
notulen gemeenteraad dd. 12.06.2017 – p.1 
 

Vergadering gemeenteraad van 12/06/2017. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 
schepenen 
Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, 
Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts, raadsleden 
Guido Vrijens, gemeentesecretaris 
 

 
Vanaf punt 16 verlaat Ivo Thys, 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. 02.06.2017. 
De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Ivo Thys, de stemmingen worden volgens 
loting aangevat door de heer Jan Peumans. 
 
Gaat over tot de dagorde 
 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 08.05.2017. 
 
Het verslag lag ter inzage. 
 
Met volgende opmerkingen: 
Ivo Thys: 
Gelieve aan vraag 4 volgend antwoord toe te voegen: "Mijn toenmalige partij heeft zich daartegen 
verzet" 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit toevoegen aan het verslag. 
 
Jan Peumans: 
p.21. agendapunt 6 :er werd niet correct weergegeven wat ik heb gezegd.  Mijn uiteenzetting van 10 
minuten werd samengevat in enkele zinnen.  Waarom wordt niet alles opgeschreven wat er gezegd 
wordt zodat de burger duidelijk ziet wie wat zegt.  Ik stel voor om spelregels op te stellen in verband 
met  de notulen van de gemeenteraadsvergadering. 
burgemeester Mark Vos: 
De notulen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raadsleden en de raadsleden kunnen vragen 
om de notulen aan te passen waar nodig.  Dit is zo ook opgenomen in het huishoudelijk reglement van 
de gemeenteraad. 
 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit 
voorstel. 
 
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 
7 stemmen tegen: Jan Peumans, Anita Beusen, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc 
Konings en Agnes Coenegrachts 
4 onthoudingen: Ivo Thys, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
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Interne zaken - Dienst Secretariaat 
2. SAMENSTELLING GEMEENTERAADSCOMMISSIE INTERGEMEENTELIJKE 

SAMENWERKINGSVERBANDEN 
 
Ivo Thys: 
Ik heb geen stemrecht, dus kom ik niet naar de commissie.  Ik wil geschrapt worden uit de commissie. 
 
Jan Peumans: 
1.Wie is voorzitter van de commissie? 
schepen Bert Cilissen: 
Mevrouw Mieke Loyens. 
2.Hoeveel personen moeten aanwezig zijn om rechtsgeldig te vergaderen?  Hoeveel aanwezigen 
waren er op de laatste vergadering? 
schepen Bert Cilissen: 
Er waren 2 personen aanwezig op de laatste vergadering. 
3.De gemeentelijke afgevaardigden voor de intercommunales zouden moeten aanwezig zijn op de 
commissie om de nodige uitleg te kunnen geven. 
schepen Bert Cilissen: 
Meestal is de vertegenwoordiging te laag om serieuze besprekingen te voeren.   
4.Het systeem werkt niet. 
schepen Bert Cilissen: 
Het systeem werkt moeizaam. 
5.Gelieve mij de verslagen van de CIS-vergaderingen te bezorgen. 
schepen Bert Cilissen: 
We zullen u die bezorgen. 
 
Steven Coenegrachts: 
1.Er komt niemand opdagen omdat enkel de agendapunten van intercommunales worden behandeld.  
Ik heb een voorstel gedaan om de werking van de commissie te verbeteren door bv. de leden uit te 
breiden of door deskundigen uit te nodigen, maar hierop werd niet gereageerd. 
schepen Bert Cilissen: 
Het huishoudelijk reglement van de commissie is duidelijk.  U mag agendapunten toevoegen, maar dit 
moet schriftelijk gebeuren en de vraagstelling moet duidelijk zijn.  Ik wens niemand te moeten 
nalopen. 
2.Ik heb op 25.04.2016 een email gestuurd met een voorstel, maar kreeg hierop geen reactie.  
Waarom werd mijn voorstel nooit geagendeerd? Ik hoop op agendering op de eerstvolgende 
commissie. 
 
Anita Beusen: 
U bent secretaris van de CIS en moet het woord niet voeren, dat is de taak van de voorzitter. 
 
burgemeester Mark Vos: 
Wilt de raad dat deze commissie afgeschaft wordt? 
 
Jan Peumans: 
Ik ben geen lid van de commissie, maar heb mij telkens verontschuldigd voor mijn afwezigheid.  Er zijn 
weinigen die dat doen. 
 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd 04/02/2013 waarbij het huishoudelijk reglement van 
de gemeenteraad werd goedgekeurd met inbegrip van de oprichting van een 
gemeenteraadscommissie met betrekking tot de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid 
van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van de gemeente; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 11.03.2017 betreffende de samenstelling van de 
Gemeenteraadscommissie Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden; 
Overwegende dat deze commissie uit 11 leden bestaat  en de mandaten evenredig verdeeld worden 
volgens het systeem imperiali; 
Overwegende dat hierdoor volgende verdeling ontstaat: CD&V: 7 leden, NVA: 3 leden, Open VLD: 1 
lid; 
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Overwegende dat ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging, de fractie 
Spa-Groen niet vertegenwoordigd is kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende 
stem in de commissie zetelt; 
Gelet op de aktename van het ontslag van de heer Ronnie Oosterbosch als gemeenteraadslid tijdens 
de gemeenteraad van 12.09.2016; 
Gelet op de aktename van het ontslag van de mevrouw Veerle Wouters als gemeenteraadslid tijdens 
de gemeenteraad van 10.10.2016; 
Overwegende dat de heer Ronnie Oosterbosch en mevrouw Veerle Wouters aangesteld werden als 
lid van de Gemeenteraadscommissie Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden tijdens de 
gemeenteraad van 11.03.2013; 
Gelet op het voorstel van vertegenwoordiging geformuleerd door de N-VA-fractie. 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes 
Coenegrachts 
 
artikel 1:  
De gemeenteraadscommissie wordt als volgt samengesteld: 

• namens CD&V: raadsleden: Peter Neven, Anja Slangen, Davy Renkens, Jean Nicolaes, 
Mieke Loyens, Jessica Nijs, Joël L'Hoëst 

• namens NVA: raadsleden:Dirk Jacobs, Etienne Gielen, Marc Konings 
• namens Open VLD: raadslid: Steven Coenegrachts 
• namens Spa-Groen: raadslid met raadgevende stem: Ivo Thys 

 
voorzitter: Mieke Loyens 
secretaris: Bert Cilissen 
 
artikel 2: 
Afschrift van deze beslissing over te maken aan alle verkozen commissieleden 
 
 
Interne zaken - Dienst Personeel 
3. WIJZIGING STATUTAIR EN CONTRACTUEEL PERSONEELSKADER 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd.13/02/2017 houdende wijziging statutair en 
contractueel personeelskader met ingang van 13/02/2017; 
Overwegende dat het college voorstelt om volgende wijzigingen aan te brengen in het 
personeelskader : 
 
CONTRACTUEEL  
- de functie van 163.4/38 - administratief assistent (D1-D2-D3) te verminderen met 38/38 - uitdovend 
tot oppensioenstelling titularis 01/09/2018 - dit betekent vanaf 01/09/2018 - 125.40/38 - D1-D2-D3 
administratief assistent 
- de functie van 110/38 - kinderverzorgster te vermeerderen met 50/38 wegens aanstelling bijkomend 
personeel - wijziging contracten bepaalde duur in onbepaalde duur en vermeerdering uren huidige 
titularissen aangezien het aantal kinderen steeds stijgt in de buitenschoolse kinderopvang - dit 
betekent vanaf 12/06/2017 - 160/38 - C1-C2 - kinderverzorgster 
- de functie van 441/38 - administratief medewerker (C1-C2-C3) te vermeerderen met 38/38 wegens 
bijkomende aanstelling, omdat titularissen minder gaan werken en op pensioen worden gesteld - dit 
betekent vanaf 12/06/2017 - 479/38 - C1-C2-C3 - administratief medewerker. 
Gelet op de artikelen van het gemeentedecreet; 
Gelet op het overleg van het managementteam; 
Gelet op het syndicaat overleg; 
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BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes 
Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De gemeenteraadsbeslissing dd.13/02/2017 houdende vaststelling van het statutair en contractueel 
kader voor het personeel wordt gewijzigd met ingang van 12/06/2017. 
artikel 2: 
Het statutair en contractueel kader voor het personeel wordt met ingang van 12/06/2017 vastgesteld 
als volgt : 
 
STATUTAIR 
38/38 - gemeentesecretaris  
38/38 - financieel beheerder  
38/38 - afdelingshoofd technische dienst (A4a-A4b)  
38/38 - afdelingshoofd LDP (A1a-A1b-A2a) 
38/38 - afdelingshoofd interne zaken (A1a-A1b-A2a)  
38/38 - afdelingshoofd ruimtelijke ordening en wonen (A1a-A1b-A2a)  
38/38 - stedenbouwkundig ambtenaar (A1a-A1b-A2a)  
38/38 - diensthoofd communicatie (A1a-A1b-A2a)  
38/38 - bibliothecaris (A1a-A1b-A2a)  
38/38 - afdelingshoofd welzijn en vrije tijd (B4-B5)  
38/38 – diensthoofd ICT (B4-B5) 
45/38 - assistent dienstleider  (B1-B2-B3) (deze functie te blokkeren door éénzelfde aantal uren voor 
de functie van bibliotheekassistent of  bij uitdiensttreding) 
38/38 - patrimoniumbeheerder (landmeter-expert) (B1-B2-B3)  
38/38 - gebouwenbeheerder (B1-B2-B3)  
38/38 - HRM verantwoordelijke (B1-B2-B3)  
38/38 - sportfunctionaris (B1-B2-B3)  
38/38 - adviseur preventie/veiligheid en ambtenaar noodplanning (C4-C5) 
38/38 - vergunningenambtenaar (C4-C5)  
38/38 - toerismeambtenaar (C4-C5)  
77/38 - bibliotheekassistent (C1-C2-C3) (45/38 uren zijn uitdovend bij uitdiensttredingen van de 
huidige titularissen of bij bevordering)   
38/38 - controleur der werken (C1-C2-C3)  
38/38 - verantwoordelijke logistiek (C1-C2-C3)  
38/38 - verantwoordelijke natuur- en milieubeheer (C1-C2-C3)  
38/38 - preventieadviseur (C1-C2-C3) - uitdovend 
82/38 - administratief medewerker (C1-C2-C3)  
38/38 - ploegbaas infrastructuur (D4-D5)  
38/38 - ploegbaas onderhoud (D4-D5)  
76/38 - administratief assistent (D1-D2-D3)  
114/38 - technisch assistent (D1-D2-D3)  
 
CONTRACTUEEL  
 
38/38 - coördinator groeven en veiligheid (A1a-A1b-A2a) 
38/38 – communicatieambtenaar (B1-B2-B3) 
38/38 - mobiliteitsambtenaar (B1-B2-B3)  
38/38 – aankoper (B1-B2-B3) 
38/38 - cultuurcoordinator (B1-B2-B3)  
38/38 - coördinator buitenschoolse kinderopvang (B1-B2-B3)  
38/38 - financieel medewerker analist (B1-B2-B3)  
76/38 - financieel medewerker (B1-B2-B3) 
38/38 - onthaal- en financieel medewerker (B1-B2-B3)  
19/38 - jeugdwerker (B1-B2-B3 )  
19/38 - plattelandsambtenaar (B1-B2-B3)  
19/38 - personeelsmedewerker (B1-B2-B3)  
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38/38  - ICT verantwoordelijke (B1-B2-B3)  
38/38 - sportpromotor-monitor (B1-B2-B3)  
38/38 - jeugdconsulent (B1-B2-B3)  
38/38 – deskundige burgerzaken (B1-B2-B3) 
38/38 – ambtenaar lokale economie (B1-B2-B3) 
38/38 - natuurambtenaar (C1-C2-C3)  
38/38 - bibliotheekassistent (C1-C2-C3)  
479/38 - administratief medewerker (C1-C2-C3)  
72/38 - kinderverzorgster (C1-C2-C3)  
150/38 - kinderverzorgster (C1-C2)  
75.5/38 - begeleidster buitenschoolse kinderopvang (D1-D2-D3)  
163.4/38 - administratief assistent (D1-D2-D3) – waarvan 38/38 uitdovend tot oppensioenstelling 
01/09/2018 wordt dus 125.4/38 
608/38 - technisch assistent (D1-D2-D3)   
57.4/38 - technisch assistent chauffeur (D1-D2-D3)  
346.5/38 - schoonmaakster (E1-E2-E3) 
95/38 - ongeschoold arbeider (E1-E2-E3) 
 
 
AH ROW 
4. VOORTZETTING SAMENWERKING STEBO 2018/2019 
 
Etienne Gielen: 
1.Wat heeft dit de gemeente tot nu toe  opgeleverd?  Is er een kosten-batenanalyse,  Heeft de 
gemeente Stebo nodig? 
schepen Katja Onclin: 
Hun bijdrage is moeilijk in euro’s uit te drukken.  De meerwaarde van Stebo voor onze gemeente is 
dat zij beschikken over een aantal deskundigen uit verschillende disciplines.  Hun loketfunctie is zeer 
succesvol in onze gemeente en zij werken aan een aantal concrete acties.  Ik denk o.a. aan het 
reglement i.v.m. de toewijzing van ouderenwoningen en het reglement i.v.m. leegstand. 
 
2.Ik zou graag de 2 laatste jaarverslagen ontvangen.  
 
Steven Coenegrachts: 
Waarom stapt Bilzen eruit?  Is het nu duurder voor onze gemeente? 
schepen Katja Onclin: 
Ik kan de rekening van Bilzen niet maken, maar de bijdrage werd hoger waardoor het voor Bilzen 
waarschijnlijk voordeliger was om zelf een personeelslid in dienst te nemen.  Voor onze gemeente 
werd het niet duurder, zelfs een beetje goedkoper en wij  hebben dan ook besloten om de 
samenwerking voor 2 jaar te verlengen. 
 
Jan Peumans: 
Richt Stebo zich voldoende op kansarmen en alleenstaanden? 
schepen Katja Onclin: 
Stebo werkt ruimer dan dat, maar de sociaal economische component is duidelijk aanwezig, bv; 
aanpassingen woningen, sociale huurmarkt, premies,…Alle info kan verkregen tijdens hun spreekuren 
in het gemeentehuis. 
 
 
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 28, §2, vierde lid, 
ingevoegd bij het decreet van 29 juni 2007;  
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de 
toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, 
artikel 57; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning 
van het lokaal woonbeleid van 21 september 2007, verder genoemd het BVR van 2007; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van intergemeentelijke 
projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 8 
juli 2016,   verder genoemd het nieuwe BVR; 



notulen gemeenteraad dd. 12.06.2017 – p.6 
 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 oktober 2008,  tot toetreding tot het Intergemeentelijk 
samenwerkingsverband ter ondersteuning van projecten lokaal woonbeleid-Haspengouw i.k.v. het 
BVR d.d. 21/09/2007 m.b.t. de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal 
woonbeleid; 
Gelet op het Provinciaal subsidiereglement voor projecten ter ondersteuning van het lokaal 
woonbeleid van 21 december 2016 van de Provincie Limburg, dat geherdefinieerd werd n.a.v. het 
nieuwe BVR in een financiering van projecten voor intergemeentelijke samenwerking ter 
ondersteuning van het lokaal woonbeleid; 
Gelet op artikel 28 van de Vlaamse Wooncode waarin de gemeenten verantwoordelijk worden gesteld 
voor het uitwerken van een woonbeleid op lokaal vlak en waarin wordt gesteld dat de gemeente de 
realisatie van sociale woonprojecten op haar grondgebied moet stimuleren en daartoe voor 
afstemming en overleg zorgt; 
Gelet op de bepalingen in het Decreet Grond-en Pandenbeleid van 27 maart 2009 waarin de 
gemeenten o.a. verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van een leegstandsbeleid, de 
realisatie van een bindend sociaal objectief; 
Gelet op de uiterste datum van indiening van 30 juni 2017 voor een projectverlenging voor het project; 
Gelet op de jaarlijkse rapportage over de projectwerking aan de gemeenteraad;  
Gelet op de mogelijkheid die het nieuwe BVR aanbiedt om een vervolgprojectplan in te dienen; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Bilzen om per 1 januari 
2018 niet langer deel uit te maken van de Interlokale vereniging ter ondersteuning van projecten 
lokaal woonbeleid-Haspengouw; 
Gelet op de beslissing van het beheerscomité van de Interlokale vereniging ter ondersteuning van 
projecten lokaal woonbeleid-Haspengouw d.d. 21 april 2017 om een vervolgprojectplan in te dienen 
volgens het nieuwe BVR;  
Overwegende dat dit intergemeentelijke samenwerkingsverband momenteel in de derde en laatste  
projectperiode zit die gestart is op 1 januari 2015 en die loopt tot en met 31 december 2017 zoals 
voorzien in het BVR van 2007; 
Overwegende dat de lopende projectwerking  bijgedragen heeft aan het opmaken van een visie op 
wonen en aan de versterking en uitbouw van de gemeentelijke werking zoals de dienstverlening aan 
de burgers via de loketwerking, de systematisering van de woonkwaliteitsbewaking en het 
leegstandsbeleid; 
Overwegende dat het intergemeentelijk samenwerkingsverband beroep kan doen op een 
projectuitvoerder zoals vzw STEBO; 
Overwegende dat de activiteiten zoals beschreven in het nieuwe BVR de volgende doelstellingen 
beogen: 

 Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod 

 Werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving 

 Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen 

 Ondersteunen van de private huurmarkt; 
Overwegende dat de concrete voorstellen van projectinhouden voor de komende 2 jaar, inspelen op 
diverse woonthema’s of-problematieken die zich voordoen op het grondgebied van de gemeente,  de 
gemeente  ondersteunen in de uitvoering van diverse verplichtingen van hogere overheden; 
Overwegende dat het nieuwe BVR bestaat uit basisactiviteiten die verplicht uitgevoerd worden in alle 
gemeenten en aanvullende activiteiten die niet verplicht zijn in alle gemeenten; 
Overwegende dat het nieuwe BVR als wegingsfactor het aantal huishoudens per gemeente gebruikt 
voor het bepalen van de subsidiëring voor deze aanvullende activiteiten; 
Overwegende dat hierdoor een nieuwe verdeelsleutel wenselijk is voor de verdeling van de 
gemeentelijke cofinanciering tussen de gemeente, die rekening houdt met een verdeling in 
basispakket en aanvullend pakket, en die rekening houdt met het aantal huishoudens per gemeente 
voor het aanvullend pakket; 
Overwegende dat de statuten van de Interlokale vereniging ter ondersteuning van projecten lokaal 
woonbeleid-Haspengouw dienen aangepast aan het nieuwe BVR;  
Overwegend de ontwerpbegroting voor de projectwerking voor de volgende 2 kalenderjaren, die 
uitgaat van deze nieuwe verdeelsleutel voor de verdeling van de gemeentelijke cofinanciering, en die 
een inschatting maakt van de financiering van provincie Limburg volgens het huidige subsidiebesluit 
en de Vlaamse financiering volgens het nieuwe BVR;  
Overwegende dat de gemeenten Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem, Riemst, Voeren en Wellen, 
een vervolgprojectplan 2018-2019 met bijhorend financieringsplan ter goedkeuring voorleggen aan 
hun respectieve gemeenteraden, en de vzw Stebo aan haar raad van beheer; 
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage voor 2018 € 32.215 en in 2019 € 35.406 bedraagt. 
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BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes 
Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad keurt principieel het inhoudelijk projectplan goed voor de verderzetting van de 
projectwerking van de Interlokale vereniging ter ondersteuning van projecten lokaal woonbeleid-
Haspengouw voor de periode 1 januari 2018 tem 31 december 2019.  
 
artikel 2: 
De gemeente gaat akkoord met de uitvoering van de verplichte activiteiten en gaat het volgende 
engagement aan zoals verplicht vermeld moet worden in de subsidieaanvraag: 
Via de deelname aan de intergemeentelijke vereniging en via de goedkeuring van de 
subsidieaanvraag door de gemeenteraad verklaart elke deelnemende gemeente zich akkoord met de 
inhoud van het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van 
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid en verbindt elke 
deelnemende gemeente zich tot het naleven en uitvoeren van de bepalingen ervan. 
In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op onderstaande bepalingen: 

• In elk van de deelnemende gemeenten van het project wordt minstens tweemaal per volledig 
werkingsjaar een woonoverleg georganiseerd. In een onvolledig werkingsjaar wordt minstens 
één woonoverleg georganiseerd. 

• Het project wordt uitgevoerd met het oog op de realisatie, in elk van de deelnemende 
gemeenten, van elk van de volgende doelstellingen: 
◦ zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod; 
◦ werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving; 
◦ informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen; 
◦ ondersteunen van de lokale private huurmarkt. 

Bij de uitvoering van het project wordt, voor elk van de doelstellingen, bijzondere aandacht besteed 
aan de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. 

• Het activiteitenpakket van het project bevat minstens de verplichte activiteiten, vermeld in het 
BVR van 8 juli 2016, voor de realisatie van de doelstellingen. De verplichte activiteiten worden 
in elke deelnemende gemeente van het werkingsgebied uitgevoerd. 

• De projecten worden begeleid en ondersteund door een stuurgroep waarin minstens elke 
deelnemende gemeente is vertegenwoordigd. Aan de stuurgroepvergaderingen neemt vanuit 
elke deelnemende gemeente minstens een lid van de gemeenteraad of het college van 
burgemeester en schepenen deel. De stuurgroep komt minstens twee keer per volledig 
werkingsjaar samen. In een onvolledig werkingsjaar komt de stuurgroep minstens één keer 
samen. 

 
artikel 3: 
De gemeenteraad geeft haar goedkeuring aan het voorstel tot wijziging van de statuten van de 
Interlokale vereniging ter ondersteuning van projecten lokaal woonbeleid-Haspengouw.   
 
artikel 4: 
De gemeente voorziet een jaarlijkse bijdrage als cofinanciering van het project voor de volgende 
werkingsperiode 2018-2019 die overeenkomt met 4.59 VTE voor projectuitvoerder Stebo vzw zoals in 
het voorstel tot begroting voorzien is, onder voorbehoud van toezegging van provinciale en Vlaamse 
subsidiëring: 
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artikel 5: 
De kredieten zijn voorzien in de BBC onder actie 1419/005/001/001/001 en registratiesleutel 
64901000-0600. De financiering gebeurt met eigen middelen. 
In 2019 wordt bijkomend krediet voorzien van € 256. 
 
 
Interne zaken - Dienst ICT 
5. ALGEMENE VERGADERING CIPAL DV VAN 16 JUNI 2017 OM 10U30 
 
Steven Coengrachts: 
Cipal werd destijds opgericht om gemeenten te ondersteunen bij hun IT-taken.  Cipal neemt nu 
andere taken op.  Heeft het zin om als gemeente in een intercommunale als Cipal vertegenwoordigd 
te blijven?  Ik stel voor om dit te bespreken tijdens een Cis-vergadering. 
 
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg 
“DIS”); 
Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 14 juni 
2014 (hierna kortweg “CIPAL DV”); 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van CIPAL DV; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 04 februari 2013 inzake de aanduiding van de 
vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergaderingen van CIPAL DV; 
Gelet op de oproepings-mail van 26 april 2017 tot de algemene vergadering van CIPAL DV van 16 
juni 2017 met de volgende agendapunten: 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 
jaarrekening    van Cipal over het boekjaar 2016 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, afgesloten op 31 
december 2016 
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4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, afgesloten op 
31 december 2016 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van 
hun mandaat tijdens het boekjaar 2016 
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
8. Rondvraag 
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering; 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL DV; 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten 
te weigeren; 
Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes 
Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 16 juni 2017 van CIPAL DV 
worden goedgekeurd. 
artikel 2: 
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene 
vergadering van CIPAL DV van 16 juni 2017 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of 
verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit. 
artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL DV, Bell-Telephonelaan 2D te 2440 Geel. 
 
LDP - Dienst Milieu 
6. ALGEMENE VERGADERING LIMBURG.NET - 22-06-2017 
 
Steven Coenegrachts: 
Onze fractie wenst zich te onthouden omdat er nog steeds geen regeling is om een vergoeding uit te 
betalen voor de verkoop van huisvuilzakken door de handelaars. 
burgemeester Mark Vos: 
Ik heb uw vraag via de voorzitters van de politieke partijen van Limburg gesteld met de vraag ons 
voorstel te steunen  in de bestuursorganen bij Limburg.net. 
 
Jan Peumans: 
Onze fractie wenst zich te onthouden omdat er niet genoeg inspanningen gedaan worden naar 
bepaalde categorieën van inwoners, o.a. de alleenstaanden. 
schepen Mathieu Eycken: 
We zullen dit standpunt nogmaals verdedigen op de algemene vergadering.  We kregen tot op heden 
weinig bijval, wellicht kan dit beter op politiek niveau besproken worden.  Ondertussen zijn er wel al 
initiatieven genomen i.v.m. het tegoed aan zakken en de vergoeding aan de handelaars. 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15-07-2005 en latere wijzigingen. 
Gelet op de uitnodigingsbrief van 27 april 2017 (referte FA_AM_170427_348) tot de Algemene 
Vergadering van Limburg.net op donderdag 22 juni 2017 om 19u in de kantoren van Limburg.net, 
Gouverneur Verwilghensingel 32 te Hasselt, met vermelding van de volledige agenda;  
1. Welkom door de voorzitter 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering  
3. Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 
4. Jaarrekening 2016 (art. 65 DIS; art. 13, 40 en 45 statuten) 
5. Activiteitenverslag 2016   
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6. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
7. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
8. Kwijting aan de bestuurders (art. 65 DIS, art. 40 statuten) 
9. Kwijting aan de commissaris (art. 65 DIS, art. 40 statuten) 
10. Aanduiding commissaris voor de periode 2017-2019 op basis van het voorstel geformuleerd door 

de raad van bestuur van Limburg.net dd. 22 juni 2017 
11. Investering door Bionerga in een nieuwe afvalverbrandingsinstallatie 
  Kennisneming en goedkeuring van de leningsovereenkomst  
  Kennisneming en goedkeuring verlenging dienstenovereenkomst  
12. Ontslag en benoeming van bestuurders 
  Voor de gemeente As: ontslag de heer Bjorn Ulenaers, benoeming mevrouw Rose-Marijke 

Thevissen 
  Voor de gemeente Hasselt: ontslag de heer Kevin Schouterden, benoeming mevrouw Derya 

Erdogan  
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: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
11 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
Motivatie onthouding Jan Peumans: Onze fractie wenst zich te onthouden omdat er geen 
aanpassingen zijn voor bepaalde categorieën. 
Motivatie onthouding Steven Coenegrachts: Onze fractie wenst zich te onthouden omdat er nog 
steeds geen regeling is om een vergoeding uit te betalen voor de verkoop van huisvuilzakken door de 
handelaars. 
 
artikel 1: 
De agendapunten van de Algemene Vergadering van donderdag 22 juni 2017 van de 
Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.  
artikel 2: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het 
bezorgen van een afschrift in tweevoud aan Limburg.net. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
7. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING NUHMA OP 15 JUNI 2017 
 
Ivo Thys: 
1.Waarom laten we onze gemeente vertegenwoordigen door een medewerker van Nuhma?  Ik ga hier 
niet mee akkoord .  Ik wil dat een afgevaardigde van ons bestuur op deze vergadering aanwezig is en 
dat deze afgevaardigde volgende vragen/bemerkingen voorlegt tijdens de buitengewone algemene 
vergadering: 

 Nuhma wordt omfloerst bestuurd.  Er is geen transparantie genoeg.  Ik wens meer openheid 
van zaken en dat de statuten grondig bekeken worden.   

 Ik stel voor om na de gemeenteraadsverkiezingen onafhankelijke bestuurders aan te trekken. 

 Wat zijn de plannen van Nuhma op lange termijn? 
schepen Bert Cilissen: 
Ik zal deze vragen schriftelijk doorgeven. 
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2.Gelieve mij het antwoord van Nuhma te bezorgen. 
burgemeester Mark Vos: 
De wijzigingen die voorliggen zijn vooral technische wijzigingen , zoals wijziging van 
vennootschapsvorm en wijziging van de aandelenstructuur. 
 
Steven Coenegrachts: 
Ik wens dat een afgevaardigde van de gemeente Riemst zal aanwezig op deze algemene 
vergadering.  Dit is een grote omvorming van Nuhma en niet enkel een technische vergadering.  Laten 
de andere gemeenten zich ook vertegenwoordigen door een medewerker van Nuhma? 
burgemeester Mark Vos:  
Dit komt vaker voor. 
schepen Bert Cilissen: 
De gemeentelijke afgevaardigde heeft zich laten verontschuldigen, ik wil indien de raad dit wenst de 
gemeentelijke afgevaardigde vervangen en aanwezig zijn op deze algemene vergadering. 
 
Jan Peumans: 
Ik sluit mij aan bij het voorstel van Steven Coenegrachts om onze gemeente door een afgevaardigde 
te laten vertegenwoordigen tijdens deze vergadering.  Deze wijzigingen houden een risico in.  Ik wens 
meer uitleg over de agenda.  Wie zijn deze Bvba-bestuurders bij Nuhma? 
Ik stel voor om de heer Kelchtermans uit te nodigen om hierover uitleg te geven tijdens een 
vergadering van de gemeenteraad. 
 
burgemeester Mark Vos: 
licht de agendapunten toe en ook de bestuurders als vertegenwoordigers van alle politieke partijen in 
Limburg. 
 
burgemeester Mark Vos: 
Schepen Bert Cilissen zal aanwezig zijn als afgevaardigde van onze gemeente tijdens deze 
vergadering.  We zullen de heer Kelchtermans vragen om uitleg te geven tijdens een vergadering van 
de gemeenteraad. 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aandeelhouder is van Nuhma NV; 
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van Nuhma, die zal doorgaan op donderdag 15 juni 
om 10.00 uur te 3600 Genk, ter kennis gebracht van de gemeente bij aangetekende brief van 25 april 
2017 waarin het voorstel tot wijziging van de statuten werd gevoegd samen met een nota waarin deze 
statutenwijziging wordt verantwoord en een volmachtformulier. 
Gezien volgende wijzigingen worden doorgevoerd: 

• Omvorming vennootschapsvorm van NV, naamloze vennootschap, naar CVBA, coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Na de omvorming wordt het kapitaal verdeeld 
in een vast gedeelte (A-aandelen) en een variabel gedeelte (B-aandelen). De huidige 
bestuurders worden herbenoemd in hun huidige functie.  

• voorafgaandelijke stappen aan de omvorming naar CVBA: 
◦ Rechtzetting van het historisch verschil door afrondingsverschillen van 2 aandelen in 

onverdeeldheid: kapitaal vermindering ten bedrage van € 200.31 met als doe het 
vernietigen van 2 aandelen die thans in mede-eigendom onverdeeld aan alle 
aandeelhouders toebehoren; 

◦ Kapitaalvermindering ten bedrage van € 218.275,69 met als doel de huidige fractiewaarde 
van ieder aandeel te brengen op een ronde fractiewaarde van € 100,00; 

◦ Splitsing van ieder aandeel in 10 aandelen, met als doel een verdere verdeling van 
aandelen in vast versus variabel kapitaal mogelijk te maken zonder afrondingsproblemen.  

Gezien dit concreet als gevolg heeft dat de vennoten van de CVBA Nuhma na beslissing door de raad 
van bestuur een gedeelte van hun aandelen in het variabel kapitaal kunnen verkopen vanaf 1/1/2018. 
Gezien het aandeelhouderschap van de gemeente Riemst wijzigt als volgt: 
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Gemeente RIEMST Aantal aandelen Kapitaal  
(volledig volstort in EURO) 

Huidige toestand 22.341,25 € 2.237.461,51  

Toestand na 
statutenwijziging 

A-andelen 178.728 Vast kapitaal: € 1.787.280,00 

B-aandelen 44.682 Variabel kapitaal 446.820,00 

Totaal aandelen in Nuhma  
CVBA: 223.410 aandelen 

Totaal kapitaal in Nuhma 
CVBA € 2.234.100,00 

Verschil  - € 3.361,51 (wordt uitgekeerd) 

 
Gezien om praktische redenen gevraagd wordt om volmacht te verlenen aan de medewerker van 
Nuhma NV, mevrouw Kristien Hermans, om ons bestuur te laten vertegenwoordigen op deze 
buitengewone algemene vergadering; 
Gezien de gemeenteraad er voor opteert om iemand af te vaardigen van ons bestuur, de heer Bert 
Cilissen, wonende Heukelom-dorp 40 te 3770 Riemst, gemeenteraadslid en schepen; 
Gelet op de bijlagen: 

◦ Agenda van de buitengewone algemene vergadering; 
◦ Presentatie met de voornaamste wijzigingen in de statuten; 
◦ Presentatie NUHMA inzake haar werkzaamheden en de statutenwijziging; 
◦ Bijzonder verslag van de raad van bestuur in het kader van de omzetting van de 

Vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 
opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen; 

◦ Staat van activa en passiva van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 776 
van het Wetboek van vennootschappen; 

◦ Verslag van de commissaris, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordig 
door de heer Stefan Olivie, bedrijfsrevisor, met betrekking tot bovenvermelde staat van 
activa en passiva in het kader van de omzetting, overeenkomstig artikel 777 van het 
Wetboek van vennootschappen; 

◦ Statuten Nuhma CVBA na de voorgestelde wijzigingen; 
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de statutenwijziging te 
weigeren; 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking,  
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes 
Coenegrachts 
 
artikel 1: 
Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota wordt de statutenwijziging van Nuhma die 
aan de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2017 ter goedkeuring zal worden voorgelegd 
goedgekeurd.  
artikel 2: 
Aan de heer Bert Cilissen, gemeenteraadslid en schepen, wordt mandaat verleend om op de 
algemene vergadering van 15 juni 2017 te handelen en te beslissen conform de beslissing van deze 
gemeenteraad over de statutenwijziging. Hiertoe wordt het volmachtformulier aangevuld en 
ondertekend. 
artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan 
Nuhma. 
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ROW - Dienst Patrimonium 
8. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING INTER MEDIA VAN 3 JULI 2017 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter Media; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij 
decreet van 18 januari 2013; 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger kan lopen over 
de volledige legislatuur 2013-2018; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 
intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dat 
bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering; 
Gelet op de oproepingsbrief van 22 mei 2017 met de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter Media van 3 juli 2017  die 
volgende agendapunten bevat: 

1) Oprichting van en toetreding tot cvba sLim; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 9 december 2014 om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door Davy Renkens Bovenstraat 74 te 3770 Riemst en mevrouw Jessica Nijs, 
wonende Sieberg 14 te 3770 Riemst en hen af te vaardigen op de buitengewone algemene 
vergaderingen en algemene vergaderingen tijdens de legislatuur 2013-2018 met elk 50 procent 
stemrecht; 
Gelet op de beslissing om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander de heer Joël 
L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst, aan te duiden; 
Gezien zowel mevrouw jessica Nijs als de heer Joël L'HoEst belet zijn voor bedoelde vergadering; 
Gelet op de bespreking door de gemeentelijke commissie voor intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden (CIS) van 5 juni 2017; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes 
Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De heer Davy Renkens, Bovenstraat 74 te 3770 Riemst, wordt gemandateerd om op de buitengewone 
algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter Media van 3 juli 2017 
(of op elke andere buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda ingeval de eerste niet 
geldig zou kunnen beraadslagen) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de 
gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de vergadering van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Inter Media van 3 juli 2017 en verder al het nodige te doen voor de afwerking 
van de volledige agenda, en dit voor 100% van de stemmen. 
artikel 2: 
Het agendapunt van de buitengewone algemene vergadering van Inter-media van 3 juli 2017, zoals 
opgenomen in de uitnodiging van 22 mei 2017, worden op basis van de bekomen documenten 
goedgekeurd. 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan Inter Media, 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, ter attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de 
buitengewone algemene vergadering, . 
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Welzijn & Vrije Tijd - Algemeen 
9. VASTSTELLING VAN HET MANDAAT IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN IGL VAN 23 

JUNI 2017 
 
Jan Peumans: 
Hoe lang zal IGL nog bestaan? 
raadslid Davy Renkens: 
Dat is nog niet duidelijk, er zijn besprekingen lopende, maar er zijn nog discussiepunten. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen; 
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de latere 
wijzigingen; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 04.03.2013; 
Gelet op artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg; 
Gelet op de oproepingsbrief van 12 mei 2017 voor de gewone vergadering van de 
Algemene Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg 
op 23 juni 2017 om 18.00 uur die de volgende agendapunten bevat: 
 
1. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016 
2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016 
3. De balans 2016 en de resultatenrekening 2016, en de vaststelling van het saldo: goedkeuring 
(stemming) 
4. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring (stemming) 
5. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring (stemming) 
6. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers-gemeenten (aandelen A) voor het 
boekjaar 2017: goedkeuring (stemming) 
Gelet op de verantwoordingsstukken en de toelichtingsnota's betreffende de punten vermeld op de 
agenda van de gewone vergadering d.d. 23 juni 2017 van de Algemene Vergadering; 
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de agenda te weigeren; 
Overwegende dat de gemeente overeenkomst de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger mag 
aanduiden. 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes 
Coenegrachts 
 
artikel 1: 
Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota's worden de agendapunten van de 
gewone vergadering d.d. 23 juni 2017 van de Algemene Vergadering van de Intercommunale 
vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg goedgekeurd. 
artikel 2: 
Als vertegenwoordiger van de gemeente voor de Algemene Vergadering vermeld in artikel 1 wordt 
aangewezen: mevrouw Mieke Loyens, wonende Burgemeester Coenegrachtslaan 26 te 3770 Riemst, 
gemeenteraadslid. 
artikel 3: 
Bovengenoemde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om de in artikel 1 vermelde vergadering (of 
op iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen 
zoals vermeld in de artikelen 1 en 2 en verder al het nodige te doen voor afwerking van de volledige 
agenda. 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Intercommunale 
vereniging voor hulp aan gehandicapten in Limburg. 
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AH Welzijn & Vrije Tijd 
10. ONTSLAG VAN BURGEMEESTER MARK VOS ALS LID VAN RESOC LIMBURG 
 
Gelet op de doelstelling van RESOC Limburg om overleg te organiseren tussen de sociale partners, 
de gemeentebesturen en het provinciebestuur betreffende de socio-economische streekontwikkeling; 
Gelet op de samenstelling van RESOC Limburg m.n. 8 vertegenwoordigers worden afgevaardigd, 
door de steden en gemeenten die lid zijn van de ERSV Limburg; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 10/04/2017 inzake het ontslag van burgemeester  Mark 
Vos als lid van vzw ERSV Limburg; 
Gelet op artikel 253 van het nieuwe gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes 
Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad aanvaardt het ontslag van burgemeester Mark Vos als lid van RESOC. 
artikel 2: 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan RESOC en aan de betrokkene 
AH Welzijn & Vrije Tijd 
11. PLEEGZORGGEMEENTE 
 
Steven Coenegrachts: 
1.De samenwerkingsovereenkomst is reeds ondertekend, waarom wordt dit nog voorgelegd aan de 
gemeenteraad? 
schepen Marina Pauly: 
Wij kregen - als laatste gemeente - een uiteenzetting van VLW Pleegzorg tijdens een overlegmoment 
op 18.05.2017 en op diezelfde dag moest een beslissing genomen worden.   Aangezien dit geen 
financiële gevolgen met zich meebrengt heeft het college besloten het engagement te tekenen dat nu 
ter goedkeuring voorligt aan de gemeenteraad. 
2. Gelieve in de toekomst dit anders te formuleren zodat wij als raad tenminste het gevoel hebben dat 
we iets te zeggen hebben. 
 
Gelet op het algemeen beleidsplan van de gemeente Riemst waarin het voeren van een gezins- en 
kindvriendelijk beleid voeren centraal staat; 
Gelet op de uitnodiging van vzw Pleegzorg Limburg aan het gemeentebestuur van Riemst om een 
pleegzorggemeente te worden; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Overwegend dat er in Riemst 10 pleegzorggezinnen zorg dragen voor 13 pleegkinderen; 
Overwegend de lange wachtlijst van pleegkinderen die in aanmerking wensen te komen voor een 
pleeggezin; 
Overwegend de doelstelling om pleegzorg meer bekend te maken en de wervingscampagnes van vzw 
Pleegzorg te ondersteunen; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes 
Coenegrachts 
 
artikel 1: 
Het gemeentebestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst met vzw Pleegzorg Limburg goed en 
machtigt de burgemeester en de gemeentesecretaris om de overeenkomst te ondertekenen.  
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artikel 2: 
Het gemeentebestuur engageert zich om : 
- pleegzorg te promoten 
- de acties van vzw pleegzorg Limburg op een positieve manier onder de aandacht te brengen en 
eventueel zelf acties uit te werken 
- flyers , folders en affiches van vzw Pleegzorg Limburg gericht te verspreiden 
- de vzw Pleegzorg in de vorm van een info standje toe te laten op afgesproken gemeentelijke 
evenementen 
- info-avonden van vzw Pleegzorg Limburg te promoten of te faciliteren 
- minstens éénmaal per jaar te overleggen met vzw Pleegzorg om nieuwe opportuniteiten te zoeken 
en om de jaarkalender vast te leggen 
 
artikel 3: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan vzw Pleegzorg Limburg 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
12. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN GUNNINGSWIJZE 

VOOR HET OPMAKEN VAN EEN GROEN SPEELWEEFSELACTIEPLAN 
 
Ivo Thys: 
1.Wordt dit project gekoppeld aan de studie van de Trage wegen? 
schepen Bert Cilissen: 
Dit project wordt gekoppeld aan een aantal bestaande studies waaronder ook de studie van de Trage 
wegen. 
2.Wat is de stand van zaken van de studie van de Trage wegen? 
schepen Guy Kersten: 
Alles staat op kaart en moet nu nog gefinaliseerd worden..  Voor Millen, Val-Meer en Herderen zijn 
reeds verschillende contacten geweest ter plaatse.  Verder worden er nog eigendomstitels onderzocht 
en dit zorgt voor vertraging.  We zijn ermee bezig. 
 
3.De trage wegen staan al sinds 1848 op kaart in de Atlas van de Buurtwegen. 
 
Jan Peumans: 
In het parlement is er veel tegenstand van de Boerenbond over het maken van een decreet over het 
terug openstellen vanTrage wegen 
schepen Guy Kersten: 
Wij hebben dit debat ook gevoerd en alle actoren zijn het ermee eens dat wij ons beter focussen op 
die trage wegen die nog een functie hebben. 
 
Anita Beusen: 
Betekent dit ook dat in Val-Meer het verbindingspad tussen de Verbindingsweg en de 
school/speelplein opnieuw wordt opengesteld? 
schepen Guy Kersten: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
Marc Konings: 
Werd er ooit subsidie ontvangen voor het dossier “groene speelprikkels”? 
schepen Bert Cilissen: 
Dit dossier werd door de subsidiërende overheid niet weerhouden. 
 
Steven Coenegrachts: 
Onze fractie wenst de schepen te feliciteren met dit dossier en hoopt dat dit groen 
speelweefselactieplan met spoed wordt uitgevoerd. 
 
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; 
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Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 3; 
Overwegende dat het doel van deze opdracht is om een planningsinstrument (actieplan met 
ramingen, timing en prioriteiten) te bekomen om efficiënt en effectief aan een transparant en goed 
uitgebalanceerd speelweefsel te werken in onze gemeente; dat hiermee de (be)leefbaarheid binnen 
de plattelandsdorpen kan worden verhoogd; 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met kenmerk SD/1015/2017 werd 
opgesteld door de Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 9.917,36 excl. btw of € 
12.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het investeringsbudget van 2017, 
op budgetcode GEM/21400000/0750, actie 1419/001/001/004/011; 
Overwegende dat de financiering met eigen middelen gebeurt. 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes 
Coenegrachts 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht gegund worden voor het opmaken van een groen 
speelweefselactieplan, bij toepassing van art. 26§1.1°a van de wet op de overheidsopdrachten van 15 
juni 2006 omwille van het niet-overschrijden van de limiet. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met kenmerk SD/1015/2017 en de raming voor de 
opdracht, opgesteld door de Aankoopdienst. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen 
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De raming bedraagt € 9.917,36 excl. btw of € 12.000,00 incl. 21% btw. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 
GEM/21400000/0750, actie 1419/001/001/004/011. 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
13. AFREKENING BRANDWEERBIJDRAGEN 2014 
 
Jan Peumans: 
Riemst betaalt veel meer dan vroeger.  Wat krijgt onze gemeente extra voor dat geld? 
 
burgemeester Mark Vos: 
De eisen worden alsmaar hoger en er is meer professionalisering.  Dit maakt dat alles duurder 
geworden is.  We hebben nu wel een beter zicht op wat er met het geld gebeurt doordat dit beheert 
wordt door de zone zelf .  De meerwaarde is vooral terug te vinden in de factor preventie.  Er wordt 
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veel meer aan preventie gedaan, de reglementen zijn in de ganse zone hetzelfde en de 
keuringsverslagen wordt sneller en efficiënter afgeleverd. 
 
Steven Coenegrachts: 
Graag een stand van zaken i.v.m. de uitrijpost in Riemst. 
burgemeester Mark Vos: 
De mogelijkheid van een snelle uitrij ploeg in Riemst wordt onderzocht.  We zijn in Nederland naar een 
goed voorbeeld gaan kijken.   
 
Steven Coenegrachts: 
Graag een stand van zaken i.v.m. de uitrijpost in Riemst. 
burgemeester Mark Vos: 
De mogelijkheid van een snelle uitrij ploeg in Riemst wordt onderzocht.  We zijn in Nederland naar een 
goed voorbeeld gaan kijken.   
 
Gelet op de wet van 31 december 1963, meer bepaald art 10, § 3, tweede lid en § 4, 3°, 
Gelet op het schrijven van de heer gouverneur  van 08 maart 2017 betreffende de vaststelling van de 
afrekening gemeentelijke bijdragen  in de kosten voor de brandbestrijding voor het jaar 2014 voor een 
totaalbedrag van 55.638,70  EUR. 
Gelet op artikel 2 en 42 van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes 
Coenegrachts 
 
artikel 1 
De kosten voor de brandbestrijding 2014 (uitgaven 2013) zoals voorgelegd in het schrijven van de 
provinciegouverneur dd. 08/03/2017 worden goedgekeurd. 
artikel 2 
De totale bijdrage van 445.354,85 € en het saldo van 55.638,70 € worden goedgekeurd. 
artikel 3 
De nodige kredieten zijn voorzien op registratiesleutel 64900120/0410  005/001/001/001. 
artikel 4 
Afschrift van dit besluit over te maken aan de hogere overheid  en aan de gemeenteontvanger 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
14. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Ivo Thys: 
1.Het schepencollege keurde onlangs het onroerend erfgoed richtplan i.v.m. hoogstambomen goed.  
Het is jammer dat zo’n belangrijke beleidsbeslissing niet eerst ter goedkeuring wordt voorgelegd aan 
de gemeenteraad. 
schepen Mathieu Eycken: 
Dit betreft nu enkel de toezegging om mee te doen.  Als het voorstel concreter is wordt het voorgelegd 
aan de gemeenteraad. 
 
2.De technische dienst van de gemeente heeft een gracht gemaaid ter hoogte van de talud in de Sint-
Maartenstraat.  Is deze gracht eigendom van de gemeente? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
3.Het Rode kruisplein te Zichen en de omgeving van de Roosburg liggen er erbarmelijk bij.  Schijnbaar 
zijn dit 2 hangplekken waar de gemeente weinig vat op heeft. 
schepen Bert Cilissen: 
De jeugdwerker doet zijn ronde doorheen de gemeente, ook op deze 2 plaatsen.  Hij heeft er 
vaststellingen gedaan en deze zijn doorgegeven.  Ik zal u de verslagen van zijn rondgangen 
bezorgen. 
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4.Hoe reageert de gemeente op de erfgoedkaart en het openbaar onderzoek naar de inventaris van 
het bouwkundig erfgoed. En wat is de reactie op de vraag om reservebouwgronden in de gemeente in 
kaart te brengen? 
schepen Mathieu Eycken: 
De ergoedkaarten en de andere kaarten worden op elkaar afgestemd, deze zulen we gebruiken en 
steeds actualiseren. Hier wordt wekelijks aan gewerkt.  
Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek m.b.t. de vaststelling van de 
inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg. Als gevolg van het 
Onroerenderfgoeddecreet gebeurt dit nu voor de eerste keer met openbaar onderzoek. We hebben 
ook prijs gevraagd om een actieve update te doen maar dat is niet goedkoop. Aan het onderzoek 
werken we uiteraard mee. 
 
schepen Katja Onclin: 
De kaart van reservebouwgronden wordt onderzocht. 
Ivo thys: 
Dit is een belangrijke beleidsbeslissing en ik vraag om dit voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
Steven Coengrachts: 
Graag een stand van zaken i.v.m. het zebrapad t.h.v. de brug te Vroenhoven. 
schepen Guy Kersten: 
A.W.V. beloofde dit op te nemen bij de herinrichting van het kruispunt en de parking.  We zullen 
nogmaals aandringen. 
 
Jan Noelmans: 
Graag een stand van zaken i.v.m. de oprichting van een lokale veiligheidscel.  Wat is het standpunt 
van de gemeente? 
burgemeester Mark Vos: 
Onze gemeente heeft reeds een hele tijd geleden een LIVC Lokaal integrale veiligheidscel opgericht 
op gemeentelijk niveau.  Er zijn reeds meerdere vergaderingen geweest met alle betrokkenen. 
 
Jan Peumans: 
1.Blijkbaar heeft het schepencollege contacten gehad met een retailer die een koopoptie op een pand 
op de Tongersesteenweg heeft genomen en deze op de hoogte gebracht van de lopende 
haalbaarheidsstudie in Riemst centrum. 
schepen Katja Onclin: 
Er zijn contacten geweest met diverse retailers.  Deze ketens zijn steeds op zoek naar goede locaties 
en vragen uitleg aan de gemeente over bestaande mogelijkheden.  Wij hebben hen geïnformeerd over 
de haalbaarheidsstudie die momenteel loopt over het binnengebied Riemst. 
 
2.Graag een stand van zaken i.v.m. de Tiendeberg, de raad was destijds akkoord met de opmaak van 
een beheersplan Tiendeberg. 
schepen Mathieu Eycken: 
Natuurpunt trekt dit dossier en heeft KU Leuven gevraagd om het beheersplan op te stellen.  De 
subsidieaanvraag bij Onroerend Erfgoed is gebeurd. 
 
3.Ik heb geen duidelijk antwoord ontvangen op mijn vraag wie de berm heeft gekapt tussen 
Vroenhoven en Kanne en of er hiervoor een PV werd opgesteld. 
schepen Mathieu Eycken: 
Het antwoord werd u vorige gemeenteraad bezorgd, daar er geen getuigen zijn werd de eigenaar 
aangeschreven. 
 
4.In de Toekomststraat wordt met hoge snelheid gereden.  Waarom worden er geen verkeersremmers 
geplaatst? 
Schepen Guy Kersten: 
Er komt een verkeersdrempel en er zullen snelheidsremmende maatregelen getroffen worden.  Dit 
wordt voorglegd aan de gemeenteraad. 
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Anita Beusen: 
1.Op 23.05.2017 werd de Tongersesteenweg afgesloten voor werken zonder dat de inwoners hiervan 
op de hoogte gebracht waren. 
burgemeester Mark Vos: 
De gemeente werd slechts enkele uren voor de start van de werken op de hoogte gebracht door AWV, 
daarom was het voor ons onmogelijk de inwoners op voorhand over de werken te informeren. 
 
2.Waren de optredens die georganiseerd werden in het kader van Culturodroom een succes? 
schepen Bert Cilissen: 
Kwalitatief waren deze optredens de moeite waard.  Er waren een 70-tal bezoekers voor het optreden 
in de grotten en een 20-tal bezoekers voor het optreden aan het kampvuur. 
Anita Beusen: 
Dit zit organisatorisch niet goed. 
schepen Bert Cilissen: 
Het is de bedoeling om aan jongeren culturele activiteiten aan te bieden i.s.m. de plaatselijke 
verenigingen.  Dit was inderdaad minder goed georganiseerd waardoor er misverstanden ontstonden.  
Dit wordt geëvalueerd. 
Anita Beusen:  
Wat is het besluit voor de volgende activiteit? 
burgemeester mark Vos: 
Indien u een inhoudelijke discussie wenst over een bepaalde zaak moet u een bijkomend agendapunt 
indienen.  Een discussie hoort niet thuis in de vragenronde. 
 
3.De raadsleden werden te laat uitgenodigd voor de info-avond i.v.m. de heraanleg van het plein te 
Vroenhoven.  Dit getuigt van weinig respect. 
schepen Guy Kersten: 
Dit is misgelopen door een miscommunicatie. 
 
Dirk Jacobs: 
1.Graag een stand van zaken i.v.m mijn vraag naar een overzicht van de vergoedingen van de 
mandatarissen. 
burgemeester Mark Vos: 
Deze lijst is nog niet volledig. 
Dirk Jacobs: 
Gelieve mij een tussenlijst te bezorgen. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen u die bezorgen. 
 
2.Sommige flyers i.v.m. activiteiten mogen bedeeld worden via de scholen en sommige niet.  Ik las in 
een brief van de sportdinest dat het wel kan terwijl mijn vrag werd afgewezen.Hoe kan dat?  
burgemeester Mark Vos: 
De bedoeling is om zo veel als mogelijk bekend te maken via 3770 en het aantal flyers ter berperken.  
We zullen uw vraag onderzoeken. 
 
3.Graag een stand van zaken over de aanbesteding van verzekeringscontracten. 
burgemeester Mark Vos: 
Ethias is reeds jaren de huisleverancier en levert een zeer goede service.  Regelmatig wordt er 
onderhandeld over de premies.  Een aanbesteding wordt overwogen en zal besproken worden op het 
schepencollege. 
Jan Peumans: 
Destijds werd gekozen voor Ethias omdat dit bedrijf een groot aantal inwoners van Riemst had 
tewerkgesteld. 
 
Jo Ruyters: 
1.Graag een stand van zaken i.v.m. de dakherstelling van de school te Vlijtingen. 
burgemeester Mark Vos: 
Deze school is geen eigendom van de gemeente. 
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Etienne Gielen: 
1.Het schepencollege behandelde onlangs de vraag van een vakbond voor het plaatsen van een 
brievenbus in de gemeente.  Over hoeveel brievenbussen gaat dit?  Welke instellingen kunnen de 
gemeente vragen om brievenbussen te plaatsen? 
burgemeester Mark Vos: 
De vraag kwam van 1 vakbond.  Wij vinden dit een service naar de inwoners toe en hebben de 3 
vakbonden aangeschreven met de vraag of zij interesse hebben voor de plaatsing van een 
brievenbus. 
 
2.Voor de Open monumentendag werd een budget van 5.000 euro voorzien voor logistieke kosten en 
drukwerk.  Graag een overzicht in detail van deze kosten. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit overzicht wordt u bezorgd. 
 
3.Een jeugdwerker heeft als pedagogische taak de jongeren te begeleiden.  Hij moet zich bekend 
maken, in dialoog treden en hen zeggen waar ze terecht kunnen.  Ik zou graag de taakomschrijving 
van de jeugdwerker ontvangen. 
schepen Bert Cilissen: 
De jeugdwerker neemt contact op met de jongeren en zij kunnen hem contacteren. 
 
Marc Konings: 
Waarom werden in de Tolstraat te Herderen parkeerplaatsen weggenomen? 
schepen Guy Kersten: 
De parkeerdruk in de Tolstraat is afgenomen met de verhuis van de school naar de nietwe locatie en 
de parkeerplaats die werd verwijderd belemmerde het zicht bij het uitrijden van de gararge van de 
aanpalende eigenaar. Bovendien kan er nog op de weg geparkeerd worden, wat een bijkomend 
snelheidsremmend effect tot gevolg heeft. 
 
2.Er werden nieuwe stoepen aangelegd in de Sint-Servaasstraat.  Dit was niet voorzien in het 
stoepenplan. 
schepen Guy Kersten: 
Het stoepenplan is niet limitatief, er kunnen ook andere straten voorzien worden van stoepen als de 
noodzaak zich voordoet. 
Marc Konings: 
Geldt dit ook voor de Klein Lafeltstraat? 
schepen Guy Kersten: 
De stoepen in de Klein Lafeltstraat worden opgenomen in de aanbesteding 2017 – deel 2. 
 
Davy Renkens: 
Wanneer worden de infoborden “What’sApp” geplaatst in de dorpen? 
burgemeester Mark Vos: 
Er werd afgesproken om deze te plaatsen bij de opstart en dat zal zijn in september of oktober van dit 
jaar. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
15. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Jan Noelmans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 12.06.2017  toegevoegd. 
 
Actieplan voor beter onderhouden dorpen 
 
De laatste maanden merken we steeds vaker dat belangrijke plaatsen in sommige kerkdorpen er niet 
fraai bijliggen. Afval en sluikstorten langs wegen blijven verschillende weken liggen, onkruid mag 
weken lang welig tieren op de kerkhoven.  
Voor de Open Vld fractie is daarom tijd om een tandje hoger te schakelen op vlak van vlak van het 
onderhoud van de publieke ruimte in Riemst. Om onze gemeentelijke dienstverlening te optimaliseren 
en onze diensten maximaal te ondersteunen stellen we volgende zaken voor: 
GAS-boetes tegen sluikstorten. 
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Om sluikstorters die betrapt worden effectief te vervolgen worden er GAS boetes van 250 euro 
ingevoerd, specifiek voor sluikstorters. Dit maakt een “lik-op-stuk” beleid mogelijk. Vandaag is het 
immers zo dat PV’s door de politie moeten worden opgesteld en waarna het parket verantwoordelijk is 
voor de vervolging. Dat heeft echter al aangegeven van sluikstorten geen prioriteit te zullen maken. 
Dat speelt het gevoel van straffeloosheid enkel in de hand. 
Centraal meldpunt via telefoon en app 
Burgers zouden via een speciaal telefoonnummer (bv 3770) melding moeten kunnen maken van 
sluikstorten, plaatsen die niet goed onderhouden zijn, losliggende stoeptegels, etc. Ook wordt er een 
app ontwikkeld waarbij burgers rechtstreeks met een foto zaken kunnen melden. Hun locatie wordt 
dan rechtstreeks doorgegeven aan het meldpunt wat de planning aanzienlijk vergemakkelijkt. 
Als voorbeeld wordt hiervoor gekeken naar Kortrijk waar zulke systemen al enkele jaren bestaan en 
tot positieve resultaten leiden.  
Extra (sociale economie) ploegen voor onderhoud dorpen 
Bijkomend zouden wij de technische dienst extra ondersteunen door een sociale economie ploeg die, 
bovenop het reguliere onderhoud vanwege de technische dient, aanwezig zou zijn in het dorp en – op 
vraag van de inwoners zelf – kleine onderhoudswerken uitvoeren (snoeien van hagen, 
onkruidbestrijding, plaatsing van banken, etc.). Gezien de aard van de doelstelling en de inzet van 
sociale economieploegen zou voor dit project maximaal steun gezocht moeten worden via Europese 
of Vlaamse subsidieprogramma’s zoals bijvoorbeeld Leader. 
 
Besluit: 
 
artikel1: 
de gemeenteraad keurt dit actieplan goed en beopdracht het College van Burgemeester en 
Schepenen met de praktische uitvoering hiervan. 
artikel 2: 
de nodige bijkomende budgetten worden door het CBS voorzien in de eerstkomende 
begrotingswijziging 
 
burgemeester Mark Vos: 
Het uitzicht van het openbaar domein en het openbaar groen is ook voor ons een belangrijke prioriteit.  
Daarom investeren we ook zelf veel in het onderhoud ervan, voor ongeveer een 300.000 Euro jaarlijks 
aan externe firma’s.  Dit gaat dan over: gazonmaaien, bermmaaien, onkruidbestrijding, onderhoud 
wijken, maaien middenbermen gewestwege, onderhoud omgeving busschuilhuisjes….  Jammer 
genoeg is er vertraging op enkele aankoopdossiers gekomen waardoor het uitbesteden van 
onkruidbehandeling op zich heeft laten wachten.  Bijkomend hebben we ook een ander beeld omdat 
er geen pesticiden meer gebruikt worden.   
 

Extra (sociale economie) ploegen voor onderhoud dorpen 

Sociale economie wordt momenteel ingezet voor: onderhoud halteaccomodaties de Lijn (wassen 
ramen, onkruidvrij houden verhardingen, maaien rondom), onderhoud brandkranen, maaien gazons 
gewestwegen, onderhoud stoepen leegstaande panden. 
Voor volgende bestekken werden een aantal sociale economie werkplaatsen aangeschreven maar 
kon het werk niet aan hen gegund worden wegens te duur of niet ingeschreven: onkruidbeheer 
openbaar domein, maaien grazige vegetaties, onderhoud woonwijken. 
De kosten voor onkruidbestrijding zijn sedert het nulgebruik (verbod op pesticiden) verdrievoudigd. 
Alternatieve technieken die worden toegepast zijn: heet water, hete lucht, verbranden met gasvlam, 
machinaal vegen, manueel ruimen. 
Bovendien zijn er voor het uitvoeren van werken / het verlenen van diensten op openbaar domein 
verschillende kanalen voorhanden waarlangs bewoners terecht kunnen met vragen of meldingen: 

- Via telefoon 

- Via e-mail 

- Via de wachtdienst (24-uurs permanentie) 

- Via ombudskaarten 

- Binnenkort ook via de website 

Een sociale economie ploeg vereist ook de nodige planning en aansturing. De meeste kleine 
onderhoudswerken zijn bovendien ingepland, hetzij met eigen werknemers hetzij door uitbesteding. In 
beide gevallen is opvolging vereist, zouden we ook aan inwoners de kans geven om rechtstreeks 
vragen door te geven aan uitvoerend personeel, dan lopen we ook het risico dat er zaken nodeloos 
dubbel uitgevoerd worden. 
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Een ploeg die in het dorp aanwezig zou zijn, en op vraag van inwoners aangestuurd wordt, is niet of 
nauwelijks te controleren.  
 
Jaarlijks worden er op die manier circa 2.000 werkopdrachten in ons beheersysteem 3P ingegeven. 
Vanuit dit systeem wordt de melder (meestal een inwoner) op de hoogte gehouden van het verloop 
van de melding. Meldingen waarbij de openbare veiligheid in het gedrang is worden onmiddellijk 
aangepakt. Voor het snel oplossen van kleine dingen wordt een ‘snelle interventiedienst’ uitgebouwd. 
 

Centraal meldpunt via telefoon en app 

Er komen nu reeds wat meldingen binnen via de bestaande meldingskanalen: mail, telefoon, website, 
meldingskaarten, wachtdienst. Mogelijkheid app wordt onderzocht  
Blijkbaar werkt een app in het begin wel maar ebt de populariteit al vrij snel weg. 
 
Uw voorstel is achterhaald en we stellen voor om dit punt niet goed te keuren. 
 
BESLUIT: 11 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, 
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 
16. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
 
Op verzoek van raadslid Anja Slangen wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 12.06.2017  toegevoegd. 
 
E-sigaret verbieden in het schoolreglement 
 
Sinds 1 september 2008 is er een algemeen rookverbod van kracht in scholen. Nu is er discussie of 
die elektronische sigaret (soms shisha-pen genoemd) onder dit verbod valt. Een school is echter vrij 
om te bepalen of ze die 'e-sigaret' verbiedt. Het Gemeenschapsonderwijs (GO! ), raadt haar scholen 
wel aan de elektronische sigaret te verbieden. Het katholiek onderwijs spreekt zich er niet over uit en 
laat scholen zelf oordelen over de kwestie.  
Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ), een organisatie die 
expert is op het vlak van gezondheid op school, wijst erop dat het gadget gezondheidsrisico's inhoudt 
en vreest voor een opstapje naar echt roken. Ook al bevat de e-sigaret dus geen tabak of nicotine, is 
er volgens hen een gevaar voor je gezondheid. Het verlaagt namelijk de stap naar echte sigaretten. 
Ook waarschuwt het instituut voor irritatie van de luchtwegen en hoesten. De e-sigaret kan een 
opstapje zijn naar tabak. Door kinderen en jongeren vertrouwd te maken met het ritueel en de 
handeling van roken, wordt de stap naar een nicotineverslaving veel kleiner. De e-sigaret kan roken bij 
jongeren weer normaliseren. 
Scholen moeten volgens VIGeZ de elektronische sigaret expliciet verbieden in hun reglement. Dat 
zegt het in een nieuwe richtlijn. Het is immers niet altijd voor iedereen duidelijk dat e-sigaretten wel 
degelijk onder het rookverbod vallen. Het rookverbod geldt voor het roken van producten op basis van 
tabak en soortgelijke producten en de elektronische sigaret valt onder soortgelijke producten. Ze is 
dus verboden in alle gevallen waar een rookverbod op school geldt. 
Wij stellen voor om het advies van VIGeZ te volgen en de e-sigaret te verbieden en het verbod op 
dampen uitdrukkelijk in het schoolreglement op te nemen.  
 
 
Aanpassing schoolreglement 
 
Ontwerp-besluit 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en119; 
Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 
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Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten 
van de Vlaamse Gemeenschap; 
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet 
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt; 
Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs(inclusief de afsprakennota) 
goedgekeurd op 16/06/2016 aan actualisatie toe is; 
Overwegende dat roken schadelijk is voor de gezondheid. 
 
BESLUIT: 
artikel 1: 
Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de afsprakennota, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14/06/2016, wordt opgeheven. 
artikel 2: 
Het schoolreglement in zitting van 14/06/2016 wordt goedgekeurd mits volgende aanpassing in de 
afsprakennota die deel uitmaakt van het schoolreglement wordt toegevoegd: hoofdstuk 4: Leerling en 
school § 4.1.2. Ik, gezondheid en hygiëne: De e-sigaret en het dampen wordt verboden op school 
artikel 3: 
De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen 
opgenomen in de afsprakennota.  
artikel 4: 
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de afsprakennota wordt bij elke inschrijving van een 
leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) 
aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord. 
 
Steven Coenegrachts: 
Stelt deze discussie zich?  Zijn er problemen?  Zijn er cijfers over kinderen die een e-sigaret 
gebruiken?  Moeten we dan ook wiet verbieden in het schoolreglement? 
burgemeester Mark Vos: 
Wiet is verboden bij wet.  Wij stellen voor het schoolreglement aan te passen met een verbod op de e-
sigaret. 
 
BESLUIT: 15 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, Joël L'Hoëst en Etienne Gielen 
9 onthoudingen: Jan Peumans, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, 
Jan Noelmans, Jo Ruyters, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 22.40 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
 
 
Guido Vrijens 
gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 


