001/001). 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen en door middel van bovenvermelde toelagen. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor werken gegund worden bij toepassing van de wet op de 
overheidsopdrachten van 17 juni 2016 met name voor de Kuilenzouw in Vroenhoven.  
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met kenmerk GT-170520-61 en de raming voor de 
opdracht “Kuilenzouw in Vroenhoven”, opgesteld door Geotec Studiebureau. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 
De raming voor de uitgave bedraagt € 471.163,84 incl. BTW. 
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Het aandeel voor de Gemeente Riemst voor hoofdstuk 1 wordt geraamd op € 346.306,84 incl. btw, 
waarvan 30% subsidie Provincie Limburg ten bedrage van € 103.892,05. 
Het aandeel voor Infrax voor hoofdstuk 2 wordt geraamd op € 115.629,00 waarvan 75% ten laste van 
de Gemeente Riemst is namelijk € 86.721,75.  
Het aandeel van de funderingen voor Infrax voor hoofdstuk 3 wordt geraamd op € 9.228,00 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande bekendmaking. 
artikel 4: 
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
artikel 5: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 
GEM/22600500/0310 (actie 1419/005/001/001/001 ) en de ontvangsten op budgetcodes 
GEM/15003000/0310 (actie 1419/005/001/001/001).  
De financiering gebeurt met eigen middelen en door middel van genoemde toelagen. 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 23:45 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
 
 
Guido Vrijens 
gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 


