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Vergadering gemeenteraad van 8/05/2017. 
 
 
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 11 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. 28.04.2017. 
De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Joël l’Hoëst, de stemmingen worden volgens 
loting aangevat door de heer Marc Konings. 
 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 10.04.2017 
 
Het verslag lag ter inzage. 
 
Met volgende bemerkingen: 
Ivo Thys: 
p.4: antwoord schepen Guy Kersten moet zijn: "We zullen de winnaars verwittigen met een brief om 
de prijzen/bonnen af te komen halen". 
p. 18: opmerking Ivo Thys aanvullen met "Mijn voorstel om een speelbos aan te leggen in Vlijtingen (in 
het wachtbekken) werd afgewezen. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit 
voorstel. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen het verslag aanpassen. 
 
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 
 
Interne zaken - Dienst Personeel 
2. WIJZIGING PLAATSELIJKE RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET 

GEMEENTEPERSONEEL 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd.15/12/2008 waarbij de plaatselijke 
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel werd goedgekeurd met ingang van 01/01/2009, 
gewijzigd bij eventuele latere besluiten; 
Overwegend dat in de loop der jaren regelmatig wijzigingen in de wetgeving zijn gebeurd; 
Overwegend dat de beslissing van de gemeenteraad dd.15/12/2008, gewijzigd bij eventuele latere 
besluiten betreffende rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel dient gewijzigd te worden; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
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Gelet op het vakbondsoverleg; 
Gelet op het overleg met het OCMW; 
Op voorstel van de voorzitter; 
 
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 beslissing van de gemeenteraad dd.15/12/2008, gewijzigd bij eventuele latere besluiten 
betreffende vaststelling van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel met ingang van 
01/01/2009 wordt gewijzigd als volgt : 
 
Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen 
Afdeling II. Algemene bepalingen 
Art.2. 8° (blz.7) 
vermeldt de definitie van het contractuele personeelslid op proef.  De bepalingen met betrekking tot de 
proefperiode voor het contractueel personeel werden geschrapt.  Bijgevolg dient punt 8 tevens 
geschrapt te worden. 
 
Titel II. De loopbaan 
Hoofdstuk I. De indeling van de graden en de procedures voor de vervulling van de betrekkingen 
Artikel 4 § 1 . (blz.8) 
wordt gewijzigd als volgt : 
Met behoud van de toepassing van de specifieke regels per procedure, wordt een vacante betrekking, 
ongeacht haar rangindeling, vervuld op één van de volgende manieren : 
1° door een aanwervingsprocedure; 
2° door een bevorderingsprocedure 
3° door de procedure van interne personeelsmobiliteit 
4° door de procedure van externe personeelsmobiliteit tussen het gemeentebestuur en het OCMW; 
5° door een combinatie van de procedures, vermeld in punt 1° en 2°, 1° en 3°, 1° en 4°, 2° en 3°, 2° 
en 4°, 3° en 4° of in punt 1°, 2°, 3°, 4°. 
 
Titel II. De loopbaan  
Hoofdstuk II. De aanwerving 
Afdeling I. De algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden 
 
Artikel 7. (blz.10) 
Wordt gewijzigd als volgt :  2° voldoet aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de 
functie gesitueerd is en minimaal vier jaar relevante beroepservaring hebben, voor functies in de 
graden : 
- Communicatieambtenaar C4-C5 te schrappen – functie niet meer in het kader 
- Aankoper C4-C5 te schrappen – functie niet meer in het kader 
- De benaming coördinator welzijn en vrije tijd te B4-B5 te schrappen – functie niet meer in het 
kader  en te vervangen door afdelingshoofd welzijn en vrije tijd B4-B5 
- Diensthoofd ICT B4-B5 toe te voegen 
- Adviseur preventie-veiligheid en ambtenaar noodplanning C4-C5 toe te voegen 
 
Hoofdstuk III. De selectieprocedure 
Afdeling I. Algemene regels en technieken 
Artikel 15 § 3 (blz.15) 
Psychotechnische proeven en persoonlijkheidstest worden afgenomen door een selectiebureau of 
door een persoon die daartoe bevoegd is en erkend is in overeenstemming met het decreet van 13 
april 1999 met betrekking tot de private arbeidsmarktbemiddeling in het Vlaamse Gewest en het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2000 ter uitvoering van het decreet. 
Het woord “en erkend” dient geschrapt te worden gezien het gewijzigde artikel 20 van het BVR-RPR 
van 07 december 2007 
 



notulen gemeenteraad dd. 08.05.2017 – p.3 
 

Hoofdstuk III. De selectieprocedure 
Afdeling IV. Specifieke bepalingen voor de aanwerving van de gemeentesecretaris en de financieel 
beheerder van de gemeente 
 
Artikel 30. (blz.19) 
eerste lid  te wijzigen : het woord erkend te schrappen in erkend extern selectiebureau 
 
Hoofdstuk  IV. Specifieke bepalingen voor de aanwerving in de betrekkingen die ingesteld werden ter 
uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheid en in sommige tijdelijke 
betrekkingen  
Afdeling I. (blz.20) 
De aanwervingsprocedure en de selectieprocedure voor aanwerving in sommige betrekkingen die 
ingesteld worden ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden – is niet 
meer van toepassing – nihil te vermelden  
 
Artikel 32. nihil (blz.20) 
 
Hoofdstuk V. De aanwerving van personen met een arbeidshandicap 
Artikel 35.(blz.23) 
 te wijzigen : Tenminste 2% van het totaal aantal betrekkingen te wijzigen in tenminste 2% van het 
totaal aantal personeelsleden … 
 
Artikel 35 – tweede lid (blz.23) 
 te wijzigen : Met toepassing van het eerste lid bedraagt het aantal betrekkingen X (aantal in VTE = 
2% van het totale aantal binnen het bestuur, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, dus met inbegrip van 
de betrekkingen die niet opgenomen zijn in de personeelsformatie). 
 
Hoofdstuk VII. De proeftijd met het oog op de vaste aanstelling in statutair verband (contractueel 
verband te schrappen) – (blz.25) 
Afdeling II. De duur van de proeftijd en de evaluatie tijdens de proeftijd 
 
Artikel 46 § 2. – vierde lid (blz.27) 
toe te voegen : De aanstellende overheid hoort het personeelslid vooraf. 
 
Artikel 48 – tweede lid (blz.27) 
toe te voegen : De aanstellende overheid hoort het personeelslid vooraf. 
 
Artikel 51 (blz.27) 
Nihil te vermelden – omdat ingevolge  de invoering van het éénheidsstatuut  de proefperiode vervalt 
voor het contractueel personeel. 
 
Artikel 52 (blz.28) 
Nihil te vermelden – omdat ingevolge de invoering van het éénheidsstatuut de proefperiode vervalt 
voor het contractueel personeel. 
 
 
Hoofdstuk VIII. De evaluatie tussen de loopbaan 
Afdeling VI. Specifieke bepalingen voor de evaluatie van de gemeentesecretaris en de financieel 
beheerder van de gemeente  
Onderafdeling I. De evaluatie tijdens de proeftijd  
 
Artikel 78- blz.41 
Deze artikelen bevatten bepalingen met betrekking tot de evaluatie tijdens de proeftijd en tijdens de 
loopbaan van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder. 
Vermelde bepalingen werden in de rechtspositieregeling vastgesteld conform artikel 115 van het 
gemeentedecreet.  Artikel 15 van het gemeentedecreet werd evenwel gewijzigd. 
Artikel 78 tot 91 dient bijgevolg in overeenstemming gebracht met het gewijzigd artikel 115 van het 
gemeentedecreet. 
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Artikel 78 – blz.41 
Conform artikel 115 van het gemeentedecreet worden de gemeentesecretaris en de financieel 
beheerder op proef geëvalueerd door een evaluatiecomité, bestaande uit het college van 
burgemeester en schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad. 
Die commissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad. 
Die evaluatie vindt plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe 
deskundigen in het personeelsbeleid.  Het voorbereidend rapport wordt opgemaakt op basis van een 
evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen en de functiehouder en op basis van een onderzoek 
over de wijze van functioneren van de functiehouder, waarbij de burgemeester, de leden van het 
managementteam en de voorzitter van de gemeenteraad betrokken worden.  Het evaluatiecomité 
stemt over het evaluatieresultaat gunstig of ongunstig.  Bij staking van stemmen is het 
evaluatieresultaat gunstig. 
 
 
Onderafdeling II. De evaluatie tijdens de loopbaan 
Artikel 85 – blz.43 
Conform artikel 115 van het gemeentedecreet worden de gemeentesecretaris en de financieel 
beheerder op proef geëvalueerd door een evaluatiecomité, bestaande uit het college van 
burgemeester en schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad. 
Die commissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad. 
Die evaluatie vindt plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe 
deskundigen in het personeelsbeleid.  Het voorbereidend rapport wordt opgemaakt op basis van een 
evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen en de functiehouder en op basis van een onderzoek 
over de wijze van functioneren van de functiehouder, waarbij de burgemeester, de leven van het 
managementteam en de voorzitter van de gemeenteraad betrokken worden.  Het evaluatiecomité 
stemt over het evaluatieresultaat gunstig of ongunstig.  Bij staking van stemmen is het 
evaluatieresultaat gunstig 
 
 
Hoofdstuk X. De administratieve anciënniteiten 
Artikel 112 (blz.50) 
Het derde lid somt de voltijdse onbezoldigde afwezigheden op die in aanmerking komen voor de 
toekenning van de schaalancienniteit. 
Dit lid wordt aangevuld met het zorgkrediet voor maximum één jaar 
 
Artikel 113 § 1 – blz.51 
Deze paragraaf vermeldt bepalingen met betrekking tot de definitie van de overheid.  Dit artikel dient 
aangepast aan de meest recente regelgeving. 
Dit artikel werd gewijzigd als § 1. Onder overheid wordt in artikel 55 en 57 verstaan : 
1° de provincies, de gemeenten en de OCMW ’s van België, de publiekrechtelijke verenigingen 
waarvan ze deel uitmaken en de instellingen die eronder ressorteren; 
2° de diensten en instellingen van de federale overheid, van de gemeenschappen en gewesten en de 
internationale instellingen waarvan ze lid zijn; 
3° de diensten en instellingen en de lokale overheden van een lidstaat van de Europese Unie of van 
de Europese Economische Ruimte; 
4° de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen of de gesubsidieerde vrije centra voor 
leerlingenbegeleiding; 
5° de publiekrechtelijke en vrije universiteiten; 
6° elke andere instelling naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte die beantwoordt aan collectieve behoeften van algemeen of lokaal belang en 
waarbij in de oprichting of bijzondere leiding ervan het overwicht van de overheid tot uiting komt. 
 
 
Hoofdstuk XII. De bevordering 
Afdeling V. De proeftijd van het personeelslid na bevordering 
Artikel 135 (blz.62) 
Dit artikel bevat bepalingen met betrekking tot de proeftijd van een personeelslid na bevordering.  
Aangezien de proeftijd voor de contractuele personeelsleden werd geschrapt, dient benadrukt dat 
vermelde bepalingen enkel gelden voor de statutaire personeelsleden.   
Te wijzigen :  
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De proeftijd na bevordering beoogt de inwerking van het statutaire personeelslid in zijn nieuwe functie 
en stelt het college de geschiktheid van het statutaire personeelslid voor de nieuwe functie te 
verifiëren.  De leidinggevende van het statutaire personeelslid zorgt in overleg met de 
gemeentesecretaris voor de actieve inwerking van het statutaire personeelslid in zijn nieuwe functie. 
 
Artikel 135 § 2 (blz.62) 
Te wijzigen als volgt : Bij de bevordering in de functie van gemeentesecretaris en financieel beheerder 
geldt een proeftijd van tien maanden. 
Het personeelslid dat bevorderd wordt in een statutaire functie van de hogere rangen van niveau A is 
onderworpen aan een proeftijd van 6 maanden; 
 
Artikel 137 § 2, 2°,a (blz.63) 
Dit punt vermeldt de proeftijd voor contractuele personeelsleden. 
Aangezien de proeftijd voor de contractuele personeelsleden werd geschrapt, dient de zinsnede en ze 
hebben de proeftijd beëindigd, geschrapt. 
 
 
Titel III. Het mandaatstelsel, het opdrachthouderschap en de waarneming van een hogere functie – te 
schrappen (blz.66) 
Hoofdstuk I. Het mandaatstelsel – afdeling I. algemene bepalingen : te schrappen (blz.66) 
Voor artikel 144 (blz.66)  Het hiernavolgend hoofdstuk in te voegen  
Hoofdstuk XIV.  De vervulling van een vacature door externe personeelsmobiliteit 
Afdeling I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen 
Artikel 144 § 1.  Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op de gemeente en het OCMW 
§2. De externe personeelsmobiliteit tussen de gemeente en het OCMW wordt verwezenlijkt : 
1. Door deelname van personeelsleden van de ene overheid aan de procedure van interne 
personeelsmobiliteit bij de andere overheid 
2. Door deelname van personeelsleden van de ene overheid aan de bevorderingsprocedure bij 
de andere overheid 
§3. De externe personeelsmobiliteit tussen lokale overheden met hetzelfde werkingsgebied, vermeld 
in artikel 144 § 1 is, van toepassing op de volgende betrekkingen : 
1. De statutaire betrekkingen bij de gemeente en bij het OCMW; 
2. De bestendige contractuele betrekkingen op de personeelsformatie van de gemeente en van 
het OCMW; 
§4. De volgende personeelsleden kunnen zich kandidaat stellen voor deelname aan de procedure van 
interne personeelsmobiliteit of voor deelname aan de bevorderingsprocedure voor een vacature bij 
een andere overheid : 
1. De vast aangestelde statutaire personeelsleden, ongeacht hun administratieve toestand 
2. De contractuele personeelsleden die beantwoorden aan de criteria om bij de eigen overheid in 
aanmerking te komen voor deelname aan de procedure van interne personeelsmobiliteit, 
respectievelijk aan de bevorderingsprocedure; 
Afdeling II. Procedure en voorwaarden 
Artikel 145 § 1. De aanstellende overheid van de gemeente en van het OCMW beslist bij 
vacantverklaring van een betrekking of ze een beroep doet op externe personeelsmobiliteit met de 
andere overheid.  In voorkomend geval deelt ze haar beslissing mee aan die andere overheid, samen 
met het verzoek aan die andere overheid om de vacature interne bekend te maken. 
§2. De regels over het vacaturebericht, over de wijze van kandidaatstelling en over de termijn voor de 
kandidaatstelling die op grond van de plaatselijke rechtspositieregeling van toepassing zijn bij de 
procedure van interne personeelsmobiliteit en bij de bevorderingsprocedure, zijn ook van toepassing 
als de aanstellende overheid een beroep doet op kandidaten van een andere overheid. 
 
De bekendmaking van de vacature door de andere overheid gebeurt via de interne 
bekendmakingskanalen die op grond van de plaatselijke rechtspositieregeling van die andere overheid 
gebruikt worden bij de toepassing van de procedure van interne personeelsmobiliteit, respectievelijk 
de bevorderingsprocedure. 
§3. Het personeelslid van de andere overheid dat zich kandidaat stelt voor deelname aan de 
procedure van interne personeelsmobiliteit, moet voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en 
aan de andere voorwaarden voor de vacante betrekking, vastgesteld met toepassing van de regels 
voor de procedure van interne personeelsmobiliteit. 
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Het personeelslid van de andere overheid dat zich kandidaat stelt voor de deelname aan de 
bevorderingsprocedure, moet voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de andere 
voorwaarden voor de vacante betrekking, vastgesteld met toepassing van de regels van de 
bevorderingsprocedure. 
§4. Kandidaten van de andere overheid moeten op dezelfde wijze als kandidaten van de eigen 
overheid : 
1. Aantonen dat ze voldoen aan de competentievereisten voor de vacante betrekking bij 
deelname aan de procedure van interne personeelsmobiliteit 
2. Slagen voor de selectieprocedure bij deelname aan de bevorderingsprocedure. 
Afdeling II . De toegang tot de mandaatfuncties en de selectie – te schrappen (blz;67) 
Afdeling III. Aanstelling van het personeelslid dat overkomt van een andere overheid 
Artikel 146 § 1. De geselecteerde kandidaat die overkomt van de andere overheid wordt aangesteld in 
de betrekking waarvoor hij zich kandidaat gesteld heeft.  De kandidaat voor een statutaire betrekking 
wordt in statutair dienstverband aangesteld.  De kandidaat voor een contractuele betrekking wordt in 
contractueel dienstverband aangesteld. 
Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid wordt na de statutaire aanstelling niet 
opnieuw onderworpen aan een proeftijd, tenzij in geval van deelname aan een bevorderingsprocedure 
waarbij de eigen statutaire personeelsleden op grond van de plaatselijke rechtspositieregeling 
onderworpen zijn aan een proeftijd. 
In afwijking van het tweede lid kunnen de bevoegde raden bepalen dat het personeelslid dat overkomt 
van een andere overheid na een procedure van interne personeelsmobiliteit, bij een statutaire 
aanstelling toch onderworpen wordt aan een proeftijd.  In voorkomend geval is de maximale duur van 
de proeftijd drie maanden. 
Die termijn is verlengbaar met de duur van de afwezigheden, zodra het statutaire personeelslid op 
proef tien werkdagen afwezig is geweest. 
 
Personeelsleden kunnen binnen de drie maanden terug naar hun primair bestuur. 
 
§2. De aanstellende overheid beslist over de aanstelling van de kandidaat die overkomt van een 
andere overheid.  Ze bezorgt een kopie van de aanstellingsbeslissing aan de overheid van herkomst 
van de kandidaat. 
 
De aanstellende overheid bepaalt de datum of de termijn van indiensttreding van het geselecteerde 
personeelslid. 
Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid legt bij zijn indiensttreding opnieuw de eed 
af. 
 
Afdeling IV. Administratieve anciënniteiten en andere arbeidsvoorwaarden. 
Artikel 147 & 1. Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid als gevolg van deelname 
aan de procedure van interne personeelsmobiliteit behoudt na zijn aanstelling in de nieuwe betrekking 
de salarisschaal en de schaalanciënniteit die het verworven had in de functionele loopbaan van zijn 
vorige betrekking, als met de nieuwe betrekking dezelfde functionele loopbaan verbonden is. 
 
Als het personeelslid aangesteld wordt in een betrekking van dezelfde rang waarmee een andere 
functionele loopbaan met andere salarisschalen verbonden is, dan behoudt het zijn schaalanciënniteit 
en wordt het met die schaalanciënniteit ingeschaald in de daarmee overeenstemmende salarisschaal 
van de nieuwe functionele loopbaan. 
 
§2. Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid als gevolg van deelname aan de 
bevorderingsprocedure krijgt na zijn aanstelling in de nieuwe betrekking de eerste salarisschaal van 
de functionele loopbaan die verbonden is met de nieuwe betrekking.  De schaalanciënniteit begint 
opnieuw vanaf nul te lopen. 
De regeling van de gegarandeerde salarisverhoging bij bevordering naar een graad van een hoger 
niveau is ook van toepassing op het personeelslid dat als gevolg van een bevordering naar ene graad 
van een hoger niveau overkomt van een andere overheid. 
 
§3. In afwijking van paragraaf 1 wordt ervaring in de privé sector of als zelfstandige die bij de andere 
overheid gevaloriseerd werd in de schaalanciënniteit, alleen gevaloriseerd in de schaalanciënniteit 
voor zover de overheid bij wie het personeelslid wordt aangesteld, die valorisatieregeling ook heeft 
voor het eigen personeel. 
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Ervaring in de privésector of als zelfstandige die bij de andere overheid gevaloriseerd werd in de 
geldelijke anciënniteit, wordt alleen gevaloriseerd in de geldelijke anciënniteit voor zover de overheid 
bij wie het personeelslid wordt aangesteld, die valorisatieregeling ook heeft voor het eigen personeel. 
 
 
Afdeling III. Dienstverband, proeftijd, beloning en functionele loopbaan van de mandaathouder te 
schrappen (blz.68) 
 
Artikel 148 § 1. De niveau-anciënniteit en de dienstanciënniteit die het personeelslid verworven had bij 
de andere overheid worden volledig in aanmerking genomen voor de vaststelling van de niveau-
anciënniteit en de dienstanciënniteit. 
 
De regels voor de vaststelling van de graadanciënniteit na aanstelling in een andere graad bij de 
toepassing van de procedure van interne personeelsmobiliteit zijn ook van toepassing op het 
personeelslid dat overkomt van de andere overheid en dat aangesteld wordt in een andere graad. 
 
Na bevordering neemt de graadanciënniteit in de nieuwe graad een aanvang. 
 
§2. Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid is onderworpen aan de regels over de 
jaarlijkse vakantie, de feestdagen en de andere verloven en afwezigheden die gelden bij de overheid 
waar het aangesteld wordt.  Er zijn geen overgangsbepalingen van toepassing. 
 
De regels over het ziektekrediet bij de overheid waarbij het vast aangestelde statutaire personeelslid 
wordt aangesteld, zijn van toepassing, met dien verstande dat de jaren dienstactiviteit en de al 
opgenomen ziektedagen bij de andere overheid, meegerekend worden voor de vaststelling van het 
aantal dagen ziektekrediet. 
Afdeling IV. De evaluatie, de verlenging en de beëindiging van het mandaat – blz.69 te schrappen 
Hoofdstuk II Het opdrachtouderschap – blz.70 – te schrappen 
Hoofdstuk III. De waarneming van een hogere functie – blz.71 wordt vervangen door Hoofdstuk I. De 
waarneming van een hogere functie. 
Artikel 160 (blz.71) 
Dit artikel stelt o.a.  Een contractueel personeelslid in dienst DAT NIET MEER IN DE PROEFTIJD 
TIJD IS …- Aangezien de proeftijd voor het contractueel personeel werd geschrapt, dient de zinsnede 
dat niet meer in de proeftijd is, tevens geschrapt. 
 
Titel IV. De ambtshalve herplaatsing 
Hoofdstuk II. De herplaatsing van het contractuele personeelslid 
Artikel 166 – blz.76 
Het eerste en tweede lid vermelden de proeftijd voor contractuele personeelsleden.  Aangezien de 
proeftijd voor het contractueel personeel werd geschrapt, dient in het eerste de zinsnede BIJ AFLOOP 
VAN DE PROEFTIJD geschrapt.  In het tweede lid dient de zinsnede DIE DE PROEFTIJD VOLTOOID 
HEBBEN, geschrapt.  
 
Titel V. Het verlies van de hoedanigheid van statutair personeelslid en de definitieve 
ambtsneerlegging 
Hoofdstuk II . De definitieve ambtsneerlegging van het statutaire personeelslid  
Artikel 171, 1° – blz.79 
Toe te voegen : Dit punt verwijst naar de ambtshalve pensionering als gevolg van artikel 83 van de 
wet van 05 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen. 
toe te voegen : De leeftijd van het ambtshalve ziektepensioen – meer bepaald het pensioen waarbij 
statutaire personeelsleden afwezig zijn wegens medische ongeschiktheid, ambtshalve op pensioen 
gesteld mag vanaf 2017 de periode van 365 kalenderdagen of 1976 uren pas starten op de leeftijd 
van 62.5 jaar en vanaf 2018 op 63 jaar. 
 
 
Titel VI. Het salaris 
 
Hoofdstuk II. De toekenning van periodieke salarisverhogingen door de opbouw van geldelijke 
anciënniteit 
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Afdeling I. Diensten bij een overheid 
Artikel 182 – blz.82 
Dit artikel vermeldt bepalingen met betrekking tot de diensten van een overheid die in aanmerking 
worden genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen.  Artikel 182 dient in 
overeenstemming gebracht te worden met de meest recente regelgeving. 
Het gewijzigde artikel 113 van het BVR-RPR van 07 december 2007 stelt deze bepalingen thans vast 
als : 
1° de provincies, de gemeenten en de OCMW ’s van België, de publiekrechtelijke verenigingen 
waarvan ze deel uitmaken en de instellingen die eronder resorteren; 
2° de diensten en instellingen van de federale overheid, van de gemeenschappen en gewesten en de 
internationale instellingen waarvan ze lid zijn; 
3° de diensten en instellingen en de lokale overheden van een lidstaat van de Europese Unie of van 
de Europese Economische Ruimte; 
4° de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen of de gesubsidieerde vrije centra voor 
leerlingenbegeleiding; 
5° de publiekrechtelijke en vrije universiteiten; 
6° elke andere instelling naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte die beantwoordt aan collectieve behoeften van algemeen of lokaal belang en 
waarbij in de oprichting of bijzondere leiding ervan het overwicht van de overheid tot uiting komt. 
 
Artikel 183 – blz.82 
Dit artikel verduidelijk artikel 182.  Het (gewijzigde) artikel 114 van het BVR-RPR stelt in deze thans. 
Artikel 183 dient tevens in overeenstemming gebracht te worden met de meest recente regelgeving. 
Voor de toepassing van artikel 113 wordt onder werkelijke diensten verstaan : alle diensten die recht 
geven op een salaris of die bij ontstentenis van een salaris krachtens de rechtspositieregeling toch in 
aanmerking worden genomen voor de vaststelling van het salaris. 
 
Titel VII. De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen 
Hoofdstuk V De vergoeding voor reis- en verblijfkosten 
Afdeling II. De vergoeding voor reiskosten 
Artikel 240 §1. – blz.103 
Te vervangen door : Het bedrag van de vergoeding te vervangen, nl. Het personeelslid dat voor 
dienstreizen van zijn eigen motovoertuig gebruik maakt, heeft recht op een vergoeding van 0.3424 
euro per kilometer (1 juli 2016) – 30 juni 2017). De kilometervergoeding dekt alle kosten die gepaard 
gaan met het gebruik  van het eigen motovoertuig, met uitzondering van de parkeerkosten.  Onder 
motorvoertuig wordt verstaan : een auto, een motorfiets of bromfiets. 
Bij carpooling kan de vergoeding voor de bestuurder worden verhoogd met 0,1747 euro (1 juli 2016-
30 juni 2017).  De meereizende personeelsleden hebben geen recht op een kilometervergoeding. 
Het personeelslid heeft recht op de terugbetaling van eventuele parkeerkosten. 
Het personeelslid dat voor dienstreizen van de eigen fiets gebruik maakt, ontvangt 0,1747 euro per 
kilometer (1 juli 2016-30 juni 2017). 
 
Artikel 240 §3.- blz.103 
toe te voegen : Een omniumverzekering dienstreizen werd afgesloten voor alle personeelsleden. 
In de polis zijn volgende waarborgen opgenomen : 
- De schade overkomen op het traject naar en van het huis is uitgesloten; 
- De schade die opgelopen wordt op weg van thuis naar de eerste opdracht en van de laatste 
opdracht terug naar huis, zonder langs de vaste werkplaats te komen; 
- Iedere opdracht in het kader van de arbeidsprestaties of ambtsgeboden vergadering, die 
vooraf geregistreerd is, zowel tijdens als buiten de gebruikelijke arbeidsuren 
- De verzekerde voertuigen, die geparkeerd staan gedurende de opdracht 
- Dekking in stoffelijke schade, glasbraak, diefstal en brand 
- Enkel de voertuigen ingeschreven op naam van de personeelsleden en de voertuigen van 
diegene die op hetzelfde domicilieadres samenwonen zijn verzekerd tijdens de dienstopdrachten 
Kilometervergoeding wordt toegekend voor : 
- Alle verplaatsingen  door personeelsleden met hun eigen wagen gedaan in opdracht van het 
bestuur en/of leidinggevende worden vergoed 
- Vergoeding voor de verplaatsingen van en naar het werk is uitgesloten behalve wanneer een 
personeelslid wordt gevraagd naar de werkplek te komen door het bestuur en/of leidinggevende (vb. 
avondvergadering) 
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- Verplaatsing van en naar een opleiding met de eigen wagen als het openbaar vervoer niet kan 
gebruikt worden – indien het personeelslid van thuis vertrekt, kan de vergoeding nooit meer zijn dan 
deze die men ontvangt als men vertrekt van de werkplek 
- Verplaatsingen in het belang van het bestuur ook tussen de verschillende vestigingsplaatsen 
van het bestuur 
- Voor verplaatsingen in opdracht van het bestuur en/of leidinggevende wordt eerst de 
dienstfiets en/of dienstwagen gebruikt.  Als deze niet vrij is, is het openbaar vervoer en als laatste, als 
de twee vorige oplossingen niet kunnen dan pas de eigen wagen 
- Bij betwistingen of onduidelijkheden beslist het diensthoofd. 
 
Registratie van verplaatsingen : 
- Een personeelslid aan wie kilometervergoeding wordt toegekend voor dienstreizen in opdracht 
van het bestuur, dient als bewijs het document “dienstreizen” te gebruiken en te ondertekenen door 
het diensthoofd en in te dienen op de personeelsdienst. 
- Bij ongeval dient het personeelslid een bevestiging van de opdracht te laten opstellen. 
 
Titel VII. De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen 
Hoofdstuk VI. De sociale voordelen 
Afdeling I. De maaltijdcheques 
Artikel 243. – blz.104 
De waarde van één maaltijdcheque wordt gewijzigd van 3,71 euro naar 5 euro (sinds 01/01/2017) 
 
Titel VIII. Verloven en afwezigheden 
Hoofdstuk II. De jaarlijkse vakantiedagen 
Artikel  258. §1 – vierde lid – blz.110 
 toe te voegen : Maximum zeven dagen van het jaarlijks vakantieverlof kunnen overgedragen worden 
naar het volgend jaar en dienen teruggenomen te worden tegen het einde van de paasvakantie.  
Daarna vervalt het recht op terugname.  Voor deeltijdse personeelsleden wordt het aantal maximum 
overdraagbare verlofdagen verminderd à rato van hun prestaties. 
 
Artikel 259 – derde lid – blz.110 
 wordt gewijzigd, namelijk : Periodes met recht op een uitkering in het kader van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering worden voor de eerste dertien maanden (gewaarborgd loon + twaalf maanden) 
gelijkgesteld met periodes met recht op salaris.  Het aantal vakantiedagen wordt in dat geval dus niet 
verminderd. 
 
Artikel 259  – vierde lid – blz.110 
wordt gewijzigd, namelijk : Periodes van disponibiliteit wegens ziekte worden gelijkgesteld met 
periodes met recht op salaris met een maximum van 1 jaar.  Het aantal vakantiedagen wordt in dat 
geval dus niet verminderd. 
 
Titel VIII. Verloven en afwezigheden 
Hoofdstuk II. De jaarlijkse vakantiedagen 
Artikel 260 – blz.110 
Tweede lid aan te vullen als volgt : Als een statutair en/of contractueel personeelsld tijdens zijn 
vakantie in het ziekenhuis opgenomen wordt, dan wordt de vakantie opgeschort vanaf de eerste dag 
van de ziekenhuisopname. 
 
Titel VIII. Verloven en afwezigheden 
Hoofdstuk V. Het ziekteverlof 
 
Artikel 268 § 1 – blz.114 
Bij te voegen : De ziektekredietdagen worden toegekend in de vorm van een krediet van éénentwintig 
werkdagen per jaar volledige dienstactiviteit of uitgedrukt in uren : 159.60 uren  
 
Artikel 269 – blz.115 
Artikel 269 te schrappen en te vervangen door artikel 269.A : Zodra de aanstellende overheid heeft 
vastgesteld dat een statutair personeelslid zijn ziektekrediet heeft opgebruikt, en als het betrokken 
personeelslid nog altijd ziek is, zal het bestuur het personeelslid doorverwijzen naar de federale 
medische dienst Medex na een maximumperiode van drie maanden in disponibiliteit. 
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De dienst Medex is bevoegd voor de eventuele verklaring tot definitieve ongeschiktheid, met het oog 
op een eventuele vervroegde pensionering om gezondheidsredenen. 
Het college heeft de mogelijkheid hiervan te wijken in specieke gevallen. 
 
 
Hoofdstuk VII. Het verlof voor deeltijdse prestaties  
Artikel 280 (blz.121) te schrappen 
wordt vervangen door Hoofdstuk VII. Het onbetaalde verlof als gunstmaatregel (blz.121) 
Artikel 280 § 1 
Toe te voegen : Het personeelslid kan onbetaald verlof nemen na goedkeuring van de 
gemeentesecretaris en voor zover de goede werking van de dient het toelaat voor : 
1° twintig werkdagen per kalenderjaar, te nemen in volledige of halve dagen en al dan niet 
aaneensluitende perioden.  Die dagen worden niet bezoldigd; 
2° twee jaar gedurende de loopbaan, te nemen in periodes van minimaal één maand.  Die periodes 
worden niet bezoldigd. 
§2. Het personeelslid dient minstens één maand op voorhand zijn aanvraag in te dienen bij de 
gemeentesecretaris.  Het kan bij weigering bezwaar indienen bij het college van burgemeester en 
schepenen. Het kan verzoeken om in dit verband gehoord te worden. 
§3. Het personeelslid hoeft geen reden op te geven voor de aanvraag van onbetaald verlof. Tijdens 
het opnemen van onbetaald verlof blijven de deontologische regels die op het personeelslid van 
toepassing zijn, onverkort van kracht, ook op het gebied van onverenigbaarheden 
§4. Het onbetaald verlof als gunst wordt, niet gelijkgesteld met dienstactiviteit tenzij het gaat om 
periodes van minder dan één maand of deeltijds verlof.  De raad kan afwijken in het voordeel van de 
werknemer. 
§5. Een periode van arbeidsongeschiktheid maakt geen einde aan het stelsel van onbetaald verlof 
tenzij het gaat om arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een arbeidsongeval of een 
beroepsziekte. 
§6. Feestdagen die vallen binnen de periode van onbetaald verlof kunnen niet op een later tijdstip 
worden opgenomen, hier geldt ook het principe van “eerste schorsing primeert”. 
§7. Het is mogelijk om het stelsel voortijdig stop te zetten mits schriftelijke aanvraag bij de 
gemeentesecretaris minstens één maand voor het verstrijken van de einddatum. 
§8. Personeelsleden in de categorie leidinggevenden worden  hiervan uitgesloten van de toepassing 
van artikel 280 §1- 2°, omwille van redenen die inherent zijn aan de goede werking van de dienst.  Het 
college van burgemeester en schepenen kan hiervan eventueel afwijken. 
 
Artikel 281 (blz.121) te schrappen 
 
Hoofdstuk IX Het omstandigheidsverlof 
Artikel 284 (blz.124) 
 toe te voegen – Het omstandigheidsverlof wordt enkel toegekend op basis van de door het 
personeelslid binnengebrachte bewijsstuk. 
 
 
Hoofdstuk X. Het onbetaalde verlof wordt vervangen door het onbetaalde verlof als recht – blz.125 
Artikel 285 
wordt geschrapt en vervangen door : 
 
Artikel 285 §1. Het personeelslid heeft het recht om zijn loopbaan voltijds te onderbreken voor 
maximum twaalf maanden gedurende de loopbaan.  Vanaf de leeftijd van 55 jaar verwerft het 
personeelslid een bijkomend recht van twaalf maanden.  De volledige onderbreking van de 
arbeidsprestaties gebeurt in periodes van minstens één maand. 
§2. Het personeelslid kan zijn arbeidsprestaties verminderen tot 90%, 80% of 50% van een voltijdse 
betrekking voor maximum zestig maanden gedurende de loopbaan.  Vanaf de leeftijd van 55 jaar zal 
hij dit recht onbeperkt hebben.  De vermindering van arbeidsprestaties gebeurt in periodes van 
minstens drie maanden. 
§3.  Het verlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit. 
§4. Een periode van arbeidsongeschiktheid maakt geen einde aan het stelsel van onbetaald verlof, 
tenzij het gaat om arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een arbeidsongeval of een 
beroepsziekte. 
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§5. Feestdagen die vallen binnen de periode van onbetaald verlof, kunnen niet op een later tijdstip 
worden opgenomen, hier geldt ook het principe “eerste schorsing primeert”. 
§6. Het personeelslid dient minstens één maand op voorhand zijn aanvraag in te dienen bij de 
gemeentesecretaris. Het is mogelijk om het stelsel voortijdig stop te zetten mits schriftelijke aanvraag 
bij de gemeentesecretaris minstens één maand voor het verstrijken van de einddatum. 
§7. Personeelsleden in de categorie leidinggevenden kunnen enkel onbetaald verlof als recht 
aanvragen met een vermindering van 1/5 der prestaties,  omwille van redenen die inherent zijn aan de 
goede werking van de dienst.  Het college van burgemeester en schepenen kan hiervan eventueel 
afwijken. 
 
Hoofdstuk Xbis.. Loopbaanonderbreking – blz.126 
Afdeling I. Ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan – blz.126 
Artikel 287§1. (blz.126) te schrappen en te vervangen als volgt : 
Om voor zijn kind te zorgen heeft het personeelslid het recht om : 
- Hetzij gedurende een periode van vier maanden de uitvoering van zijn volledige 
arbeidsprestaties te schorsen zoals bedoeld bij artikel 100 van de herstelwet van 22 januari 1985 
houdende sociale bepalingen; deze periode kan naar keuze van de werknemer worden opgesplitst in 
maanden – er worden enkel onderbrekingsuitkeringen uitbetaald voor een termijn van vier maanden 
indien het kind voor wie die periode wordt gevraagd, geboren is op of na 08/03/2012 – er worden 
enkel onderbrekingsuitkeringen uitbetaald voor een termijn van drie maanden indien het kind voor wie 
die periode wordt aangevraagd, geboren is voor de datum van 08/03/2012. 
- Hetzij gedurende een periode van acht maanden zijn arbeidsprestaties deeltijds verder te 
zetten in de vorm van een halftijdse vermindering zoals bedoeld in artikel 102 van voornoemde wet, 
wanneer hij voltijds is tewerkgesteld; deze periode kan naar keuze van de werknemer opgesplitst 
worden in periodes van twee maanden of een veelvoud hiervan –  er worden enkel 
onderbrekingsuitkeringen uitbetaald voor een termijn van acht maanden indien het kind voor wie die 
periode wordt gevraagd, geboren is op of na 08/03/2012 – er worden enkel onderbrekingsuitkeringen 
uitbetaald voor een termijn van zes maanden indien het kind voor wie die periode wordt aangevraagd, 
geboren is voor de datum van 08/03/2012. 
- Hetzij  gedurende een periode van twintig maanden zijn arbeidsprestaties deeltijds verder te 
zetten in de vorm van een vermindering met één vijfde zoals bedoeld in artikel 102 van voornoemde 
wet wanneer hij voltijds is tewerkgesteld; deze periode kan naar keuze van de werknemer worden 
opgesplitst in periode van vijf maanden of een veelvoud hiervan –  er worden enkel 
onderbrekingsuitkeringen uitbetaald voor een termijn van twintig maanden indien het kind voor wie die 
periode wordt gevraagd, geboren is op of na 08/03/2012 – er worden enkel onderbrekingsuitkeringen 
uitbetaald voor een termijn van vijftien maanden indien het kind voor wie die periode wordt 
aangevraagd, geboren is voor de datum van 08/03/2012. 
Artikel 288 § 1. (blz.126) 
te wijzigen : tweede lid – wanneer het kind voor tenminste 66% getroffen is door een lichamelijke of 
geestelijke ongeschiktheid of een aandoening heeft dit tot gevolg heeft dat tenminste 4 punten 
toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende 
de kinderbijslag, wordt het recht op ouderschapsverlof toegekend uiterlijk tot het kind de leeftijd van 21 
jaar niet heeft bereikt op de ingangsdatum van de aanvraag van het ouderschapsverlof. 
 
Artikel 288 § 3. (blz.126) 
toe te voegen – Leidinggevende personeelsleden kunnen enkel  loopbaanonderbreking in het kader 
van ouderschapsverlof aanvragen met een vermindering van 1/5 der arbeidsprestaties, omwille van 
redenen die inherent zijn aan de goede werking van de dienst.  Het college van burgemeester en 
schepenen kan hiervan eventueel afwijken. 
 
Artikel 291 –1° - blz.127 
1° de werknemer brengt ten minste één maand op voorhand de gemeentesecretaris hiervan 
schriftelijk hiervan op de hoogte; die termijn kan in overleg tussen het personeelslid en het bestuur 
worden ingekort;  
Artikel.291 2° (blz.127) 
te wijzigen als volgt : de kennisgeving gebeurt door middel van een schrijven gericht aan de 
gemeentesecretaris. 
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Artikel 293 §1 en §2 (blz.127) 
te schrappen – is niet meer van toepassing – nihil te vermelden.. 
 
  
Hoofdstuk Xbis. Loopbaanonderbreking 
Afdeling II. Loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.  
Artikel 294 tweede alinea (blz.128) 
toe te voegen : Leidinggevende personeelsleden kunnen enkel  loopbaanonderbreking voor bijstand 
of verzorging van een zwaar gezins- of familielid aanvragen met een vermindering van 1/5 der 
arbeidsprestaties, omwille van redenen die inherent zijn aan de goede werking van de dienst.  Het 
college van burgemeester en schepenen kan hiervan eventueel afwijken. 
Artikel 299 – derde alinea (blz.129) 
 te wijzigen als volgt : Deze kennisgeving gebeurt door middel van een schrijven gericht aan de 
gemeentesecretaris. 
 
Artikel 300 – blz.129 
Te vervangen door 300.A 
 
Artikel 300 B –blz.129 
Toe te voegen : 
Het verlof voor de verzorging van een zwaar ziek minderjarig kind dat gehospitaliseerd is, kan 
opgenomen worden voor één week, eventueel nog te verlengen met één week. 
Daarvoor moet het personeelslid een attest van het hospitaal aan de gemeentesecretaris bezorgen. 
 
Artikel 301 § 2 – blz.129 
te schrappen – is niet meer van toepassing  
 
Hoofdstuk Xbis. Loopbaanonderbreking 
Afdeling III. Loopbaanonderbreking thematisch verlof in het kader van palliatief verlof  
toe te voegen 
 
Artikel 301.A 
Het gaat om een thematisch verlof die je de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te 
schorsen om palliatieve zorgen te verstrekken.  Onder palliatieve verzorging verstaat men elke vorm 
van bijstand en van verzorging van ongeneeslijk zieke personen die zich in een terminale fase 
bevinden.   
 
Tweede alinea toe te voegen : Hetzij gedurende een periode van één maand de uitvoering van zijn 
volledige arbeidsprestaties te schorsen – verlengbaar met één maand per patiënt. 
Hetzij gedurende een periode van één maand de uitvoering van zijn arbeidsprestaties deeltijds verder 
te zetten – verlengbaar met één maand per patiënt hetzij verminderen met 1/5 of een halftijdse 
betrekking. 
Maximum twee attesten kunnen ingediend worden per patiënt 
Derde alinea toe te voegen : Het recht gaat in op de eerste dag van de week die volgt op de week 
tijdens dewelke het attest aan de gemeentesecretaris werd overhandigd.  Er kan een kortere termijn 
aanvaard worden.  In geval van verlenging moet voormelde procedure opnieuw gevolgd worden. 
Vierde alinea toe te voegen : Bij overlijden van de patiënt voor het einde van de 
loopbaanonderbreking, kan de loopbaanonderbreking blijven tot de voorziene datum of het werk al 
eerder hervatten. 
Vijfde alinea toe te voegen : Leidinggevende personeelsleden kunnen enkel  thematisch verlof in het 
kader van palliatief verlof aanvragen met een vermindering van 1/5 der arbeidsprestaties, omwille van 
redenen die inherent zijn aan de goede werking van de dienst.  Het college van burgemeester en 
schepenen kan hiervan eventueel afwijken. 
  
Afdeling IV :Vlaams zorgkrediet  met motief zorg of opleiding  
toe te voegen 
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Artikel 301.B§1 – toe te voegen 
Aan een personeelslid wordt een onderbrekingsuitkering toegekend als het zijn arbeidsprestaties 
onderbreekt om voor een kind te zorgen tot en met de leeftijd van twaalf jaar (kan aangevraagd 
worden tot en met de dag juist voor de 13de verjaardag van het jongste kind). 
 
In geval van adoptie kan het zorgkrediet aanvangen vanaf de inschrijving in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister van de gemeente waar het personeelslid zijn woonplaats heeft. 
 
Artikel 300.B §2 – toe te voegen 
Aan een personeelslid wordt een onderbrekingsuitkering toegekend als het zijn arbeidsprestaties 
onderbreekt om zorg te dragen voor een kind met handicap. 
In het eerste lid wordt onder een kind met handicap één van de volgende kinderen verstaan : 
1° een kind dat voor tenminste 66% getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid; 
2° een kind dat een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat tenminste vier punten toegekend 
worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal als vermeld in de regelgeving betreffende de 
kinderbijslag; 
 
3° een kind dat erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of voor 
Integrale Jeugdhulp een indicatiestellingsverslag heeft afgeleverd met één of meer geldige 
typemodules in het kader van de handicap. 
 
 
Artikel.300.B §3. – toe te voegen 
Aan een personeelslid wordt een onderbrekingsuitkering toegekend als het zijn arbeidsprestaties 
onderbreekt om palliatieve verzorging te verlenen. 
 
In het eerste lid wordt onder palliatieve verzorging verstaan : 
Elke vorm van bijstand, meer bepaald van medische, sociale, administratieve en psycholigische 
bijstand aan en verzorging van een persoon die lijst aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een 
terminale fase bevindt. 
 
Artikel 300.B §4. – toe te voegen 
Aan een personeelslid wordt een onderbrekingsuitkering toegekend als het zijn arbeidsprestaties 
onderbreekt om een opleiding te volgen die voldoet aan één van de volgende vereisten : 
1° elke vorm van onderwijs en opleiding die georganiseerd, gefinancierd, gesubsidieerd of erkend 
wordt door de Vlaamse overheid, waarvan het programma minimaal 120 contacturen of negen 
studiepunten op jaarbasis omvat; 
 
2° elke opleiding die georganiseerd wordt door een opleidingsverstrekker die erkend is krachtens het 
besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidingscheques voor werknemer 
of het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine 
en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten, waarvan het 
programma minimaal 120 contacturen of negen studiepunten op jaarbasis omvat. 
 
 
Artikel.300.B §5. – toe te voegen 
Aan een personeelslid wordt een onderbrekingsuitkering toegekend als het zijn arbeidsprestaties 
onderbreekt om bijstand of verzorging te verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid. 
In het eerste lid wordt verstaan onder : 
1° gezinslid : elke persoon die samenwoont met het personeelslid; 
 
2° familielid : zowel de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad van het personeelslid als de 
bloed- en aanverwanten tot de tweede graad van de persoon met wie het personeelslid getrouwd is of 
een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd conform artikel 1476 van het Burgerlijke 
Wetboek; 
 
3° zware ziekte : elke ziekte of medische ingreep die door de behandelende arts als dusdanig wordt 
beschouwd en waarbij de arts oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale en emotionele bijstand of 
verzorging noodzakelijk is. 
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Artikel 300.B § 6 – toe te voegen 
 Wanneer de persoon voor wie je het zorgkrediet opneemt overlijdt, kan de onderbrekingsuitkering 
behouden worden voor de duur van de lopende periode maximaal 6 maanden na de dag van het 
overlijden. 
 
Artikel 300.B § 7. – toe te voegen 
Het personeelslid ontvangt een onderbrekingsuitkering voor de onderbreking van zijn 
arbeidsprestaties, met al dan niet opeenvolgende periodes, gedurende één van de volgende termijnen 
: 
1° - 18 maanden in geval van volledige onderbreking van de arbeidsprestaties; 
2° -  36 maanden bij onderbreking tot de helft van een normale voltijdse arbeidsregeling; 
3° - 90 maanden bij onderbreking van de voltijdse arbeidsprestaties met een vijfde. 
Als het personeelslid een onderbrekingsuitkering voor de onderbreking van zijn arbeidsprestaties 
ontvangt, heeft het de mogelijkheid om gebruik te maken van de modaliteiten uit het eerste lid.  Bij 
wijziging van opnamevorm moet er rekening mee worden gehouden dat één maand onderbreking van 
de arbeidsprestaties gelijk is aan twee maanden halftijdse onderbreking van de arbeidsprestaties en 
gelijk is aan vijf maanden onderbreking van de arbeidsprestaties met een vijfde. 
 
Bij de berekening van het resterende krediet wordt afgerond op de hogere maandéénheid. 
 
Om de maximale termijn van de onderbreking, vermeld in het eerste lid, te bepalen, wordt gerekend 
vanaf 02/09/2016. 
 
Als het zorgkrediet wordt stopgezet door het departement of op verzoek van het personeelslid voor 
afloop van de toegekende duur, wordt bij de berekening van het aantal opgenomen maanden 
afgerond naar de hogere maandéénheid. 
 
 
Artikel 300.B § 8.  – toe te voegen 
Het personeelslid kan de onderbrekingsuitkering omwille van zorgkrediet voor een periode van 
minimaal drie en maximaal twaalf maanden aanvragen, waarbij de aanvraag bestaat uit een geheel 
aantal maanden. 
 
Als de minimumduur van drie maanden voor een aanvraag het personeelslid verhindert de 
maximumduur van zijn zorgkrediet op te nemen, wordt de minimumduur verminderd tot één maand. 
 
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan zorgkrediet aangevraagd worden om palliatieve 
verzorging te verlenen voor minimaal één maand en maximaal drie maanden. 
 
Ingeval van overlijden van de persoon voor wie het zorgkrediet werd opgenomen, blijft de 
onderbrekingsuitkering behouden voor de duur van de lopende onderbrekingsperiode tot maximaal 
zes maanden na de dag van het overlijden. 
 
 
Artikel 300.B § 9. – toe te voegen 
Leidinggevende personeelsleden kunnen enkel Vlaams zorgkrediet voor alle soorten aanvragen met 
een vermindering van 1/5 der arbeidsprestaties,  omwille van redenen die inherent zijn aan de goede 
werking van de dienst.  Het college van burgemeester en schepenen kan hiervan eventueel afwijken. 
 
Artikel 300.B § 10. – toe te voegen 
Het personeelslid die gebruik wenst te maken van het Vlaams zorgkrediet (zorg voor een kind en 
opleiding) geeft hiervan kennis door middel van een schrijven gericht aan de gemeentesecretaris 
tenminste één maand voor de begindatum van het Vlaams zorgkrediet met vermelding begin- en 
einddatum van het zorgkrediet. 
Het personeelslid die gebruik wenst 
 te maken van het Vlaams zorgkrediet (ziek gezins- of familielid, palliatief verlof) : het recht gaat in op 
de eerste dag van de week die volgt op de week tijdens dewelke het attest aan de gemeentesecretaris 
werd overhandigd.  Er kan een kortere termijn aanvaard worden.  In geval van verlenging moet 
voormelde procedure opnieuw gevolgd worden. 
Artikel 300.B § 11. – toe te voegen 
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Het contractueel aangestelde personeelslid die zijn arbeidsprestaties volledig onderbroken heeft en 
arbeidsongeschikt wordt, behoudt de onderbrekingsuitkering voor het zorgkrediet.  Het personeelslid 
dat uitkeringen in het kader van het zorgkrediet geniet wegens volledige onderbreking van de 
loopbaan, maakt geen aanspraak op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.  Wie deeltijds het Vlaams 
zorgkrediet opneemt en arbeidsongeschikt wordt, zal de onderbrekingsuitkering voor het zorgkrediet 
behouden à rato van zijn prestatieverminderingsbreuk en daarnaast gewaarborgd loon of een 
uitkering van het ziekenfonds krijgen à rato van zijn deeltijdse prestaties.  
 
Hoofdstuk XI. De dienstvrijstellingen 
artikel 315 te schrappen en te vervangen door : blz.133 
Beperkt tot maximum 10 keer dienstvrijstelling per jaar. 
Het personeelslid krijgt, maximaal tien keer per jaar, dienstvrijstelling op de dag waarop het bloed, 
plasma of bloedplaatjes geeft.  De dienstvrijstelling geldt voor de tijd die nodig is voor de gift, waarin 
inbegrepen de tijd die naargelang het geval nodig is voor de verplaatsing naar en van het 
afnamecentrum. 
 
Bijlage II – De specifieke aanwervingsvoorwaarden – blz.143 te wijzigen 
- Milieuambtenaar  (A-niveau): te schrappen – functie niet meer opgenomen in het kader 
- Deskundige software (B-niveau)  te schrappen – functie niet meer opgenomen in het  kader 
- De functie communicatiedeskundige (B niveau) te vervangen door benaming 
communicatieambtenaar (B-niveau) 
- Duurzaamheidsambtenaar (B-niveau): te schrappen – functie niet meer opgenomen in het 
kader 
- Diensthoofd welzijn-cultuur-jeugd en evenementen (B-niveau) te schrappen – functie niet 
meer opgenomen in het kader 
- De functie van boekhouder te schrappen en de functies van financieel medewerker en 
aankoper toe te voegen aan de functie financieel medewerker-analist 
- De functie van adviseur preventie-veiligheid en ambtenaar noodplanning (C-niveau) 
1. Diploma hoger secundair onderwijs of hieraan gelijkgesteld 
2. Getuigschrift multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding van de specialisaties tot 
preventieadviseur  
3. Getuigschrift specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau 2 
 
 
 
Bijlage III – Opsomming graden te schrappen en te vervangen door onderstaande lijst- blz.146 – 
volledig te schrappen en te vervangen door  
Afdelingshoofd technische dienst    A4a-A4b 
Afdelingshoofd LDP      A1a-A1b-A2a 
Afdelingshoofd interne zaken     A1a-A1b-A2a 
Afdelingshoofd ruimtelijke ordening en wonen   A1a-A1b-A2a 
Stedenbouwkundig ambtenaar     A1a-A1b-A2a 
Diensthoofd communicatie     A1a-A1b-A2a 
Bibliothecaris       A1a-A1b-A2a 
Coordinator groeven en veiligheid    A1a-A1b-A2a 
Afdelingshoofd welzijn en vrije tijd    B4-B5 
Diensthoofd ICT      B4-B5 
Assistent dienstleider      B1-B2-B3 
Patrimoniumbeheerder      B1-B2-B3 
Gebouwenbeheerder      B1-B2-B3 
HRM-verantwoordelijke      B1-B2-B3 
Sportfunctionaris      B1-B2-B3 
Mobiliteitsambtenaar      B1-B2-B3 
Communicatieambtenaar     B1-B2-B3 
Aankoper       B1-B2-B3 
Cultuurcoordinator      B1-B2-B3 
Coordinator buitenschoolse kinderopvang   B1-B2-B3 
Financieel medewerker analist     B1-B2-B3 
Financieel medewerker      B1-B2-B3 
Onthaal- en financieel medewerker    B1-B2-B3 
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Jeugdwerker       B1-B2-B3 
Plattelandsambtenaar      B1-B2-B3 
Personeelsmedewerker      B1-B2-B3 
ICT verantwoordelijke      B1-B2-B3 
Sportpromotor-monitor      B1-B2-B3 
Jeugdconsulent       B1-B2-B3 
Deskundige burgerzaken     B1-B2-B3 
Ambtenaar lokale economie     B1-B2-B3  
Kabinetsmedewerker      B1-B2-B3  
Adviseur preventie veiligheid en ambtenaar noodplanning C4-C5 
Vergunningenambtenaar     C4-C5 
Toerismeambtenaar      C4-C5 
Bibliotheekassistent      C1-C2-C3 
Controleur der werken      C1-C2-C3 
Verantwoordelijke logistiek     C1-C2-C3 
Verantwoordelijke natuur- en milieubeheer   C1-C2-C3 
Administratief medewerker     C1-C2-C3 
Kinderverzorgster      C1-C2-C3 
Kinderverzorgster      C1-C2 
Ploegbaas infrastructuur     D4-D5 
Ploegbaas onderhoud      D4-D5 
Begeleidster buitenschoolse kinderopvang   D1-D2-D3 
Administratief assistent      D1-D2-D3 
Technisch assistent      D1-D2-D3 
Technisch assistent chauffeur     D1-D2-D3 
Schoonmaakster      E1-E2-E3 
Ongeschoold arbeider      E1-E2-E3   
  
 
 
artikel 2 :  
De gewijzigde rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel is in bijlage toegevoegd en maakt 
inegraal deel uit van de gemeenteraadsbeslissing dd.08/05/2017. 
 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
3. ALGEMENE VERGADERING INTER AQUA: VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE 

AFGEVAARDIGDEN VAN DE GEMEENTE 
 
Jan Peumans: 
1.Hoeveel raadsleden waren aanwezig op de CIS-vergadering? 
schepen Bert Cilissen: 
Er waren 2 raadsleden aanwezig en ikzelf was er als secretaris van de vergadering. 
2.Werden er vragen gesteld over de voorgedragen agendapunten? 
schepen Bert Cilissen: 
Er werden geen vragen gesteld over de voorgestelde agendapunten. 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter Aqua; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij 
decreet van 18 januari 2013; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger kan lopen over 
de volledige legislatuur 2013-2018; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering 
en dat van lid van een van de andere organen; 
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Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 
intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter Aqua; 
Gelet op de oproepingsbrief van 30 maart 2017 met de agenda van de algemene vergadering van het 
intergemeentelijke samenwerkingverband Inter Aqua van 23 mei 2017 die volgende agendapunten 
bevat: 

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

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in vergadering van 12 oktober 2015 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging; 
Gezien de gemeentelijke afgevaardigden volgens het decreet van 18 januari 2013 houdende de 
wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 
aanstellingsprocedure van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) kan gebeuren voor de periode van 
de volledige legislatuur (2013-2018); 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 november 2014 om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door de heer Peter Neven, wonende Toekomststraat 33 te 3770 Riemst en de 
heer Joël L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst en hen af te vaardigen op de 
buitengewone algemene vergaderingen en algemene vergaderingen tijdens de legislatuur 2013-2018 
met elk 50 procent stemrecht; 
Gelet op de beslissing om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander mevrouw Jessica 
Nijs, gemeenteraadslid wonende Sieberg 14 te 3770 Riemst, aan te duiden; 
 
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 Joël L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst, en de heer Peter Neven, wonende 
Toekomststraat 33 te 3770 Riemst worden gemandateerd om op de algemene vergadering van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter Aqua van 23 mei 2017 (of op elke andere gewone 
algemene vergadering met dezelfde agenda ingeval de eerste niet geldig zou kunnen beraadslagen) 
te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de 
agendapunten van de vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter Aqua van 
23 mei 2017 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda, en dit elk 
met 50% van de stemmen toekomende aan ons bestuur. 
artikel 2: 
Om akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten van de algemene vergadering: 

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

artikel 3: 
De afgevaardigden van de gemeente op de algemene vergadering van Inter Aqua op 23 mei 2017, 
worden gemandateerd om in overeenstemming met onderhavige beraadslaging ter stemmen. 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan Inter Aqua, ter 
attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene vergadering, Trichterheideweg 8, 3500 
Hasselt. 
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ROW - Dienst Patrimonium 
4. RIEMST - OPHEMMERSTRAAT SMISSTRAAT: GOEDKEURING VAN DE 

LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN GUNNINGSWIJZE VAN EEN 
OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN 
ONTWERPER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ONTWERP MET BETREKKING TOT DE 
AANLEG VAN RIOLERING EN DE HERINRICHTING VAN WEGEN 

 
Steven Coenegrachts: 
Hoeveel bedraagt de gemeentelijke bijdrage? 
burgemeester Mark Vos: 
Deze is afhankelijk van het deel dat ten laste van de gemeente valt en is dus nog niet gekend. 
 
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 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
van 15 juni 2006 (hierna: Wet Overheidsopdrachten); 
Gelet op het Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011; 
Gelet op het Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013; 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van de gemeente Riemst met Infrax van 21 maart 2017 met 
als onderwerp de goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor het dossier L216027 - 
Ophemmerstraat (deel), Smisstraat en Iers Kruisstraat; 
Overwegende dat in het kader van de overheidsopdracht voor diensten een ontwerper aangesteld 
moet worden voor het opstellen van het ontwerp van een riolering- en wegenisproject, 
veiligheidscoördinatie en de opmaak van proefverslagen voor het kwartaalprogramma 2016 nr. 2 tot 
en met 4, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 15 januari 2016; 
Overwegende dat in het kader van bovengenoemde overheidsopdracht een bijzonder bestek met 
kenmerk R/0903 studieopdracht riolering en wegenis voor Infrax Limburg op het grondgebied van 
Riemst-Ophemmerstraat werd opgesteld door de aanbestedende overheid Infrax cvba, Gouverneur 
Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt; 
Gelet dat in het algemeen belang Infrax cvba, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt, 
aangeduid wordt om in gezamenlijke naam bij de gunning en  uitvoering van de opdracht op te treden; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht, ten laste van de gemeente Riemst  wordt geraamd 
op € 9.604,06 inclusief BTW; 
Gelet op de aankoopfiche; 
Overwegende dat de uitgave voorzien werd onder  registratiesleutel 1419/001/001/005/014  - 
22400000-0200 van het budget 2017; 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
 
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: 
In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst van de gemeente Riemst met Infrax, Gouverneur 
Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt; zal een overheidsopdracht voor diensten gegund worden met 
name voor de aanstelling van een ontwerper voor de opmaak van een dossier voor aanleg riolering en 
herinrichting van wegen in de gemeente Riemst, Ophemmerstraat (deel), Smisstraat en Iers 
Kruisstraat, volgens, het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van 
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de klassieke sectoren. 
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artikel 2: 
• Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met kenmerk R/0903 studieopdracht 

riolering en wegenis voor Infrax Limburg op het grondgebied van Riemst-Ophemmerstraat 
opgesteld door de aanbestedende overheid Infrax cvba, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 
Hasselt. 

• Infrax cvba wordt in het algemeen belang aangeduid als aanbestedende overheid om in 
gezamenlijke naam bij de gunning en uitvoering van deze opdracht op te treden. 

• De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals 
opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten.  

• De raming voor de gemeente Riemst tbv. € 9.604,06 inclusief BTW wordt goedgekeurd. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
De opening van de offertes had plaats op 15 maart 2016  om 14 u. bij Infrax, zaal Edison, Gouverneur 
Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt. 
artikel 4: 
De uitgaven zijn voorzien onder registratiesleutel 1419/001/001/005/014  - 22400000-0200 van het 
budget 2017.De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
5. DEFINITIEVE BESLISSING VERKOOP LANDBOUWGROND GELEGEN TE VROENHOVEN 

SECTIE C NUMMER 435A LANGS DE HEUKELOMMERWEG 
 
Ivo Thys: 
Volgens het verslag van het schepencollege waren er problemen met de aflevering van de 
vergunning. 
schepen Katja Onclin: 
Er waren geen noemenswaardige problemen.  Aangezien dit een landmark betreft moet dit dossier 
met de nodige omzichtigheid behandeld worden.  Er is geen onenigheid tussen de gemeente en de 
bouwheer.  Alle mogelijkheden worden afgetoetst zodat er een bestemming aan gegeven wordt die 
overeenstemt met de omgeving en de wensen van de bouwheer. 
burgemeester Mark Vos: 
De gemeente wil dit wat sturen zodat de landmark niet verloren gaat, vandaar dat de watertoren werd 
opgenomen in de lijst van waardevolle gebouwen. 
 
Ludwig Stevens: 
Is deze landbouwgrond nodig voor de aanleg van een parking? 
schepen Katja Onclin: 
Ja, de parking is nodig conform de bouwverordening. 
 
Ivo Thys: 
Kan er gewoond worden? 
schepen Katja Onclin: 
De bedoeling is er een B&B van te maken. 
 
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 op vraag van de aanpalende eigenaars het schepencollege, in vergadering van 9 maart 2017 
akkoord ging met de verkoop van het perceel gelegen te Vroenhoven sectie C nummer 435A, aan de 
aangelanden; 
Gelet op het schattingverslag opgesteld door landmeter-expert Robert Thijsen, op 10 april 2017 
waarbij de waarde van de gronden werd bepaald op € 5.800,00 of € 5m²; 
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Gezien er bijkomend door de koper, in de toekomst, een vergoeding wordt betaald van € 5/m² voor de 
oppervlakte waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt bekomen voor een gedeeltelijke 
bestemmingswijziging van bedoeld perceel (bijvoorbeeld als inrichting voor parking); 
Gelet op de ontwerpakte opgesteld door notaris Xavier Voets, die integraal deel uitmaakt van dit 
besluit; 
Gezien de gelden van de verkoop geboekt kunnen worden op het budget 2017; 
Gezien de kosten voor het opstellen van de akte, registratiekosten, bodemattest, ..., en de meetkosten 
ten laste zijn van de kopers; 
Gezien de pachter, de heer Meertens Desiré, en zijn echtgenote, mevrouw Bijnens Maria verklaren 
zuiver en eenvoudig te verzaken aan het recht van voorkoop; 
Gezien de kosten voor de schatting, € 242,00 inclusief BTW; 
Gelet op de bodemattesten; 
Gelet op het uittreksel uit het plannenregister van 28 maart 2017; 
Gelet op de vastgoedinformatie van 28 maart 2017; 
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: 
De gemeente zal het onroerend goed gelegen te Riemst 4e afdeling Vroenhoven sectie C nummer 
435A, verkopen volgens de ontwerpakte opgesteld door notaris Xavier Voets, die integraal deel 
uitmaakt van dit besluit. 
artikel 2: 
De raad gaat akkoord met de verkoop volgens de waardebepaling in het schattingsverslag van 
landmeter-expert Robert Thijsen, van 10 april 2017, voor een bedrag van € 5.800,00. 
artikel 3: 
Bijkomend wordt er door de koper, in de toekomst, een vergoeding betaald van € 5/m² voor de 
oppervlakte waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt bekomen voor een gedeeltelijke 
bestemmingswijziging van bedoeld perceel (bijvoorbeeld als inrichting voor parking). 
artikel 4: 
De gelden van de verkoop kunnen ingeschreven worden in het budget 2017onder registratiesleutel 
1419/005/001/001/001 - 22000021-0600. 
De kosten voor het opstellen van de akte zijn ten laste van de kopers. 
De kosten voor de opmaak van het schattingsverslag, € 242,00 zijn ten laste van de koper 
artikel 5: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen ook van 
ambtshalve inschrijving. 
artikel 6: 
Akkoord te gaan met de aanstelling van notaris Xavier Voets om de akte te verlijden. 
artikel 7: 
De ontwerpakte wordt goedgekeurd en aanvaard. burgemeester Mark Vos en gemeentesecretaris 
Guido Vrijens worden gemachtigd, namens de gemeente, de akte te ondertekenen. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
6. AANKOOP WONING AVERGAT 30 - DEFINITIEF BESLUIT 
 
burgemeester Mark Vos: 
Ik wil betreffende dit dossier melden dat er momenteel een discussie gaande is met een andere 
potentiële koper van dit pand.  Dit is echter een discussie tussen deze koper en de notaris/verkoper. 
 
Ivo Thys: 
Is de bestemming reeds concreter?  Hoeveel zal dit kosten? 
schepen Christiaan Bamps: 
De juiste bestemming is nog niet gekend, er is nog bijkomend onderzoek nodig. 
 



notulen gemeenteraad dd. 08.05.2017 – p.21 
 

Jan Peumans: 
1.Er is discussie in dit dossier tussen de verkoper en een potentiële koper die beweert dat er een 
mondelinge verkoopovereenkomst bestaat.  Hij beweert dat er een koopovereenkomst bestaat en de 
gemeente is betrokken partij.  Ik stel voor dit punt uit te stellen en deze zaak eerst uit te klaren. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is een zaak tussen de notaris/verkoper en de potentiële koper. 
 
2.Zijn er formele beslissingen van het schepencollege betreffende het uitbrengen van een bod?  Ik 
zou graag alle beslissingen van het schepencollege desbetreffende ontvangen alvorens een 
beslissing te nemen en vraag dan ook dit punt uit te stellen. 
 
burgemeester Mark Vos: 
Wij zullen u de beslissingen van het schepencollege in dit dossier bezorgen. 
We zullen nu overgaan tot de stemming over uw voorstel tot uitstel. 
 
BESLUIT: 17 stemmen tegen: 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 
8 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, 
Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen nu overgaan tot de stemming over het agendapunt zoals dit op de dagorde staat. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het Gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur in de provincies en de gemeenten; 
Gelet op de principe beslissing van de gemeenteraad van 10 april 2017 houdende de aankoop van 
bedoeld pand; 
Gezien de ligging van woning Avergat 30, langs de toegang tot de mergelgroeve; 
Gezien de ligging is het wenselijk de woning gelegen te Riemst 5e afdeling Kanne sectie C nummer 
506B, groot volgens kadaster 135m², aan te kopen; 
Gezien de eigenaars, hun eigendom wensen te verkopen; 
Gelet op het schattingsverslag opgesteld door aan landmeter-expert Peter Gijsen, Riemsterweg 117 te 
3740 Bilzen van 20 april 2017; 
Gezien de totale aankoopwaarde van de goederen gebeurt tegen € 60.000; 
Overwegende dat er onderzocht zal worden of het pand in aanmerking komt voor subsidie als 
strategisch pand bij het agentschap ondernemen. 
Gelet op de ontwerpakte opgesteld door notaris Mieke Neven te Riemst Kanne, die integraal deel 
uitmaakt van dit besluit; 
Gezien de aankoop kan gefinancierd worden met de kredieten die zijn voorzien in het budget 2017, bij 
wijziging april, onder registratiesleutel 1419/003/003/003/002/22100000/0522; 
Gezien de kosten voor het opstellen van de akte kunnen betaald worden met de kredieten die zijn 
voorzien in het budget 2017 onder registratiesleutel 1419/005/001/001/001/61420110/0600: 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 
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 
8 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, 
Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
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artikel 1: 
De gemeente zal de onroerende goederen gelegen te Riemst 5e afdeling Kanne sectie C nummer 
506B, groot volgens kadaster 135m², aankopen volgens de ontwerpakte opgesteld door notaris Mieke 
Neven, akte die integraal deel uitmaakt van dit besluit. 
artikel 2: 
De aankoop gebeurt om reden van openbaar nut, namelijk de realisatie van een ondergrondse 
fietsroute in de groeve langs het Avergat te Kanne. 
artikel 3: 
De aankoop kan gefinancierd worden met de kredieten die zijn voorzien in het budget 2017, bij 
wijziging april, onder registratiesleutel 1419/003/003/003/002/22100000/0522. 
De kosten voor het opstellen van de akte kunnen betaald worden met de kredieten die zijn voorzien in 
het budget 2017 onder registratiesleutel 1419/005/001/001/001/61420110/0600 
artikel 4: 
Al de kosten voortvloeiende uit deze aankoop zijn ten laste van de gemeente Riemst.  
artikel 5: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen ook van 
ambtshalve inschrijving. 
artikel 6: 
Akkoord te gaan met de aanstelling van notaris Mieke Neven, Statiestraat 36 te Riemst om de akte te 
verlijden.  
artikel 7: 
Er zal onderzocht worden of het pand in aanmerking komt voor subsidie als strategisch pand bij het 
agentschap ondernemen. 
artikel 8: 
De ontwerpakte wordt goedgekeurd en aanvaard. burgemeester Mark Vos en gemeentesecretaris 
Guido Vrijens worden gemachtigd, namens de gemeente, de akte te ondertekenen. 
 
AH Welzijn & Vrije Tijd 
7. WENSAMBULANCE 
 
Steven Coenegrachts: 
1.Dit voorstel werd 1,5 jaar geleden reeds voorgelegd aan de gemeenteraad.  Er werd toen gevraagd 
om de samenwerking met het Rode Kruis en de wensambulance uit Diepenbeek te onderzoeken.  
Werd dit onderzocht?  Heeft deze wensambulance een meerwaarde voor de gemeente? 
schepen Mathieu Eycken: 
Wij hebben dit onderzocht.  De diensten die het Rode Kruis aanbiedt zijn te duur.  Gezien de vele 
aanvragen die de initiatiefnemers van deze wensambulance konden voorleggen, leek het ons goed 
om een wensambulance in eigen gemeente te steunen, mits deze voldoet aan de gestelde 
voorwaarden. 
2. Wie controleert of de ambulance aan de normen voldoet en of de verzorgers de nodige diploma’s 
hebben?  Is dit de taak van de gemeente? 
Jan Peumans: 
De normen waaraan een ziekenwagen moet voldoen en de vereiste diploma’s van de begeleidende 
verzorgers zijn decretaal bepaald en worden gecontroleerd door de Gezondheidsinspectie. 
3. Deze beslissing past in geen enkel beleid.  Wat als er morgen een aanvraag toekomt voor weer  
een andere wensambulance? 
burgemeester Mark Vos: 
Vorige gemeenteraad reageerde iedereen positief, maar werd gevraagd om eerst te onderzoeken of 
dit aan de wettelijke normen voldeed.  Nu blijkt dat dit zo is geeft u alsnog negatieve respons.  Dit is 
tenslotte een mooi initiatief van inwoners van Riemst en wij wensen dit te steunen met een 
subsidiereglement.  U stemt voor of tegen dit reglement. 
 
4.Krijgen de inwoners van Riemst die gebruik maken van de wensambulance uit Diepenbeek ook een 
tussenkomst van 150 euro? 
schepen Mathieu Eycken: 
De tussenkomst is voor deze ambulancedienst, niet voor de patiënt. 
 
Ivo Thys: 
De subsidie zou beter niet gegeven worden aan de organisatie maar wel aan de palliatieve patiënten 
die beroep willen doen op een dienst om een wens te vervullen. 
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Steven Coenegrachts: 
Ik stel voor om de palliatieve mensen te subsidiëren onafhankelijk van wie deze dienst aanbiedt. 
 
Jan Peumans: 
Ik begrijp deze discussie niet.  Men kan toch niets tegen een vzw hebben die zo’n speciale dienst 
aanbiedt en waarvoor we een bedrag van maximum 1.500 euro per jaar voorzien.  Ik vind wel dat er 
overleg moet zijn met de palliatieve afdelingen van de ziekenhuizen.  Is dit overleg er geweest? 
schepen Mathieu Eycken: 
Wij hebben contact gehad met verschillende ziekenhuizen en er werd afgesproken dat zij gratis uitleg 
geven over dit initiatief op hun afdeling. 
 
Gelet op het beleidsplan van de gemeente Riemst; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending 
van gemeentelijke toelagen; 
Gelet op de kwaliteitsnormen voor het Vlaamse niet-dringend liggend ziekenvervoer; 
Gelet op de statuten van de vzw Wens Ambulancezorg; 
Gelet op de doelstellingen van de vzw Wens Ambulancezorg; 
Gelet op de beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen van 3 maart 2016 en van 12 
januari 2017; 
Gelet op de uitgestelde beslissing van de Gemeenteraad van 14 maart 2016; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, 
Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
De vzw Wens ambulancezorg , met maatschappelijke zetel in Riemst, ontvangt een tussenkomst van  
150 € per wensrit, voor elke inwoner van de gemeente Riemst. 
Elke inwoner heeft slechts éénmaal recht op de toelage van 150 €. 
De maximum tussenkomst per jaar wordt vastgesteld op 1500 €. 
artikel 2: 
De vzw Wens Ambulancezorg moet aantonen dat de ritten uitgevoerd werden ten voordele van 
inwoners uit onze gemeente en dat ze gebeurden met een gekwalificeerd ambulancevoertuig. 
artikel 3 : 
De vzw vraagt deze toelage jaarlijks aan. 
artikel 4: 
Dit besluit treedt in werking vanaf 2017. 
artikel 5: 
De toelage wordt gestort op het rekeningnummer van de vzw wensambulance  
BE56 9731 2215 7500 8. 
artikel 6: 
De nodige kredieten zijn voorzien op de registratiesleutel  64902500/0440. 
artikel 7: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de vzw 
Wensambulance 
artikel 8: 
Deze beslissing vervangt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 
03/03/2016 
en 12/01/2017. 
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Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
8. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN GUNNINGSWIJZE 

VOOR DE HERINRICHTING VAN HET SPEELPLEIN TE HERDEREN 
 
Jan Peumans: 
Tijdens de vorige gemeenteraad werd gezegd dat de herinrichting van het speelplein te Herderen 
reeds was goedgekeurd en de herinrichting zou zo spoedig mogelijk uitgevoerd worden. 
schepen Bert Cilissen: 
Het punt ligt nu ter goedkeuring voor. 
 
Ivo Thys: 
Speelpleinen moeten op loopafstand van leefbuurten staan.  Zijn er in Riemst voldoende 
speelpleinen? 
schepen Bert Cilissen: 
Dit agendapunt handelt over de renovatie van het speelplein te Herderen.  Er zijn in onze gemeente 
reeds op verschillende plaatsen nieuwe speelpleintjes ingericht.  Schepen Bert Cilissen geeft een 
opsomming van de verschillende locaties. 
 
Marc Konings: 
Hoe is de raming gebeurd?Is er een raming per speeltoestel? 
Schepen bert Cilissen: 
Het bestek is opgesteld voor het totale speelplein. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 
Overwegende dat het speelplein verouderd is en dringend aan vernieuwing toe is; dat dit speelplein 
intensief gebruikt wordt door de kinderopvang, de speelpleinwerking en nu ook door de leerlingen van 
de nieuwe school; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 december 2016 
houdende de principiële goedkeuring van de herinrichting van een gedeelte van het speelplein te 
Herderen; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Herinrichting van het speelplein te Herderen” een 
bestek met kenmerk SD/1007/2017 werd opgesteld door de Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 41.322,31 excl. btw of € 
50.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op 
budgetcode GEM/23000000/0750, actie 1419/001/001/004/011; 
Overwegende dat de financiering met eigen middelen gebeurt. 
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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: 
Er zal een overheidsopdracht gegund worden voor de herinrichting van het speelplein te Herderen, 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/1007/2017 en de raming voor deze 
opdracht, opgesteld door de Aankoopdienst. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 
De raming bedraagt € 41.322,31 excl. btw of € 50.000,00 incl. 21% btw. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 
GEM/23000000/0750, actie 1419/001/001/004/011. 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
9. GOEDKEURING DEELBESTEK 1 PROJECTSITE RIEMST 
 
Ivo Thys: 
Als dit project doorgaat, is er geen geld meer over om te investeren in de dorpen.  Het zou beter zijn 
om de appartementen te verspreiden over alle dorpen.  Beweren dat dit project zorgt voor het herstel  
van de handel en de horeca is fictie.  Hoe kan de traditie van de dorpen via dit plein naar buiten 
gebracht worden?  De seniorenwoningen aan het welzijnscentrum te Riemst zijn in feite serviceflats.  
Ik stel voor om eerst in alle dorpen een hoorzitting te organiseren om zo de mening van alle inwoners 
in verband met dit project te kennen. 
 
Steven Coenegrachts: 
Welke procedure werd gevolgd?  Waarom wordt gebruikt gemaakt van artikel 57 en niet van artikel 
58?  Is dit een manier om de gemeenteraad buiten spel te zetten?  Dit is niet de juiste procedure die 
werd gebruikt en ik vraag dan ook om de procedure terug te trekken. 
burgemeester Mark Vos: 
Uw opmerkingen kloppen niet.  De volledige procedure is juridisch opgebouwd en uitgewerkt door 
juristen.  Wij zijn hiervoor juridisch ingedekt.  Vorige gemeenteraad is een selectieleidraad 
goedgekeurd. Dit stelt ons in staat om te selecteren op kwaliteit.  Er hebben 4 kandidaten 
ingeschreven en het schepencollege onderzoekt of zij voldoen aan de voorwaarden.  De 
geselecteerde inschrijvers krijgen het vandaag goedgekeurde bestek toegestuurd met de vraag een 
haalbaarheidsstudie voor te leggen. 
 
Jan Peumans: 
1.Wij geloven niet in dit project.  Er staan reeds veel appartementen leeg in onze gemeente, zullen 
deze nieuwe appartementen verkocht kunnen worden?  Het lijkt ons dat er vele overbodige dingen 
gecreëerd worden.  De inwoners gaan liever naar een nabijgelegen stad die hun alle mogelijkheden 
biedt.  Vorige gemeenteraad kregen we een zeer positief verhaal te horen via een uitgebreide 
uiteenzetting, nu wordt de haalbaarheid in vraag gesteld. 
burgemeester Mark Vos: 
Tijdens de vorige gemeenteraad werd een raming voorgesteld a.h.v. realistische inschattingen 
gebaseerd op projecten in andere gemeenten.  Nu willen wij onderzoeken wie interesse heeft voor dit 
project en of dit financieel haalbaar is op basis van de voorstellen die we zullen ontvangen.  Wanneer 
blijkt het project haalbaar is worden er verdere stappen gezet. 
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Uw opmerking over leegstaande appartementen in Riemst is niet correct  De verkoop van 
appartementen in Riemst verloopt vlot, er zal echter altijd een zeker verloop van eigenaars zijn. 
 
2.Gelieve het aanvullend cijfermateriaal dat aan mij werd bezorgd ook aan de andere raadsleden te 
bezorgen.  Wie gaat de beoordeling doen? 
schepen Katja Onclin: 
We zullen dit bezorgen.  Een advies wordt voorgelegd aan het schepencollege dat uiteindelijk een 
beslissing neemt. 
 
Steven Coenegrachts: 
Kunnen/mogen de kandidaten alternatieven voorstellen? 
burgemeester Mark Vos: 
Een kandidaat kan andere alternatieven voorleggen mits deze voorstellen passen binnen het bestek. 
Wij investeren veel in de dorpen en dit project is een meerwaarde voor alle dorpen.  Trouwens dit 
project is opgenomen in het Ruimtelijk structuurplan van Riemst dat indertijd door alle fracties werd 
onderschreven. 
 
Ivo Thys: 
De leefbaarheid van de dorpen wordt aangetast met dit project.  Ik vraag u nogmaals om in te gaan op 
mijn voorstel om hoorzittingen per dorp te organiseren. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit project tast de leefbaarheid van de dorpen niet aan.  Indien de dorpen nadeel ondervinden, zal het 
project niet doorgaan. 
Uw voorstel voor een hoorzitting lijkt mij overbodig, wij hebben onlangs een bevraging gedaan bij al 
onze inwoners.  
 
Marc Konings: 
Er werden 2 stukken grond aangekocht van de familie Albert.  Wanneer worden deze eigenaars 
betaald? 
burgemeester Mark Vos: 
De uitbetaling gebeurt na de ondertekening van de akte. 
 
Jan Peumans: 
1.Wat wordt bedoeld met de stroom bezoekers die de horeca en de kleinhandel zal bezoeken?  Wat 
voor soort kleinhandel heeft u voor ogen? 
burgemeester Mark Vos: 
De details komen terug in deelbestek 2 en zijn afhankelijk van de markt.  De ontwikkelaar zal moeten 
aantonen hoe hij dit gaat aanpakken. 
 
2.Hoeveel kleinhandelaars zijn er in de loop van de laatste 5 jaar bijgekomen en weggevallen in 
Riemst? 
schepen Guy Kersten: 
Het aantal is status quo. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 
Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur en in het bijzonder het gelijkheids- en het 
transparantiebeginsel; 
Gelet op de wet van 15 juli 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; 
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; 
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 de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 september 2009 en de latere wijzigingen; 
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd door de bestendige Deputatie op 23 
augustus 2007 
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Gelet op het collegebesluit van 9 september 2010 betreffende de principiële beslissing omtrent de 
verderzetting RUP Riemst Centrum 
Gelet op het collegebesluit van 18 februari 2016 betreffende de aanstelling van een deskundige voor 
het verlenen van overwegend juridische maar ook financiële, technische en stedenbouwkundige 
diensten voor het uitwerken van een PPS van het project 'Centrumontwikkeling te Riemst, 2016-2017' 
met een marktbevraging waaruit de haalbaarheid kan worden onderzocht. 
Overwegende dat de gemeente Riemst heden eigenaar is van de meeste percelen van een potentieel 
te ontwikkelen projectgebied met de gewestplanbestemming ‘woongebied’, dat gelegen is in het hart 
van de dorpskern van de gemeente Riemst 
Overwegende dat de gemeente Riemst een onderzoek heeft gevoerd naar de stedenbouwkundige, 
financiële en juridische haalbaarheid van een gemengde ontwikkeling binnen dit  projectgebied 
Overwegende dat Projectsite Riemst het kloppend hart wordt voor de 13 actieve kerndorpen 
Overwegende dat Projectsite Riemst de spil van de dienstverlening van de  gemeente wordt 
Overwegende dat Projectsite Riemst elke inwoner van jong tot oud moet aanspreken 
Overwegende dat Projectsite Riemst niet raakt aan de kernkwaliteiten van de andere dorpen, maar 
een brugfunctie dient te vervullen tussen de verschillende dorpen 
Overwegende dat een goede bereikbaarheid van de Projectsite Riemst voorop staat 
Overwegende dat Projectsite Riemst als koppeling fungeert tussen de oude kern en de naar de 
steenweg gegroeide nieuwe kern  
Overwegende dat de realisatie van voormelde doelstellingen een samenwerking met de private markt 
vereist omdat projectontwikkeling op risico geenszins een gemeentelijke taakstelling is 
Overwegende dat de gemeente wél haar stempel wil drukken op de kwaliteit van de beoogde 
ontwikkeling; dat het toekomstig project gekenmerkt dient te worden door een sterke 
stedenbouwkundige, architecturale kwaliteit 
Overwegende dat een optimale integratie van de bestemmingen en functies binnen het projectgebied 
essentieel is in functie van een optimaal ruimtegebruik;  
Overwegende dat om voormelde redenen geopteerd wordt voor een contractuele publiek – private 
samenwerking, waarbij de private partner wordt aangeduid mits naleving van de wetgeving 
overheidsopdrachten. 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 13 maart 2017 om de opdracht te gunnen bij wijze 
van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking omdat deze procedure aangewezen is om te 
komen tot een publiek-private samenwerking; 
Overwegende dat de aanbestedende overheid aan de geselecteerden vooreerst de kans wil bieden 
een eigen creatieve invulling te geven aan de opdracht, waar de eigen kennis en ervaring van de 
opdrachtnemer maximaal aan bod kan komen 
Overwegende dat precies deze gewenste creatieve en orginele input vanwege de geselecteerden 
verhinderen de opdrachtgever om op voorhand een globale prijs of een precieze omschrijving van de 
modaliteiten van de publiek-private samenwerking vast te stellen 
Overwegende dat deze raming de limieten van de Europese bekendmaking overschrijdt 
Overwegende dat het proces om te komen tot de ontwikkeling van Projectzone Riemst bestaat uit 3 
stappen, te weten de selectieleidraad, het gunningstraject en de samenwerkingsovereenkomst 
Overwegende dat het gunningstraject bestaat uit 2 stappen, te weten het indienen van een eerste 
offerte op basis van deelbestek 1 (hier wordt de haalbaarheid van het project duidelijk) en het indienen 
van een tweede offerte op basis van deelbestek 2 (hier wordt een gedetailleerd plan gepresenteerd op 
basis waarvan de onderhandelingen zullen plaatsvinden die leiden tot een BAFO en een 
voorkeursbieder) 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 13 maart 2017 betreffende de goedkeuring van de 
selectieleidraad voor de ontwikkeling van Projectsite Riemst datum 1 maart 2017 
Overwegende dat de volgende stap in het proces de goedkeuring van deelbestek 1 is 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
11 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
Goedkeuring wordt verleend aan deelbestek 1, datum 27/04/2017, opgesteld door de gemeente 
Riemst, met als titel “Deelbestek 1 Projectsite Riemst” zoals als bijlage gevoegd aan dit dossier. 
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artikel 2 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in deelbestek 1 en zoals voorzien in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
artikel 3 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund na een onderhandelingsprocedure met Europese en 
nationale bekendmaking op grond van artikel 26 §2, 1°, b) van de wet van 15 juni 2006 betreffende 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
artikel 4 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van deze 
beslissing. 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
10. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Peter Neven: 
Gelieve mij een lijst te bezorgen van al de fractieleiders in de gemeenteraad. 
burgemeester Mark Vos: 
Deze lijst wordt u bezorgd. 
 
Marc Konings: 
1.Hoe lang zullen de werken in de Zagerijstraat te Membruggen nog duren? 
burgemeester Mark Vos: 
Deze werken duren nog ongeveer 40 werkdagen en zouden voor het bouwverlof afgerond moeten 
zijn. 
 
2.Welke controle doet de gemeente op buitenlandse arbeiders die arbeid presteren voor een 
aannemer die voor de gemeente Riemst werkt?  Wordt gecontroleerd of deze mensen een 
minimumloon ontvangen?  De stad Oostende neemt in haar lastenboek een clausule op waarbij een 
aannemer die voor de gemeente werkt verklaart buitenlandse werknemers niet worden uitgebuit en 
bijvoorbeeld het minimumloon ontvangen.  Kan dit ook in Riemst opgenomen worden in de 
lastenboeken?  
burgemeester Mark Vos: 
We zullen onderzoeken of dit kan opgenomen worden in de lastenboeken.  De controle op arbeiders 
gebeurt door hogere overheden, de aannemer is hiervoor verantwoordelijk.   
 
Etienne Gielen: 
1.In een verslag van het schepencollege las ik dat de respons op de omgevingsanalyse onvoldoende 
hoog is om betrouwbaar te zijn en dat er beslist werd om de inwoners nog eens te bevragen via een 
papieren versie. 

 Hoeveel %respons is nodig om betrouwbaar te zijn? 

 Waarom is de respons zo laag? 

 Gebeurt de steekproef willekeurig? 

 Werd gedacht aan een vervolgscenario indien de respons weer te laag is? 

 In welke mate werd in de bevraging opgenomen hoe de bevolking staat t.o.v. project Riemst 
centrum en t.o.v. een fusie met een andere gemeente? 

schepen Marina Pauly: 
De enquête wordt georganiseerd met medewerking van de diensten van de gemeente Maastricht.  De 
enquête van enkele jaren geleden was een statistische steekproef, dus volledig anoniem.  Nu werd 
gekozen om alle inwoners te bevragen.  De respons was voldoende voor analyse op niveau van de 
gemeente.  Om bijkomend te kunnen analyseren op niveau van de dorpskernen is er een grotere 
respons nodig, vandaar dat er nieuwe vragenlijsten verstuurd worden.  We zullen u de responscijfers 
bezorgen.   
We wachten fase 2 af alvorens te spreken over een vervolgscenario.    
De bevraging is zowel in fase 1 als fase 2 een evaluatie van het beleidsplan en stelt geen andere 
vragen. 
 
 



notulen gemeenteraad dd. 08.05.2017 – p.29 
 

2. Ik zou graag een overzicht ontvangen van de investeringen voor de restauratie van kerken 
gedurende de periode 2006 tot en met 2017, met daarin een onderscheid tussen het gemeentelijk 
aandeel en het gesubsidieerd aandeel. 
 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen u die lijst bezorgen. 
 
Dirk Jacobs: 
1.Het Vlaams agentschap onroerend erfgoed vraagt de instandhouding en bescherming van 
hoogstamfruitbomen en fruitgaarden.  Wat is het standpunt van de gemeente hierover? 
schepen Mathieu Eycken: 
Weldra komt een engagementsverklaring desbetreffende naar het schepencollege. 
2.Hoeveel verkeersboetes zijn er op naam van het gemeentepersoneel? Wat is het bedrag van deze 
boetes en wie betaalt ze? 
Burgemeester Mark Vos: 
De gemeente betaalt deze boetes niet. Ik betwijfel of er een oplijsting hiervan bestaat.  Indien ja zullen 
we u die bezorgen. 
 
3. Ik heb onlangs gevraagd om ter gelegenheid van de wandeling naar Banneux de achterdeur van 
het gemeentehuis te activeren.  Dit gebeurde echter niet, wat is er misgelopen? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
4.Tijdens de vorige gemeenteraad beloofde schepen Christiaan Bamps de visie over de 
voetbalploegen voor te leggen.  Waarom heeft u deze visie nog niet voorgelegd? 
schepen Christiaan Bamps: 
De visie is nog niet klaar, zodra ze klaar is wordt ze voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Jan Peumans: 
1.Het zwembad te Millen sluit zijn deuren.  Is er gezorgd voor een alternatief voor de scholen van 
Riemst? 
schepen Bert Cilissen: 
De uitbater van het zwembad te Millen heeft getracht om dit open te houden tot einde schooljaar maar 
dat is niet gelukt.  De gemeentescholen en de vrije scholen hebben overleg gehad met het zwembad 
te Riemst om alzo tot een oplossing te komen.  Er kan ook uitgeweken worden naar het zwembad te 
Tongeren. 
 
2.Vorige gemeenteraad stelde ik de vraag wie de berm langs de Muizenberg tussen Vroenhoven en 
Kanne heeft gekapt en of er hiervoor een PV werd opgesteld.  Het antwoord op mijn vraag was dat dit 
eigendom is van de scheepvaart en dat de gemeente niet weet wie er gekapt heeft.  Ik vraag echter 
met aandrang dat de gemeente dit verder onderzoekt, een wijkagent langs stuurt en optreedt tegen 
deze overtreding. 
schepen Mathieu Eycken: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
3.Limburg.net gaat een hoger dividend uitkeren aan de gemeenten. Kan op de Raad van Bestuur 
gevraagd worden om te onderzoeken om de bijdragen van de burgers te verlagen i.p.v. een dividend 
uit te betalen? 
Jessica Nijs: 
Gelieve mij uw vraag op mail te zetten zodat ik ze kan voorleggen tijdens de eerstvolgende 
vergadering. 
 
4.Er is geen contact geweest met de Vlaamse Minister i.v.m. de plaatsing van de windmolens op 
grens tussen Wallonië en Vlaanderen. 
Ik heb daarom zelf een afspraak gemaakt met de bevoegde Waalse minister en vraag de gemeente 
om dit ook te doen. 
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schepen Mathieu Eycken: 
Ondanks de negatieve adviezen van verschillende Vlaamse overheden is het project in de buurt van 
Val-Meer goedgekeurd.  Wij hebben tot 18 juni 2017 de tijd om klacht in te dienen bij de Raad van 
State. 
burgemeester Mark Vos: 
Wij zullen onderzoeken of we een procedure kunnen opstarten. 
 
Steven Coenegrachts: 
1.Graag een stand van zaken betreffende het standpunt van Limburg.net om een vergoeding voor 
handelaars die huisvuilzakken verkopen te betalen. 
schepen Mathieu Eycken: 
Het antwoord van Limburg.net was negatief.  Wij onderzoeken dit verder. 
burgemeester Mark Vos: 
Jullie fractie zetelt ook in de Raad van bestuur van Limburg.net.  Ik stel voor dat al de fracties die 
zetelen in de Raad van Bestuur van Limburg.net op provinciaal niveau samen dit voorstel stemmen en 
goedkeuren.  Ik stel voor dat elke fractie dit met haar provinciaal bestuur afspreekt zodat er een 
politiek gedragsvoorstel is. 
 
2.Waarom wordt het schattingsverslag van de Moult opnieuw opgevraagd? 
burgemeester Mark Vos: 
De termijn van het huidige schattingsverslag is verlopen. 
 
3.Waarom koopt de gemeente het oorlogsmonument gelegen in de Daalstraat te Herderen? 
burgemeester Mark Vos: 
Wanneer het eigendom is van de gemeente kan de gemeente het beter onderhouden. 
 
4.Kan er in Kanne een hondenweide aangelegd worden? 
schepen Mathieu Eycken: 
Als we dit doen te Kanne moeten we dit ook doen in andere deelgemeenten.  Dit is niet opportuun in 
een plattelandsgemeente waar mogelijkheden te over zijn om honden uit te laten. 
 
Ludwig Stevens: 
1.Graag een stand van zaken i.v.m. erfpacht ’t Paenhuis. 
burgemeester Mark Vos: 
De gesprekken zijn nog lopende. 
 
2.Op de verbindingsweg tussen de Tramstraat en Eyckendael is er veel verkeer.  Kan hier 1-
richtingsverkeer ingevoerd worden? 
schepen Guy Kersten: 
We zullen dit bespreken op de Verkeerscommissie. 
 
3.Wie heeft werken uitgevoerd aan de boerderij Pauly? 
burgemeester Mark Vos: 
De brandweer en de gemeente hebben deze werken uitgevoerd in het kader van de openbare 
veiligheid.   
 
Ivo Thys: 
1.Hoe lang duurt het voor een inwoner een antwoord krijgt op een vraag? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is afhankelijk van de vraag, maximaal 30 dagen. 
 
2. Tijdens de gemeenteraad van februari stelde ik de vraag om de speelboomgaard te Membruggen te 
onderhouden. Tijdens de gemeenteraad van maart vroeg ik een stand van zaken en het verslag van 
de vergadering van 30 maart 2017.  Dit verslag heb ik ondertussen ontvangen, maar er is geen sprake 
van de speelboomgaard te Membruggen.  Ik heb dus nog steeds geen antwoord op mijn vraag.  Werd 
mijn suggestie meegenomen of niet? 
schepen Bert Cilissen: 
uw bemerkingen staan niet vermeld in het verslag omdat ze behoren tot de gewone 
onderhoudswerken en zijn opgenomen in de onderhoudsplanning. 
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3.De inwoners van de Zagerijstraat zitten al 7 maanden in de modder.  
burgemeester Mark Vos: 
Dit betreft niet enkel de vernieuwing van het wegdek, er werden nutsvoorzieningen vernieuwd en deze 
werken moesten op elkaar afgestemd worden.  De aannemer voert de werken nog altijd uit binnen de 
voorziene termijn. 
 
4.Voor de fusie werden holle wegen vaak gebruikt voor het storten van huisvuil.  Graag een inventaris 
van deze “donkere plekken” in Riemst.  Wat gaat de gemeente met deze storten doen? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is bevoegdheid van Ovam.  Trouwens, waarom heeft u dit niet opgelost toen u zelf schepen was. 
Ivo Thys: 
Mijn toenmalige partij heeft zich daartegen verzet  
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
11. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Marc Konings wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 08.05.2017 toegevoegd. 
 
Het dienstencentrum ‘De Linde’ onder de bevoegdheid van de gemeente i.p.v. het Sociaal Huis 
(OCMW) brengen. 
 
De N-VA fractie heeft het voorstel van beslissing om het dienstencentrum ‘De Linde’ weg te halen 
onder de sociale dienst en onder de bevoegdheid van de gemeente te brengen. 
Onze motivatie hiervoor is: 
1. Het dienstencentrum beantwoordt niet aan de doelstellingen of de taken van een OCMW. 
Het OCMW verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het welzijn van 
iedere burger.  
Voorbeelden zijn:  
- financiële hulp   
- huisvesting  
- medische hulp  
- thuiszorg  
- werkverschaffing  
- schuldbemiddeling  
- psychosociale hulp  
- rechtsbijstand  
- opname in instellingen  
- opvang in dienstencentra  
- crisisopvang  
- begeleiding en financiële bijstand aangaande energievoorziening  
- cultuurcheques om de sociale en culturele participatie te bevorderen 
(https://www.belgium.be/nl/familie/sociale_steun/ocmw) 
Dorpsrestaurants richten zich niet uitsluitend naar mensen die hier nood aan hebben. 
Idem voor cursussen, vormingen en avondlessen die er gegeven worden, valt dit niet onder de taken 
van het OCMW. 
2. Het dienstencentrum maakt gebruik van middelen en personeel welke voor het OCMW zijn 
bedoeld. 
3 dagen per week wordt er gebruik gemaakt van OCMW personeel alsmede de dienstwagen van het 
OCMW om dorpsrestaurants te bevoorraden. Hierdoor kunnen de hulpverleners beperkt gebruik 
maken van het voertuig. 
3. Daarnaast worden de dorpsrestaurants niet gebruikt als een sociaal economie project. De 
maaltijden worden bij een traiteur buiten Riemst opgehaald. 
4. Als je de website van de sociale dienst opent en je gaat naar nieuwsflits krijg je de menu van 
de dorpsrestaurants. Dit geeft een bedenkelijke indruk naar het belang dat onze gemeente hecht aan 
de werking van het sociaal huis. 
5. De budgetten van het OCMW worden gebruikt om diensten die eigenlijk onder de gemeente 
vallen te bekostigen. 
Deze budgetten zouden beter gebruikt worden voor projecten voor kansarmen. 
6. Gezien het OCMW op termijn geïntegreerd wordt in de gemeente, is dit al een eerste stap. 
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7. Door het dienstencentrum onder de gemeente te brengen, krijg je veel meer mogelijkheden 
naar andere diensten toe voor het gebruik ervan en beperkt dit zich niet alleen naar mensen die 
noodbehoeftig zijn. 
 
schepen Katja Onclin: 
Het dienstencentrum en het OCMW werken perfect samen.  Het OCMW heeft een aantal wettelijk 
opgelegde taken en één ervan is te zorgen voor een menswaardig bestaan voor iedereen.  Het 
OCMW bepaalt zelf om bv. een dienstencentrum in te richten dat hen kan bijstaan bij de uitvoering 
van deze taken.  De samenwerking tussen het dienstencentrum en het OCMW verloopt zeer positief 
en zorgt voor drempelverlaging naar het OCMW toe.  Het OCMW heeft immers meer dan allen maar 
sociale taken.   Door de goede samenwerking kunnen er meer mensen bereikt worden.   
Wat de dorpsrestaurants betreft wil ik opmerken dat niet het OCMW bepaalt wie hieraan nood heeft.  
Dorpsrestaurants kunnen ook preventief werken en halen mensen uit hun sociaal isolement. 
Dat het dienstencentrum gebruik maakt van personeel en middelen van het OCMW is een zaak die 
besproken moet worden op een OCMW-raad.  Dorpsrestaurants uitwerken tot een sociaal economie 
project kost zeer veel geld en komt nu niet aan de orde.  Dat de maaltijden geleverd worden door een 
traiteur van buiten Riemst heeft te maken met het feit dat deze traiteur na een prijsvraag de 
goedkoopste bleek te zijn. 
De website wordt momenteel volledig ge-restyled. 
De budgetten van het OCMW zijn gemeenschapsgeld, de gemeente betoelaagt het OCMW en de 
budgetten mogen dus perfect voor zulke doeleinden gebruikt worden. 
Wanneer het OCMW geïntegreerd wordt bij de gemeente zal zich wel uitwijzen wie welke taken gaat 
uitvoeren.  Wij zijn volop bezig met de voorbereiding van de integratie en wachten dit af.  Het 
voornaamste is dat de dienstverlening goed is en dat de juiste diensten worden aangeboden. 
Ik wil er u ook op wijzen dat wij tot op heden geen enkele negatieve reactie van het OCMW-personeel 
hebben ontvangen.  N.a.v. uw bijkomend punt heb ik een bevraging gedaan bij het personeel, maar er 
werden geen problemen gemeld. 
Marc Konings: 
Waarom kan de integratie van het dienstecentrum niet nu al gebeuren?  Binnen enkele jaren staan we 
voor voldongen feiten. 
schepen Katja Onclin: 
Er is nu reeds een doorgedreven samenwerking tussen het OCMW en de gemeente en die loopt 
goed. 
 
schepen Marina Pauly: 
Waarom zouden we de integratie in stukken en brokken doen;  laat ons eerst alles goed voorbereiden 
en via een goed integratiebeleid het personeel op de hoogte houden van de gemaakte afspraken.  
Wie wat organiseert maakt in feite niet uit.  Als de dienst maar op een goede manier aangeboden 
wordt.  Het OCMW en de gemeente werken trouwens al jaren goed samen. 
 
schepen Katja Onclin: 
Het schepencollege stelt voor om niet akkoord te gaan met dit voorstel. 
 
BESLUIT: 7 stemmen voor: Jan Peumans, Anita Beusen, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, 
Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
17 stemmen tegen: 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 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 22.45 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
Guido Vrijens 
gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 


