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Vergadering gemeenteraad van 13/11/2017. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 
schepenen 
Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean 
Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts, Rachelle Onclin, 
raadsleden 
Guido Vrijens, gemeentesecretaris 
 

 
Vanaf punt 6 vervoegt Dirk Jacobs, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 26 verlaat Agnes Coenegrachts, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 38 verlaat Bert Cilissen, schepen 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. 03.11.2017. 
De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Ivo Thys, de stemmingen worden volgens 
loting aangevat door de heer Ivo Thys. 
 
Gaat over tot de dagorde 
 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 09.10.2017 
 
Het verslag lag ter inzage. 
 
Met volgende bemerkingen: 
 
Jan Peumans 
p.4: Er is geen antwoord weergegeven op mijn vraag "waarom worden mensen die hier een aantal 
jaren werken niet vast benoemd?" Er staat wel "we zullen u het overzicht van de statutairen en de 
contractuelen bezorgen" 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is een fout in het verslag.  Het antwoord dat tijdens de vergadering werd gegeven op uw vraag 
over vaste benoeming zullen we toevoegen aan het verslag, evenals uw vraag over de statutairen en 
de contractuelen. 
p9: Er staat geen antwoord op mijn vraag om de bijlagen te benoemen. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit aanpassen. 
 
Ivo Thys 
p. 17: Mijn standpunt en argumenten over het gedogen van softdrugs zijn onvolledig weergegeven. 
burgemeester Mark Vos: 
Hoe wilt u dit aanpassen? 
Ivo Thys: 
Ik wens enkel te vermelden dat dit onvolledig werd weergegeven. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en 
Rachelle Onclin 
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AH Interne zaken 
2. GEMEENTEREGLEMENT ADMINISTRATIEVE STUKKEN 
 
Steven Coenegrachts: 
Onze fractie vraagt de stemming omdat wij het niet eens zijn met de heffing van gemeentebelasting 
bovenop de federale belasting. 
 
 
Jan Peumans: 
Onze fractie vraagt eveneens de stemming. 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van 23 juni 2010 en de opeenvolgende wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 25 maart 2003 (B.S. 28 maart 2003) inzake de afgifte van de 
electronische identiteitskaart en de opeenvolgende wijzigingen; 
Gelet op de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de 
invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen en de 
opeenvolgende wijzigingen; 
Gelet op artikel 2 van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de 
verblijfsbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953 (B.S. 5 april 1968) waarin 
vermeld wordt dat de retributies op vreemdelingenkaarten gelijk zijn aan die welke van Belgische 
onderdanen worden gevorderd voor het afleveren van identiteitskaarten; 
Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot 
wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke 
personen en de opeenvolgende wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 oktober 2009, tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 
1998, betreffende de kosteloze verlenging van rijbewijzen omwille van medische redenen groep 1; 
Gelet op het koninklijk besluit van 28 april 2011 tot aanpassing van de rijbewijscategorieën, het 
rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge richtlijn 2006/126/EG van het 
Europees Parlement en van de raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 3 maart 2009 (B.S. 11 maart 2009) houdende beslissing om de 
electronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar (kids-ID) 
veralgemeend in te voeren en de opeenvolgende wijzigingen; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen 
ten laste van de gemeenten voor de uitbereiding van de elektronische identiteitskaarten, de 
elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar en de kaarten en 
verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, waarbij de bijlage is gewijzigd bij 
ministerieel besluit van 27 maart 2013 (B.S. van 21 en 29 maart 2013); 
Gelet op de omzendbrief van FOD Buitenlandse zaken van 29 oktober 2004 betreffende de 
paspoorten en de opeenvolgende wijzigingen; 
Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente zware lasten 
meebrengt en dat het aangewezen is hiervoor een gematigde belasting in te vorderen; 
Overwegende dat bij toepassing van artikel 2 van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 het tarief 
van de vergoedingen dat is opgenomen in de bijlage van het besluit vanaf 01 januari 2014, jaarlijks op 
1 januari automatisch wordt herzien; 
Overwegende dat de uitbaters van de grotten van Kanne 100,00 euro vragen per huwelijk dat 
voltrokken wordt in de grotten van Kanne; 
Overwegende dat het bruidspaar de 100,00 euro zal betalen aan het gemeentebestuur van Riemst, 
dat op zijn beurt dit bedrag zal doorstorten aan de uitbaters van de grotten van Kanne. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
10 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts, 
Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
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artikel 1: 
Vanaf heden en voor een termijn die eindigt op 31 december 2019 wordt een belasting geheven op de 
afgifte van administratieve stukken. Het besluit van 11 september 2017 wordt opgeheven vanaf het 
ogenblik dat de nieuwe tarieven van toepassing zijn. 
 
artikel 2: 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen aan wie het stuk wordt afgeleverd. 
 
artikel 3: 
De belasting wordt vastgesteld als volgt: 
1° Voor de identiteitskaarten, afgeleverd in uitvoering van het Koninklijk besluit van 26 januari 1967 en 
van de besluiten die dat hebben aangevuld en gewijzigd, voor de aanvraag van een verklaring van 
inschrijving ingediend in toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van het koninklijk 
besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen en voor de afgifte, de vernieuwing, de verlenging of de vervanging 
van de verblijfsbewijzen van vreemdelingen; 
 
- bijlage 15: attest afgegeven in toepassing van art. 40, 109 of 119 van het K.B. van 8 oktober 1981 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen: 5,00 euro 
 
- attest immatriculatie paars (een Belgische verblijfstitel voor EEG-onderdanen in afwachting van een 
uitspraak over hun definitief verblijf/model B): 
• basis: 6,00 euro 
• verlenging: gratis 
 
- attest immatriculatie oranje (een Belgische verblijfstitel voor niet-EU-burgers in afwachting van een 
uitspraak over hun definitief verblijf/model A): 
• vluchteling: 
o basis: 2,00 euro 
o verlenging: gratis 
 
• niet-EEG onderdaan: 
o basis: 10,00 euro 
o verlenging: gratis 
 
- elektronische vreemdelingenkaarten (eVK) (vanaf 01/01/2018): 
• A-kaart (bewijs van inschrijving in vreemdelingenregister van bepaalde duur/witte kaart) is een 
verblijfskaart voor niet-EU-burgers 
21,20 euro (19,20 euro aanmaakkosten en 2,00 euro gemeentebelasting). 
• B-kaart (bewijs van inschrijving in vreemdelingenregister/witte kaart) is een verblijfskaart voor niet-
EU-burgers 
21,20 euro (19,20 euro aanmaakkosten en 2,00 euro gemeentebelasting). 
• C-kaart (identiteitskaart voor niet-EU-vreemdeling/gele kaart) 
18,00 euro (16 euro aanmaakkosten en 2,00 euro gemeentebelasting). 
• D-kaart (EG-langdurig ingezetene) 
18,00 euro (16 euro aanmaakkosten en 2,00 euro gemeentebelasting). 
• E-kaart (identiteitskaart voor EER-vreemdeling/blauwe kaart) 
18,00 euro (16 euro aanmaakkosten en 2,00 euro gemeentebelasting). 
• E+-kaart (attest van permanent verblijf voor een onderdaan van één van de lidstaten van de 
Europese Unie)  
18,00 euro (16 euro aanmaakkosten en 2,00 euro gemeentebelasting). 
• F-kaart (kaart voor niet-EU familieleden van een EU-onderdaan of een Belg/gele kaart) 
18,00 euro (16 euro aanmaakkosten en 2,00 euro gemeentebelasting). 
• F+-kaart (permanente verblijfskaart voor een vreemdeling die geen onderdaan is van één van de 
lidstaten van de Europese Unie, maar deel uitmaakt van de familie van een burger die onderdaan is 
van één van de lidstaten van de Europese Unie) 
18,00 euro (16 euro aanmaakkosten en 2,00 euro gemeentebelasting). 
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• H-kaart (Europese Blauwe kaart-verblijfstitel voor een hooggeschoolde werknemer, die geen 
onderdaan is van één van de lidstaten van de Europese Unie) 
18,00 euro (16 euro aanmaakkosten en 2,00 euro gemeentebelasting). 
 
De kosten voor een aanvraag via spoedprocedure (vanaf 01/01/2018): 
- spoedprocedure: 89,00 euro (84 euro aanmaakkosten + 5 euro gemeentebelasting). 
- extreme spoedprocedure: 133,00 euro (127,60 euro aanmaakkosten + 5,40 euro 
gemeentebelasting). 
 
- Bijlage 35 (bijzonder verblijfsdocument/te verkrijgen in afwachting van de uitspraak van het beroep 
tegen de beslissing om het grondgebied te verlaten): gratis 
 
- Bijlage 26 bis (beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten 
(maandelijks verlengbaar): gratis 
 
- Aankomstverklaring (een verklaring die een buitenlandse burger ontvangt voor een kort verblijf van 
max. 3 maanden/bijlage 3): 
• Toeristen:  
-18 jaar: 3,00 euro 
+18 jaar: 10,00 euro 
• Concubinaat: 5,00 euro 
 
- Aanvraag van inschrijving: 
Bijlage 19: 10 euro 
Bijlage 19ter: 10 euro 
 
2° Voor iedere elektronische identiteitskaart (eID)  afgeleverd aan personen met de Belgische 
nationaliteit in uitvoering van het K.B. van 25 maart 2003 en waarvan de afgifte gestart is op 6 
december 2004 (vanaf 01/01/2018):  
18,00 euro (16,00 euro aanmaakkosten + 2,00 euro gemeentebelastingen). 
 
De kosten voor een aanvraag via spoedprocedure (vanaf 01/01/2018): 
- spoedprocedure: 89,00 euro (84 euro aanmaakkosten + 5 euro gemeentebelasting). 
- extreme spoedprocedure: 133,00 euro (127,60 euro aanmaakkosten + 5,40 euro 
gemeentebelasting). 
- extreme spoedprocedure met levering in Brussel: 101 euro (95,70 euro aanmaakkosten + 5,30 euro 
gemeentebelasting). 
 
3° Voor de elektronische identiteitsbewijzen voor kinderen van minder dan twaalf jaar (Kids-ID): 8,00 
euro (6,40 euro bestemd voor FOD Binnenlandse Zaken + 1,60 euro gemeentebelasting)(vanaf 
01/01/2018). 
 
De kosten voor een aanvraag via spoedprocedure (vanaf 01/01/2018): 
- spoedprocedure: 89,00 euro (84 euro aanmaakkosten + 5 euro gemeentebelasting). 
- extreme spoedprocedure: 133,00 euro (127,60 euro aanmaakkosten + 5,40 euro 
gemeentebelasting). 
- extreme spoedprocedure met levering in Brussel: 101 euro (95,70 euro aanmaakkosten + 5,30 euro 
gemeentebelasting). 
 
Voor zeer dringende en dringende Kids-ID's die gelijktijdig worden aangevraagd voor kinderen van 
hetzelfde gezin en op hetzelfde adres zijn ingeschreven (vanaf 01/01/2018):  
- spoedprocedure: 58,00 euro (55,60 euro aanmaakkosten + 2,40 euro gemeentebelasting) . 
- extreme spoedprocedure: 58,00 euro (55,60 euro aanmaakkosten + 2,40 euro gemeentebelasting) . 
 
Voor de kartonnen identiteitsbewijzen die enkel nog aan niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar 
mogen gegeven worden: 1,00 euro 
 
4° Voor iedere elektronische identiteitskaart (eID) en voor de elektronische identiteitsbewijzen voor 
kinderen van minder dan twaalf jaar (Kids-ID) zijn de kosten voor de aanvraag van nieuwe pin- en 
pukcodes (i.g.v. verlies van codes): 
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- indien de burger zelf via website van het RR aanvraag doet: gratis 
- indien de aanvraag gebeurt door gemeente: 5,00 euro 
 
De kosten voor de aanvraag van een token: 5,00 euro 
 
5° Voor een wettelijk huwelijk: 40,00 euro (ongeacht welke dag) 
Dit bedrag omvat de belasting op het in het trouwboekje voorkomend huwelijksgetuigschrift. Er is geen 
onderscheid meer tussen het trouwboekje "gewoon model" of het trouwboekje "luxe model". Hierin is 
een geschenkpakket van de wereldwinkel begrepen. 
 
Bijkomend voor een wettelijk huwelijk afgesloten in de grotten van Kanne: 100,00 euro 
 
Duplicaat trouwboekje: 15 euro 
 
6° Voor de paspoorten (reispassen): 
- nieuwe reispas: 75,50 euro (35,00 euro aanmaakkosten + 30,00 euro kanselarijkosten + 10,00 euro 
gemeentebelasting + 0,50 euro bijzonder recht) 
- min. 18-jarigen: 35,50 euro (35,00 euro aanmaakkosten + 0,50 euro bijzonder recht) 
 
De kosten voor een aanvraag via spoedprocedure: 
- spoedprocedure: 250,50 euro (210,00 euro aanmaakkosten + 30,00 euro kanselarijkosten + 10,00 
euro gemeentebelasting + 0,50 euro bijzonder recht) 
- min. 18-jarigen: 210,50 euro (210,00 euro aanmaakkosten + 0,50 euro bijzonder recht) 
 
7° Voor het éénzijdig beëindigen van een wettelijke samenwoonst: 220,00 euro. Na ontvangst van de 
factuur van de gerechtsdeurwaarder wordt het verschil terugbetaald aan de aanvrager van de 
éénzijdige beëindiging. 
 
8° Voor de rijbewijzen: 
- Afgifte van een Belgisch rijbewijs in bankkaartmodel: 25,00 euro (5,00 euro gemeentebelasting + 
20,00 euro FOD Mobiliteit en Vervoer) 
- Afgifte van een voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel: 25,00 euro (5,00 euro gemeentebelasting + 
20,00 euro FOD Mobiliteit en Vervoer)  
- Afgifte van een internationaal rijbewijs: 16,00 euro (16,00 voor euro FOD Mobiliteit en Vervoer, vanaf 
01/02/2014) 
Sinds 1 november 2009 wordt de verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs categorie A3, A, 
B, B+E en G (groep 1) om medische redenen niet meer tegen betaling van een retributie doorgevoerd, 
noch voor het gemeentelijk aandeel, noch voor het aandeel van FOD Financiën. 
 
artikel 4: 
De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs bij het afleveren van het 
document. De personen die zouden weigeren de belasting te betalen, zijn verplicht het bedrag ervan 
in bewaring te geven bij de gemeenteontvanger tot de bevoegde overheid over het bezwaar uitspraak 
heeft gedaan. 
 
De personen die onderworpen zijn aan de belasting zijn eveneens verplicht er het bedrag van in 
bewaring te geven op het ogenblik van de aanvraag, indien het document niet onmiddellijk kan 
afgeleverd worden. Er wordt kosteloos een ontvangstbewijs van de in bewaring gegeven sommen 
afgeleverd. 
 
Wanneer de gevraagde stukken per post worden verstuurd, worden de verzendingskosten aan de 
belasting toegevoegd. 
Die kosten dienen bij de aanvraag te worden betaald. 
 
Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting. 
 
artikel 5: 
Kohierbelastingen worden ingevorderd door middel van een kohier, dat vastgesteld en uitvoerbaar 
wordt verklaard door het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 30 juni van het jaar 
dat volgt op het aanslagjaar.  
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De belastingen worden door de gemeenteontvanger/financieel beheerder ingevorderd volgens de 
beschikkingen voorzien in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd. 
 
artikel 6:  
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 
college van burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De 
indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, vermeldt dit 
uitdrukkelijk in het bezwaarschrift. In voorkomend geval zal hij uitgenodigd worden op een hoorzitting. 
Het college van burgemeester en schepenen of het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst, stuurt 
schriftelijk of via duurzame drager binnen vijftien kalenderdagen na  de verzending of de indiening van 
het bezwaarschrift een ontvangstmelding naar de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger. 
 
artikel 7: 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
Interne zaken - Dienst Communicatie 
3. EREBURGERSCHAP FREDDY LOIX 
 
Anita Beusen: 
Waarom werden de gemeenteraadsleden pas op de hoogte gebracht nadat er reeds een 
aankondiging was verschenen in de pers? 
schepen Marina Pauly: 
Dit betreft geen officieel persbericht van de gemeente.  De journalisten hebben het recht om nieuws te 
zoeken. 
 
Ivo Thys: 
Ik vind dit een zeer goed initiatief, Freddy Loix heeft Riemst mee op de kaart gezet. 
 
Gelet op de bijeenkomst op 26/09/2017 van de beoordelingscommissie Ereburgerschap om zich uit te 
spreken over de nominatie van de heer Freddy Loix.  
Gelet op het gemotiveerd positief advies met eenparigheid van de stemmen van de commissie. 
Gelet op het besluit dd. 5/10/2017 van het college van burgemeester en schepenen om het advies van 
de beoordelingscommissie integraal over te nemen. 
Overwegende dat de dienst Communicatie overeenkomstig art. 7 van het huishoudelijk reglement de 
instemming heeft gevraagd aan de heer Freddy Loix om te worden genomineerd. 
Overwegende dat het aan de gemeenteraad is om op voordracht van het college van burgemeester 
en schepenen de titel van ereburger officieel te verlenen. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en 
Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Het ereburgerschap toe te kennen aan Freddy Loix wegens zijn uitzonderlijke sportcarrière, waarmee 
hij Riemst nationaal en internationaal mee op de kaart gezet heeft. Door zijn kennis over te dragen op 
onze jeugd is hij een sportief voorbeeld voor velen en een uithangbord voor onze gemeente. 
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Interne zaken - Dienst Personeel 
4. TOETREDING TOT DE COLLECTIEVE  HOSPITALISATIEVERZEKERING VAN DE 

FEDERALE PENSIOENDIENST - GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST : AG 
INSURANCE MET INGANG VAN 01/01/2018 

 
Jan Peumans: 
Is dit een goede hospitalisatieverzekering voor het personeel?  Stappen andere gemeentes ook over? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit betreft een openbare aanbesteding door de sociale dienst voor alle Vlaamse gemeenten die goed 
werd onderzocht door specialisten ter zake.   Er is bijna geen verschil in de waarborgen en we zijn vrij 
zeker dat dit een goede verzekering is voor het personeel. 
 
Marc Konings: 
Hoeveel wordt bijgedragen per persoon? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit zat in het dossier en heb ik net voorgelezen, gemeentebestuur  betaalt  enkel de basisformule. 
 
Gezien de wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke Sociale 
Dienst (GSD) van de dienst voor de bijzondere sociale zekerheidsstelsels door de federale 
pensioendienst (FPD); 
Gelet op de omzendbrief BA 2000/14 van 22/12/2000 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een hospitalisatieverzekering aan het 
personeel van de lokale besturen; 
Gelet op het sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden van de 
Vlaamse Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van 27/04/2001; 
Gelet op het feit dat de FPD, in naam van provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, een 
offerteaanvraag conform de wet op de overheidsopdrachten heeft georganiseerd; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 07.09.2017 om toe te 
treden tot de collectieve verzekering van de FPD; 
Overwegend dat met uitzondering van lagere verzekeringspremies en een verhoogde franchise voor 
het gebruik van een éénpersoonskamer (voor personeelsleden welke kiezen voor de uitgebreide 
formule) blijven de waarborgen en toegemoetkomingen van de huidige polis grotendeels behouden; 
Gelet op het akkoord van de vakbonden; 
Op voorstel van de voorzitter; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en 
Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Het gemeentebestuur van Riemst zal toetreden tot de collectieve verzekering "verzorgingskosten bij 
hospitalisatie of ernstige ziekte" die de FPD heeft afgesloten met AG Insurance. 
De toetreding zal ingaan op 01 januari 2018. 
De looptijd van het contract is 4 jaar met waarborg van behoud van de premies voor de eerste twee 
jaren.Vanaf 1 januari van het derde jaar en/of vierde jaar kunnen de premies herzien worden op basis 
van bv. ongevallenstatistieken maar de verhoging mag nooit hoger zijn dan de aanpassing aan de 
medische index. 
Indien de premies worden aangepast, kan alleen de verzekeringsnemer, nl. de Federale 
Pensioendienst het contract opzeggen.  Het bestuur kan het contract niet zelf opzeggen. 
artikel 2: 
Het bestuur neemt de premie van deze verzekering volledig te laste in de basisformulie voor zijn 
statutaire en contractuele personeelsleden van onbepaalde duur of met een tijdelijk contract van 3 
maanden of meer 
De contractuele personeelsleden met een overeenkomst van minder dan 3 maanden of met een 
overeenkomst ter vervanging van een ziek personeelslid komen niet in aanmerking. 
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artikel 3: 
De vrijwillige toetreding tot de voornoemde verzekering houdt voor het aangesloten bestuur de 
verbintenis in, de bijzondere en algemene bepalingen, van het lastenboek FPD/S300/2017/03 in acht 
te nemen. 
artikel 4: 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de FPD 
 
Interne zaken - Dienst Personeel 
5. VERLOFNOTA 2018 
 
Gelet op artikel 261§2 van de rechtspositieregeling goedgekeurd door de gemeenteraad op 
15/12/2008 waarbij wordt bepaald dat de raad de feestdagen die samenvallen met een zaterdag of 
zondag dient te vervangen door een andere dag; 
Gelet op de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen dd. 19/10/2017 van de 
verlofnota 2018 en de daarbijhorende vastlegging van de dagen ter vervanging van de feestdagen die 
op een zaterdag of zondag vallen; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt de volgende feestdagen die 
samenvallen met een zaterdag of een zondag op volgende dagen vast te leggen: 
 

Te vervangen feestdagen Vervangende feestdagen 

zaterdag 21/07 (nationale feestdag) maandag 24/12 (sluiting Kerst-Nieuw) 

zondag 11/11 (wapenstilstand) donderdag 27/12 (sluiting Kerst-Nieuw) 

 
Gelet op de aparte regeling voor het personeel van de bibliotheek, de dienst bevolking, de 
buitenschoolse kinderopvang, de schoonmaaksters van de scholen en het personeel onder de brug in 
Vroenhoven; 
Gelet op de bevraging van het BOC/HOC via mail en hun antwoorden; 
Gelet op het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en 
Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Volgende feestdagen die op een zaterdag of zondag vallen in het jaar 2017 op volgende dagen vast te 
leggen: 
 

Te vervangen feestdagen Vervangende feestdagen 

zaterdag 21/07 (nationale feestdag) maandag 24/12 (sluiting Kerst-Nieuw) 

zondag 11/11 (wapenstilstand) donderdag 27/12 (sluiting Kerst-Nieuw) 

 
artikel 2: 
In afwijking van artikel 1 worden de feestdagen die op een zaterdag vallen niet vervangen voor 
bibliotheekpersoneel met zaterdagprestaties en wordt voor de bibliotheek de volgende regeling 
vastgelegd: 
 
Bibliotheekpersoneel met zaterdagprestaties: 
 

Te vervangen feestdagen Vervangende feestdagen 

zondag 11/11 (wapenstilstand) maandag 24/12 (sluiting Kerst-Nieuw) 

 
Bibliotheekpersoneel zonder zaterdagprestaties: 
 

Te vervangen feestdagen Vervangende feestdagen 

zaterdag 21/07 (nationale feestdag) vrijdag 11/05 (brugdag O.L.H. Hemelvaart) 

zondag 11/11 (wapenstilstand) maandag 24/12 (sluiting Kerst-Nieuw) 



notulen gemeenteraad dd. 13.11.2017 - p.9 
 

 
artikel 3: 
In afwijking van artikel 1 wordt voor de dienst bevolking de volgende regeling vastgelegd: 
 

Te vervangen feestdagen Vervangende feestdagen 

zaterdag 21/07 (nationale feestdag) maandag 24/12 (1/2 dag sluiting Kerst-Nieuw) 

 vrijdag 28/12 (1/2 dag sluiting Kerst-Nieuw) 

zondag 11/11 (wapenstilstand) donderdag 27/12 (sluiting Kerst-Nieuw) 

 
artikel 4: 
In afwijking van artikel 1 wordt voor de buitenschoolse kinderopvang de volgende regeling vastgelegd: 
 

Te vervangen feestdagen Vervangende feestdagen 

zaterdag 21/07 (nationale feestdag) maandag 24/12 (sluiting Kerst-Nieuw) 

zondag 11/11 (wapenstilstand) dinsdag 30/04 (Brugdag feest van de arbeid) 

 
artikel 5: 
In afwijking van artikel 1 wordt voor het schoonmaakpersoneel scholen de volgende regeling 
vastgelegd: 
 

Te vervangen feestdagen Vervangende feestdagen 

zaterdag 21/07 (nationale feestdag) maandag 23/07 (gezien 11 maanden contract en 
dus geen prestaties in juli) 

zondag 11/11 (wapenstilstand) maandag 24/12 sluiting Kerst-Nieuw 

 
artikel 6: 
In afwijking van artikel 1 wordt voor het personeel van de toeristische balie onder de brug in 
Vroenhoeven de volgende regeling vastgelegd: 
 

Te vervangen feestdagen Vervangende feestdagen 

maandag 01/01 (Nieuwjaar) gevoegd bij het gewone verlof 

maandag 02/04 (Paasmaandag) gevoegd bij het gewone verlof 

dinsdag 01/05 (Feest van de arbeid) gevoegd bij het gewone verlof 

maandag 21/05 (Pinkstermaandag) gevoegd bij het gewone verlof 

dinsdag 25/12 (Kerstdag) gevoegd bij het gewone verlof 

maandag 31/12 (Oudejaar) gevoegd bij het gewone verlof 

 
artikel 7: 
De verlofnota 2017 zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen dd. 
19/10/2017 goed te keuren; 
 
artikel 8: 
Afschrift van dit besluit over te maken aan alle betrokkenen. 
 
 
Facilitaire diensten - Technische Dienst 
6. GOEDKEURING HULP BIJ HET PLAATSEN VAN EEN NOODVERLICHTING 
 
Steven Coenegrachts: 
Ik ben niet akkoord met de goedkeuring met terugwerkende kracht.  Dit betreft een privé uitbating en 
de gemeente moet hiervoor geen hulp bieden.  Indien een privé uitbating door de brandweer niet veilig 
wordt bevonden, moet de eigenaar zelf aanpassingen uitvoeren of de zaak sluiten.  Het is niet omdat 
destijds voor de grotten te Kanne een foute beslissing werd genomen dat we dit moeten herhalen. 
Ik wens een amendement in te dienen dat vanaf nu elke handelaar in Riemst een ondersteuning krijgt 
van 128 manuren per jaar door de gemeentelijke technische dienst. 
 
Jan Peumans: 
Op 26 juni werd over dit dossier een 1ste mail verstuurd.  Op mijn vraag naar bijkomende inlichtingen 
ontving ik een onrespectvol antwoord.  U verwijt mij dat toen ik schepen was ik het dossier Avergat 
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mee goedgekeurd heb, maar in de overwegingen van dat dossier was er geen sprake van werken op 
privé domein.  Ik blijf erbij dat de gemeente geen werken mag uitvoeren op privé domein zonder de 
toestemming van de gemeenteraad.  Ik ben het ook niet eens dat groeven van een andere aard zijn 
dan hotels of cafees, mij lijkt het risico hier nog groter. 
 
burgemeester Mark Vos: 
Veiligheid is belangrijk voor alle inrichtingen in de gemeente.  Dit gaat niet over een privé gebouw, 
maar over ondergrondse groeven die door veel toeristen wordt bezocht.  De veiligheid in onze 
ondergrondse groeven zijn van algemeen belang en van algemeen nut.  De werken werden 
uitgevoerd op vraag van de uitbater en gezien de mergelgroeven een belangrijke rol spelen voor het 
toerisme in onze gemeente, zijn wij op de vraag ingegaan. Het is voor de eigenaars moeilijk haalbaar 
om de groeven open te houden zonder hulp van de gemeente vandaar de overweging om hier wel 
beperkt te ondersteunen door mankracht aan te bieden .  Het is een goede investering in het toerisme 
in onze gemeente.  Bijkomend is het gemeentebestuur ook betrokken bij de toeristische rondleidingen 
door deze te reserveren via de dienst toerisme. 
 
Ivo Thys: 
Dit dossier was bijna in de doofpot verdwenen.  U heeft dit enkel op de agenda gezet uit angst voor 
een klacht bij de gouverneur.  Dit is een miskenning van de gemeenteraad.  Ik zou graag de cijfers 
krijgen van welke inkomsten naar de toeristische dienst worden overgedragen door deze uitbater. 
burgemeester Mark Vos: 
Hoe kan je iets in een doofpot steken als er medewerkers aan meegeholpen hebben?  Het was 
helemaal niet de bedoeling om dit in de doofpot te steken, het was een verkeerde inschatting, deze 
werken had de gemeenteraad moeten goedkeuren, waarvoor onze excuses.   
 
Steven Coenegrachts: 
In welke beslissing van het schepencollege werd deze opdracht gegeven aan de technische dienst? 
Wanneer zijn de werken uitgevoerd? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit werd besproken op het schepencollege en wordt nu in alle openheid rechtgezet.  We zullen 
onderzoeken of dit in de notulen is opgenomen en wanneer de werken werden uitgevoerd. 
 
Jan Peumans: 
Indien ik de vraagstelling niet had gedaan, was het nooit tot een rechtzetting gekomen.  Dit blijkt 
duidelijk uit de 3 brieven die ik van u mocht ontvangen.  Daarnaast heeft de gemeenteontvanger mij 
formeel bevestigd dat de gemeente geen werken mag uitvoeren op privé domein.  De 
gemeenteontvanger had mij moeten verwittigen indien dit destijds voor de groeven Avergat het geval 
was. Onze fractie zal het amendement van de heer Coenegrachts steunen. 
 
Bert Cilissen: 
Ik vind het zeer jammer hoe deze discussie loopt.  Een ondergrondse groeve kan niet vergeleken 
worden met een hotel.  De overheid geeft veel subsidies aan openbare domeinen.  De gemeente 
Riemst beschikt met de ondergrondse groeven over een sterke toeristische troef en kan het 
openstellen, onderhouden en uitbaten van deze groeven best ondersteunen.  Dit lijkt mij een goede 
investering. 
 
Ivo Thys: 
Werd er gedacht aan een financiële regeling op termijn om de onkosten terug te vorderen aan de 
privé eigenaar? 
burgemeester Mark Vos: 
Wij willen de openstelling van de groeven ondersteunen omdat dit een uniek erfgoed is dat Riemst 
aantrekkelijk maakt voor toeristen.  De uitbaters betalen nu reeds een deel van de inkomgelden terug 
aan het gemeentebestuur.    
Mark Konings: 
Hoe wordt de kostprijs van 128 manuren berekend? 
burgemeester Mark Vos: 
Deze uren worden berekend aan 25 euro/uur, een tarief dat werd vastgesteld door de gemeenteraad. 
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Jan Peumans: 
Ik vindt niet dat met het uitvoeren van deze werken het algemeen belang werd aangetoond en vraag 
de stemming over dit punt. 
 
Steven Coenegrachts: 
Ook de hotels in onze gemeente dragen bij tot het toeristisch succes van onze gemeente.  Zij moeten 
echter zelf instaan voor hun promotie.  Ik vind niet dat het algemeen belang van de ondergrondse 
groeven werd aangetoond en vraag de stemming over mijn amendement m.n. dat elke detailhandel in 
Riemst recht heeft op 128 manuren hulp van de technische dienst bij het uitvoeren van 
veiligheidswerken.. 
 
BESLUIT amendement: 14 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, 
Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
11 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen; 
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, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de realisatie van de beslissing van de gemeenteraad dd. 10.09.2012 waarbij een 
noodverlichting en een noodstroomverzorging voor de ondergrondse groeve Avergat te Kanne werd 
geplaatst; 
Gelet dat de installatie van een verlichting in de grotten van Zichen de veiligheid tijdens de toeristische 
rondleidingen ten goede komt; 
Overwegende dat deze werken werden uitgevoerd op vraag van de veiligheidsdiensten aangezien de 
bestaande verlichting niet meer voldeed aan de veiligheidseisen bij toeristische rondleidingen; 
Overwegende dat bij deze werken die hoofdzakelijk werden uitgevoerd op openbaar domein van de 
gemeente Riemst tevens een gedeelte werd uitgevoerd op privaat domein; 
Overwegende dat deze werken in Kanne 48.624 euro hebben gekost, waarbij de kostprijs voor de 
werken uitgevoerd op privaat terrein (ca. 10%) een kostprijs vertegenwoordigde van 4.866 euro; 
Overwegende dat het voor de gemeente Riemst, en dit geldt voor elk openbaar bestuur, erg belangrijk 
is dat bezoeken aan toeristische attracties veilig kunnen verlopen; 
Overwegende dat in de mergelgrotten van Zichen, eigendom van de heer Herman Heynen, jaarlijks 
enkele duizenden bezoekers worden rondgeleid; 
Overwegende dat jaarlijks gemiddeld een 400-tal bezoekers reserveren via de dienst Toerisme 
hetgeen een jaarlijkse inkomst van ca. 300 € betekent; 
Overwegende de vraag van de uitbater van de mergelgrotten van Zichen om ondersteuning van de 
gemeente bij de installatie van de noodverlichting; 
Overwegende dat de werken uitgevoerd door het gemeentepersoneel geraamd werden op 128 
manuren, wat neerkomt op een prijs van € 3.250; 
Overwegende dat er geen direct uitgaande kosten geweest zijn; 
Overwegende dat het toerisme voor Riemst een belangrijke economische factor is; 
Overwegende dat de mogelijkheid om mergelgroeven te bezoeken een belangrijke toeristische 
meerwaarde voor Riemst is; 
Gelet op het gelijkheidsbeginsel waarbij partijen die zich in gelijke omstandigheden bevinden op een 
gelijke wijze moeten behandeld worden; 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
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 
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artikel 1: 
De noodverlichting, aangekocht door de eigenaar Herman Heynen, werd door gemeentepersoneel 
geïnstalleerd. 
artikel 2: 
De geraamde uitvoeringstermijn voor deze werken bedroeg 70 manuren, de werkelijke 
uitvoeringstermijn was 128 manuren. 
artikel 3: 
De installatie van de noodverlichting wordt met terugwerkende kracht goedgekeurd. 
 
 
LDP - Dienst Milieu 
7. LIMBURG.NET : AANSTELLING GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDE 
 
Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 
rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 
12, §2, 3° van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, verder het 
Decreet genoemd; 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net; 
Gelet op de statuten van Limburg.net, verder de Statuten genoemd; 
Gelet op artikel 46 van het Decreet en artikel 20 van de Statuten die bepalen dat iedere 
gemeentedeelnemer recht heeft op één mandaat in de raad van bestuur; 
Iedere deelnemer heeft dus het recht om één kandidaat-bestuurder voor te dragen. 
Iedere bestuurder die op die manier is benoemd, beschikt over één stem in de raad van bestuur van 
Limburg.net; 
Overwegende dat door het ontslag van mevr. Jessica Nijs als gemeenteraadslid dd. 9/10/2017  er een 
nieuwe gemeentelijke afgevaardigde bij de opdrachthoudende vereniging Limburg.net dient 
aangesteld te worden voor de raad van bestuur met stemrecht. 
Overwegende dat mevrouw Rachelle Onclin ter kennis heeft gegeven kandidaat te zijn om als 
bestuurder binnen Limburg.net benoemd te worden. 
 
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, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en 
Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Mevrouw Rachelle Onclin, Keelstraat 2, 3770 Riemst, geboren op 04-06-1983, wordt voorgedragen 
als bestuurder van Limburg.net. 
artikel 2: 
Een afschrift van dit besluit wordt in tweevoud verzonden aan Limburg.net. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
8. INTER AQUA : AANSTELLING GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDE 
 
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 decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering 
en dat van lid van een van de andere organen; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 
intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; 



notulen gemeenteraad dd. 13.11.2017 - p.13 
 

Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter Aqua; 
Gezien de statutenwijziging van Inter Aqua, op 17 december 2013; 
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 raad van 4 november 2013 om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door Joël L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst en Peter Neven, 
wonende Tongersesteenweg 39 A3 te 3770 Riemst met elk 50 procent stemrecht; 
Gelet op de beslissing van de raad van 4 november 2013 om als plaatsvervanger zowel voor de een 
als voor de ander Mevrouw Jessica Nijs, gemeenteraadslid wonende Sieberg 14 te 3770 Riemst, aan 
te duiden; 
Gezien de beslissing van de raad van 9 oktober 2017 om mevrouw Jessica Nijs, ontslagnemend 
gemeenteraadslid, te vervangen door mevrouws Rachelle Onclin; wonende Keelstraat 2 te 3770 
Riemst; 
 
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, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en 
Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Als plaatsvervanger, voor de vertegenwoordigers van de buitengewone en gewone algemene 
vergaderingen van Inter aqua: 

• Joël L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst; 
• Peter Neven, wonende Tongersesteenweg 39 A3 te 3770 Riemst; 

met elk 50% stemrecht, wordt aangesteld mevrouw Rachelle Onclin, gemeenteraadslid wonende 
Keelstraat 2 te 3770 Riemst en dit tot het einde van de legislatuur 2013-2018. 
artikel 2: 
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, 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
9. INTER MEDIA : AANSTELLING GEMEENTELIJKE  AFGEVAARDIGDE 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter-Media; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij 
decreet van 18 januari 2013; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger kan lopen over 
de volledige legislatuur 2013-2018; 
Overwegende dat decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering 
en dat van lid van een van de andere organen; 
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-Media; 
Gezien de statutenwijziging van Inter-Media, op 18 december 2013; 
Gelet op de beslissing van de raad van 9 december 2013 om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door Davy Renkens Bovenstraat 74 te 3770 Riemst en Jessica Nijs, 
gemeenteraadslid wonende Sieberg 14 te 3770 Riemst met elk 50 procent stemrecht; 
Gelet op de beslissing van de raad van 9 december 2013 om als plaatsvervanger zowel voor de een 
als voor de ander de heer Joël L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst aan te duiden 



notulen gemeenteraad dd. 13.11.2017 - p.14 
 

Gezien de beslissing van de raad van 9 oktober 2017 om mevrouw Jessica Nijs, ontslagnemend 
gemeenteraadslid, te vervangen door mevrouws Rachelle Onclin; wonende Keelstraat 2 te 3770 
Riemst; 
 
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, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en 
Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Als vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergaderingen en 
algemene vergaderingen tijdens de lopende legislatuur (2013-2018) van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter-Media wordt aangesteld, als vervanger van mevrouw Jessica Nijs:  

• Mevrouw Rachelle Onclin, wonende Keelstraat 2 te 3770 Riemst. Zij beschikt over 50% 
stemrecht. 

artikel 2: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan Inter media, 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
10. NUHMA : AANSTELLING GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDE 
 
Overeenkomstig de statuten van Nuhma  dienen de gemeentebesturen hun vertegenwoordiging in de 
Algemene Vergadering  te vernieuwen, en dit ingevolge de gemeente- en provincieraadsverkiezingen 
van 14 oktober 2012; 
Gezien de raad in vergadering van 4 februari 2013 heeft beslist om Jessica Nijs, gemeenteraadslid 
wonende Sieberg 14 te 3770 Riemst als afgevaardigde aan te stellen en de heer Joël L'Hoëst, 
gemeenteraadslid, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst, als plaatsvervanger; 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gezien de beslissing van de raad van 9 oktober 2017 om mevrouw Jessica Nijs, ontslagnemend 
gemeenteraadslid, te vervangen door mevrouws Rachelle Onclin; wonende Keelstraat 2 te 3770 
Riemst; 
 
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, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en 
Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Als plaatsvervanger voor mevrouw Jessica Nijs, ontslagnemend gemeenteraadslid wordt Rachelle 
Onclin, gemeenteraadslid, wonende Keelstraat 2 te 3770 Riemst aangesteld als gemeentelijk 
vertegenwoordiger bij Nuhma. 
artikel 2: 
Afschrift van dit besluit te betekenen aan NUHMA en aan de aangestelde vertegenwoordiger 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
11. INTER REGIES: AANSTELLING GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDE 
 
Overeenkomstig de statuten van Inter Regies  dienen de gemeentebesturen hun vertegenwoordiging 
in de Algemene Vergadering  te vernieuwen, en dit ingevolge de gemeente- en 
provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012; 
Gezien de raad in vergadering van 4 februari 2013 heeft beslist om Jessica Nijs, gemeenteraadslid 
wonende Sieberg 14 te 3770 Riemst als plaatsvervangend afgevaardigde aan te stellen en de heer 
Davy Renkens, gemeenteraadslid, wonende Bovenstraat 74 te 3770 Riemst, als effectieve 
vertegenwoordiger; 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
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Gezien de beslissing van de raad van 9 oktober 2017 om mevrouw Jessica Nijs, ontslagnemend 
gemeenteraadslid, te vervangen door mevrouws Rachelle Onclin; wonende Keelstraat 2 te 3770 
Riemst; 
 
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, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en 
Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Als plaatsvervanger voor mevrouw Jessica Nijs, ontslagnemend gemeenteraadslid wordt Rachelle 
Onclin, gemeenteraadslid, wonende Keelstraat 2 te 3770 Riemst aangesteld als plaatsvervangende 
vertegenwoordiger bij Inter Regies. 
artikel 2: 
Afschrift van dit besluit te betekenen aan Inter Regies en aan de aangestelde plaatsvervangende 
vertegenwoordiger 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Algemeen 
12. IGL : AANSTELLING GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDE 
 
Gelet op het ontslag van mevrouw Jessica Nijs, als gemeenteraadslid. 
Gelet op de kandidatuurstelling van mevrouw Rachelle Onclin als gemeentelijk afgevaardigde in de 
algemene vergadering van IGL; 
Overeenkomstig de statuten van de IGL dienen de gemeentebesturen hun vertegenwoordiging in de 
Algemene Vergadering aan te stellen; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 04/02/2013; 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
 
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, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en 
Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Mevrouw Rachelle Onclin, Keelstraat 2, te 3770 Riemst, wordt aangesteld als gemeentelijk 
afgevaardigde in de Algemene Vergadering van IGL ter vervanging van mevrouw Jessica Nijs. 
artikel 2: 
Rachelle Onclin vervangt mevrouw Jessica Nijs ten gevolge van haar ontslag, waardoor ze niet meer 
zetelt in de Algemene Vergadering van IGL. 
artikel 3: 
Afschrift van dit besluit te betekenen aan IGL en aan de aangestelde vertegenwoordiger. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
13. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING INTER AQUA DD. 5 DECEMBER 2017. 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter Aqua; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking; 
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; 
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Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering 
en dat van lid van een van de andere organen; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 
intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter Aqua; 
Gelet op de oproepingsbrief van 14 september 2017 met de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingverband Inter Aqua van 5 december 2017 die 
volgende agendapunten bevat: 

1) Budget 2017 
2) Actuele thema's 

 
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; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 november 2017 om mevrouw Jessica Nijs te 
vervanger door mevrouw Rachelle Onclin als plaatsvervanger voor zowel de een als de ander; 
 
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, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en 
Rachelle Onclin 
 
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 buitengewone algemene 
vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter Aqua van 5 december 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 5 december 2017 en verder al het nodige te doen voor de 
afwerking van de volledige agenda, en dit met elk 50% van de stemmen toekomende aan ons 
bestuur. 
artikel 2: 
Om akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten van de algemene vergadering: 

1) Budget 2017 
2) Actuele thema's 

artikel 3: 
De afgevaardigden van de gemeente op de algemene vergadering van Inter Aqua op 5 december 
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, 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
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ROW - Dienst Patrimonium 
14. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INTER MEDIA DD. 20 DECEMBER 

2017 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter Media; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij 
decreet van 18 januari 2013; 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger kan lopen over 
de volledige legislatuur 2013-2018; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 
intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dat 
bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering; 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter Media; 
Gezien de statutenwijziging van Inter Media, op 3 december 2013; 
Gelet op de oproepingsbrief van 12 september 2017 met de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter Media van 20 december 201 die 
volgende agendapunten bevat: 

1) Budget 2018  
2) Uitkeringsmodaliteiten 2de dividend 
3) Statutenwijziging 
4) Actuele thema’s 

Gelet op de oproepingsbrief van 3 oktober 2017 met een bijkomend punt voor agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter Media 
van 20 december 201 die volgende agendapunten bevat: 

5) Voorstel tot uittreding uit Inter-regies 
Gelet op de beslissing vande gemeenteraad van 9 oktober 2017 houdende de goedkeuring van het 
voorstel tot statutenwijziging; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 9 december 2014 om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door Davy Renkens Bovenstraat 74 te 3770 Riemst en mevrouw Jessica Nijs, 
wonende Sieberg 14 te 3770 Riemst en hen af te vaardigen op de buitengewone algemene 
vergaderingen en algemene vergaderingen tijdens de legislatuur 2013-2018 met elk 50 procent 
stemrecht; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 november 2017 om mevrouw Jessica Nijs te 
vervanger door mevrouw Rachelle Onclin met 50 procent stemrecht; 
Gelet op de beslissing om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander de heer Joël 
L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst, aan te duiden; 
Gelet op de bespreking door de gemeentelijke commissie voor intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden (CIS) van 6 november 2017; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en 
Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buitengewone algemene 
vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter Media van 20 december 2017 (of 
op elke andere buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda ingeval de eerste niet 
geldig zou kunnen beraadslagen) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de 
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gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de vergadering van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Inter Media van 20 december 2017 en verder al het nodige te doen voor de 
afwerking van de volledige agenda. 
artikel 2: 
Om akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering. 

1) Budget 2018  
2) Uitkeringsmodaliteiten 2de dividend 
3) Statutenwijziging 
4) Actuele thema’s 
5) Voorstel tot uittreding uit Inter-regies 

 
artikel 3: 
De aangeduide vertegenwoordigers [of bij belet hun eventuele plaatsvervanger(s)] wordt (worden) 
gemandateerd op de buitengewone  
algemene vergadering van Inter Media op 20 december 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 Media, 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
15. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING INTER-ENERGA DD. 12 DECEMBER 2017 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Inter-Energa; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij 
decreet van 18 januari 2013; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger kan lopen over 
de volledige legislatuur 2013-2018; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering 
en dat van lid van een van de andere organen; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 
intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-Energa; 
Gezien de statutenwijziging van Inter-energa, op 16 december 2013; 
Gelet op de oproepingsbrief van 12 oktober 2017 met de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingverband Infrax Limburg van 12 december 2017 
die volgende agendapunten bevat: 

1) Budget 2018 
2) Uitkeringsmodaliteiten 2de dividend 
3) Statutenwijziging 
4) Voorstel tot uittreding uit Inter-regies 
5) Actuele thema's 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 9 oktober 2017 houdende de goedkeuring van het 
voorstel tot 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); 
Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar 
vertegenwoordigers in de schoot van de algemene vergaderingen van Inter-energa gedurende de 
legislatuur 2013-2018, en Riemst laten vertegenwoordigen door Davy Renkens Bovenstraat 74 te 
3770 Riemst en Anja Slangen Tramstraat 3 te 3770 Riemst en hen af te vaardigen op de 
buitengewone algemene vergadering van 16 december 2015 met elk 50 procent stemrecht; 
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Gelet op het voorstel om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander de heer Jean 
Nicolaes Bilzersteenweg 72 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, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en 
Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buitengewone algemene 
vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Energa van 12 december 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 buitengewone vergadering van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Energa van 12 december 2017 en verder al het nodige 
te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
artikel 2: 
Om akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering. 

1) Budget 2018 
2) Uitkeringsmodaliteiten 2de dividend 
3) Statutenwijziging 
4) Voorstel tot uittreding uit Inter-regies 
5) Actuele thema's 

artikel 3: 
De afgevaardigden van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Inter-Energa op 
12 december 2017, worden gemandateerd om in overeenstemming met onderhavige beraadslaging te 
stemmen. 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan Infrax Limburg, 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
16. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING INFRAX LIMBURG DD. 18 DECEMBER 

2017. 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Infrax Limburg; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij 
decreet van 18 januari 2013; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger kan lopen over 
de volledige legislatuur 2013-2018; 
Overwegende dat decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering 
en dat van lid van een van de andere organen; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 
intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Infrax Limburg; 
Gezien de statutenwijziging van Infrax Limburg, op 16 december 2013; 
Gelet op de oproepingsbrief van 12 oktober 2017 met de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingverband Infrax Limburg van 18 december 2017 
die volgende agendapunten bevat: 

1) Budget 2018 
2) Uitkeringsmodaliteiten 2de dividend 
3) Statutenwijziging 
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4) Actuele thema's 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 9 oktober 2017 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 het voorstel aan de raad van 4 november 2014 om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door Joël L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst en Peter Neven, 
wonende Tongersesteenweg 39 A3 te 3770 Riemst  en hen af te vaardigen op al de buitengewone 
algemene en algemene vergaderingen met elk 50 procent stemrecht; 
Gelet op het voorstel om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander mevrouw Mieke 
Loyens, gemeenteraadslid wonende Burgemeester Coenegrachtslaan 36 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, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en 
Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buitengewone algemene 
vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg van 18 december 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 buitengewone vergadering van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg van 18 december 2017 en verder al het 
nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
artikel 2: 
Om akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering. 

1) Budget 2018 
2) Uitkeringsmodaliteiten 2de dividend 
3) Statutenwijziging 
4) Actuele thema's 

artikel 3: 
De afgevaardigden van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Infrax Limburg 
op 18 december 2017, worden gemandateerd om in overeenstemming met onderhavige 
beraadslaging te stemmen. 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan Infrax Limburg, 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Algemeen 
17. ALGEMENE VERGADERING EN GEWONE VERGADERING IGL DD. 08.12.2017 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen; 
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de latere 
wijzigingen; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 13.11.2017; 
Gelet op artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg; 
Gelet op de oproepingsbrief van 13 oktober 2017 voor de gewone vergadering van de 
Algemene Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg 
op 8 december 2017 om 18.00 uur die de volgende agendapunten bevat: 
1. Financieel rapport over het eerste semester 2017, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2017: 
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kennisgeving 
2. Begroting 2018: goedkeuring 
3. Pensioenverbintenissen statutaire personeelsleden, financiële regeling: goedkeuring 
4. Dossier toekomst, engagementsverklaring m.b.t. de verlenging in 2019: kennisneming 
Gelet op de verantwoordingsstukken en de toelichtingsnota's betreffende de punten vermeld op de 
agenda van de gewone vergadering d.d. 8 december 2017 van de Algemene Vergadering; 
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de agenda te weigeren; 
Overwegende dat de gemeente overeenkomst de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger mag 
aanduiden. 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en 
Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota's worden de agendapunten van de 
gewone vergadering d.d. 8 december 2017 van de Algemene Vergadering van de 
Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg goedgekeurd. 
artikel 2: 
Als vertegenwoordiger van de gemeente voor de Algemene Vergadering vermeld 
in artikel 1 wordt aangewezen: 
mevrouw Rachelle Onclin, wonende Keelstraat 2 te 3770 Riemst, raadslid met als plaatsvervanger 
mevrouw Mieke Loyens, gemeenteraadslid. 
artikel 3: 
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger wordt 
gemandateerd om de in artikel 1 vermelde vergadering (of op iedere andere datum waarop deze 
uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen zoals vermeld in de artikelen 1 en 2 
en verder al het nodige te doen voor afwerking van de volledige agenda. 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Intercommunale 
vereniging voor hulp aan gehandicapten in Limburg. 
 
Interne zaken - Dienst ICT 
18. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING CIPAL DV  DD. 15 DECEMBER 2017 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL (hierna 
kortweg “CIPAL”); 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en met 43 
inzake de werking en de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg 
“DIS”); 
Gelet op de statuten van CIPAL; 
Overwegende dat artikel 35 van de statuten van CIPAL bepaalt dat de benoemingsprocedure met de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering; 
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van CIPAL die plaatsvindt op vrijdag 15 december 
2017 om 10.30 uur in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal, waarbij tevens 
de mogelijkheid geboden wordt om de algemene vergadering op afstand bij te wonen via 
videoconferencing in het seminariecentrum Aula Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 947; 
Gelet op de oproepingsbrief van 10 oktober 2017 met de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van 15 december 2017 die volgende agendapunten bevat: 
1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2018 met inbegrip van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie. 
2. Wijziging van de naam van de vereniging “CIPAL” naar “Cipal” en bijgevolg wijziging van 
artikel 1 van de statuten. 
3. Verplaatsing van de zetel naar 2440 Geel, Winkelom 4 en bijgevolg wijziging van de eerste zin 
van artikel 5 van de statuten. 
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4. Wijziging van de eerste zin van artikel 2 van de statuten om deze zin te vervangen door 
volgende zin: 
“Naast gemeenten en provincies kunnen uitsluitend aan de vereniging deelnemen: autonome 
gemeentebedrijven, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en hun verenigingen, in zoverre die 
uitsluitend uit openbare rechtspersonen bestaan, en andere samenwerkingsverbanden, opgericht 
volgens de bepalingen van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking (hierna aangeduid als "het decreet"), politiezones, hulpverleningszones, alsook elke 
andere persoon waarvan de deelname decretaal is toegestaan.” 
 
5. Wijziging aan artikel 4bis van de statuten, om er §2 te vervangen door volgende tekst: 
“§2. De vereniging kan overeenkomstig de ter zake geldende decretale voorschriften in eigen 
naam en voor eigen rekening overgaan tot de onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de 
verwezenlijking van haar doelstellingen.” 
6. Wijziging van artikel 7 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende tekst: 
“De toetreding van een nieuwe deelnemer is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van 
het daartoe bevoegde orgaan, dat in het geval van gemeenten of provincies wordt genomen op basis 
van een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate er zich verschillende beheersvormen reëel 
aanbieden. Een toetredingsbeslissing kan niet genomen worden in de loop van het jaar waarin 
verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd. 
Deze beslissing dient door de algemene vergadering van de vereniging te worden aanvaard. Aan een 
toetreding kan geen terugwerkende kracht worden verleend”. 
7. Wijziging van de eerste twee zinnen van artikel 9 van de statuten om deze zinnen te 
vervangen door volgende tekst: 
“De deelnemer die op enig decretaal toegestaan moment uit de vereniging treedt (hierna ook de 
“uittredende” deelnemer) of de uitgesloten deelnemer (hierna ook de “uitgesloten” deelnemer) kan de 
vereffening van de vereniging niet vorderen.  
De uittredende deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel aan nominale waarde in de 
vereniging zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar waarin deze uittreding heeft plaatsgehad.” 
8. Wijziging van artikel 13 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende tekst: 
“§1.  De bedragen die bij de toetreding moeten worden onderschreven door de deelnemers, 
worden bepaald door de algemene vergadering. 
§2.  Het maatschappelijk kapitaal wordt bij de plaatsing volledig in speciën gestort. De algemene 
vergadering kan evenwel ook, ten belope van een door haar aanvaard bedrag, de inbreng in kapitaal 
aanvaarden van andere materiële of immateriële goederen die dienstig zijn voor het realiseren van de 
doelstellingen van de vereniging, zoals onder meer meubilair, programma’s, cliënteel, know-how en 
lopende verbintenissen voor zover deze naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, 
met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of diensten. Die andere materiële of 
immateriële inbrengen worden gewaardeerd op grond van een verslag van de commissaris. 
§3.  In elk jaar dat volgt op het jaar van de verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de 
gemeenteraden, kan door de raad van bestuur besloten worden om het kapitaal te verhogen met het 
oog op de correctie van de verhoudingen tussen de aandelen die de verschillende deelnemers 
aanhouden.” 
9. Wijziging aan artikel 15 van de statuten, om er in §2, na de eerste zin volgende zin toe te 
voegen: 
“De bestuurders vertegenwoordigen alle deelnemers.” 
10. Wijziging aan artikel 16, §2 van de statuten om er na de eerste zin volgende zinsdeel te 
schrappen: 
“-  op verzoek, naar gelang van het geval, van de provincieraad, van de gemeenteraad of van de 
raad van bestuur, respectievelijk het bestuursorgaan, die c.q. hen heeft voorgedragen en voor zover 
een nieuwe kandidaat werd voorgedragen te hunner vervanging” 
11. Afschaffing met ingang van 1 januari 2019 van het adviescomité - schrapping van artikel 25bis 
van de statuten. 
12. Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er na de laatste zin volgende lid toe te 
voegen: 
“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen en te beslissen, 
geldt een termijn van 30 kalenderdagen om een nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen.” 
13. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw hoofdstuk in te voegen, houdende volgende 
tijdelijke en overgangsbepalingen: 
“HOOFDSTUK VI. – Tijdelijke en overgangsbepalingen 
Artikel 48 
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De provincies treden uiterlijk op 31 december 2018 uit. De provinciale aandelen worden overgenomen 
of vernietigd tegen een tussen de partijen overeen te komen waarde van de overnameprijs of het 
scheidingsaandeel. 
§1.  Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, worden volgende bepalingen 
van de statuten van rechtswege opgeheven: 
Artikel 2, eerste lid de woorden “en provincies”; 
Artikel 7, eerste lid de woorden “of provincies 
Artikel 15, §2, eerste lid, eerste gedachtestreepje; 
Artikel 23, §2, eerste lid, de woorden “en van de provincieraadsleden op de griffie van de 
provinciehuizen van de aangesloten provincies”; 
Artikel 23, §3 de woorden “en provincies”, de woorden “of van de provincieraad” en de woorden “en 
provincies”; 
Artikel 35, zesde lid “Iedere provincie mag zich slechts door één vertegenwoordiger laten 
vertegenwoordigen. Desgewenst kan iedere provincie ook één of meer plaatsvervanger(s) met 
vermelding van hun onderlinge rangorde aanduiden.” 
Artikel 40, zevende lid de woorden “in de provinciehuizen van de deelnemende provincies” 
§2.  Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, wordt in artikel 15, §1 het 
getal “vijfentwintig” vervangen door “tweeëntwintig”. 
§3.  Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te coördineren van 
zodra de wijzigingen bedoeld in de twee voorgaande paragrafen plaatsvinden.” 
14. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de 
genomen besluiten. 
15. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s). 
16. Statutaire ontslagen en benoemingen 
17. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten. 
. 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 november 2017 tot goedkeuring van de 
agendapunten 1 tot en met 17  met betrekking tot het ontwerp van statutenwijziging van CIPAL 
overeenkomstig het op 13 september 2017 aan de deelnemers verstuurde ontwerp; 
Gelet op de toelichtende nota bij de overige agendapunten 1, 15, 16 en 17 van de buitengewone 
algemene vergadering; 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL; 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten 1, 15, 16 en 
17 te weigeren; 
 
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, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en 
Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten 1, 15, 16 en 
17 van de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 15 december 2017, zoals 
overgemaakt per e-mail d.d. 17 oktober 2017, goedgekeurd. 
artikel 2: 
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene 
vergadering van CIPAL DV van 15 december 2017 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of 
verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit. 
artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL DV, Bell-Telephonelaan 2D te 2440 Geel. 
 
Interne zaken - Dienst ICT 
19. STATUTENWIJZIGING CIPAL 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna 
kortweg “Cipal”); 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en met 43 
inzake de werking en de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
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Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg 
“DIS”); 
Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005 
(B.S. 17 juni 2016, hierna “het wijzigingsdecreet” genoemd); 
Overwegende dat de statuten van Cipal dienen gewijzigd te worden om deze in overeenstemming te 
brengen met de bepalingen van het wijzigingsdecreet; 
Overwegende dat ook nog een aantal andere wijzigingen in de statuten doorgevoerd worden zoals 
uiteengezet in de toelichtende nota; 
Overwegende dat hiertoe op vrijdag 15 december 2017 om 10.30 uur een buitengewone algemene 
vergadering van Cipal zal plaatsvinden; 
Gelet op de statuten van Cipal, zoals laatst gewijzigd op 13 december 2013, goedgekeurd bij besluit 
van 25 maart 2014  van de Vlaamse regering; 
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van Cipal, goedgekeurd door de raad van bestuur van 
Cipal in zitting van 12 september 2017 en per aangetekend schrijven van 13  september 2017 aan de 
gemeente overgemaakt; 
Gelet op de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging; 
Overwegende dat artikel 39 DIS bepaalt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering 
die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle 
deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke 
statuten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectievelijke vertegenwoordigers op 
de algemene vergadering; 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal; 
 
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, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en 
Rachelle Onclin 
 
Artikel 1: Maakt zich na onderzoek van de bekomen documenten en de toelichtende nota bij 
het ontwerp van statutenwijziging, de motieven die hierin vervat zijn met betrekking tot de hierna 
goedgekeurde artikelen eigen. 
 
Artikel 2: Keurt de wijziging van artikel 1 van de statuten goed. 
 
Artikel 3:  Keurt de wijziging van artikel 2, eerste lid van de statuten goed. 
 
Artikel 4:  Keurt de wijziging van artikel 4bis, §2 van de statuten goed. 
 
Artikel 5: Keurt de wijziging van artikel 5 van de statuten goed. 
 
Artikel 6:  Keurt de wijziging van artikel 7 van de statuten goed. 
 
Artikel 7:  Keurt de wijziging van artikel 9, eerste en tweede lid van de statuten goed. 
 
Artikel 8:  Keurt de wijziging van artikel 13 van de statuten goed. 
 
Artikel 9:  Keurt de wijziging van artikel 15 van de statuten goed. 
 
Artikel 10:  Keurt de wijziging van artikel 16, §2 van de statuten goed. 
 
Artikel 11:  Keurt de opheffing van artikel 25bis van de statuten goed. 
 
Artikel 12: Keurt de wijziging van artikel 36, §1 van de statuten goed. 
 
Artikel 13:  Keurt de invoeging van een nieuw hoofdstuk VI in de statuten goed. 
 
Artikel 14:  Keurt de wijzigingen aan het opschrift van de statuten goed om deze in 
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten. 
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Artikel 15: De vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering 
van Cipal van 15 december 2017, die bij afzonderlijke beslissing zal worden aangeduid, wordt 
gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen. 
 
Artikel 16: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 
 
AH Welzijn & Vrije Tijd 
20. INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN IN LIMBURG , 

IGL : ENGAGEMENTSVERKLARING M.B.T. DE VERLENGING IN 2019 EN DE 
DEELNEMING ERAAN 

 
Steven Coenegrachts: 
Ik ben tegen de verlenging omdat ik vindt dat de gemeente het geld beter geeft aan instellingen 
gelegen op eigen grondgebied zoals bv. Tevona. 
schepen Marina Pauly: 
Bij IGL werken 22 Riemstenaren en 16 gebruikers zijn van onze gemeente.  Wij willen IGL blijven 
ondersteunen omdat we zo een grotere doelgroep bereiken.  Tevona krijgt ook financiële 
ondersteuning van de gemeente. 
Steven Coenegrachts: 
Ook bij Tevona zijn tewerkgestelden en gebruikers van onze gemeente. 
schepen Marina Pauly: 
De ondersteuning van Tevona reikt verder dan de ondersteuning van IGL.  Via de gemeentelijke 
bijdrage voor IGL houden wij een vinger aan de pols.  Ik stel voor om beide instellingen financieel te 
ondersteunen. 
 
Jan Peumans: 
Onze gemeente heeft jaren aan IGL betaald en er zijn door onze vertegenwoordigers nooit 
opmerkingen over dit wanbeleid gemaakt. 
burgemeester Mark Vos: 
U heeft als schepen en burgemeester nooit een opmerking gemaakt en de bijdrage mee goedgekeurd 
in de gemeenteraad. 
 
Steven Coenegrachts: 
Ik stel voor om akkoord te gaan met de structuur, maar niet met de verlenging en vraag de stemming 
per artikel. 
 
Jo Ruyters: 
Dit tekort is ontstaan door wanbeleid en ik stel me daar vragen bij.  Wie heeft te weinig gevorderd?  Is 
dit bedrag juist? 
schepen Marina Pauly: 
De schuld ligt niet bij IGL maar bij de Pensioendienst die te weinig heeft ingehouden.. 
 
Steven Coenegrachts: 
Heeft niemand bij IGL zich ooit afgevraagd of dit voldoende was,  Ook geen enkele gemeentelijke 
afgevaardigde?  Indien IGL dit tijdig had geweten dan had de provinciale pensioenkast dit kunnen 
meefinancieren. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de latere 
wijzigingen; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg, afgekort IGL; 
Gelet op artikel 5 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg; 
Overwegende dat de bestaansduur van IGL eindigt op 9 november 2019; 
Overwegende dat de duur van de vereniging pas verlengd kan worden voor een nieuwe termijn van 
maximum 18 jaar tijdens de laatste algemene vergadering die het einde van de bestaansduur vooraf 
gaat; 
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Gelet op de oproepingsbrief van 13 oktober 2017 voor de gewone vergadering van de algemene 
vergadering van de intercommunale verenging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op 8 
december 2017; 
Overwegende dat aan de deelnemers wordt gevraagd om zich uit te spreken over en zich te 
engageren voor een verlenging van de vereniging in 2019 zodat de toekomst van de vereniging en in 
het bijzonder van de continuïteit van de dienstverlening door haar instellingen (AZERTIE en TER 
HEIDE) kan worden voorbereid en verzekerd; 
Overwegende dat de continuering van de dienstverlening aangeboden door de instellingen va IGL 
belangrijk is voor de gemeente en haar huidige en toekomstige inwoners en in het bijzonder voor haar 
inwoners met een beperking, maar ook voor de gehele Limburgse bevolking; 
Overwegende dat deze continuering het best wordt gerealiseerd door de bestaansduur van IGL in 
2019 te verlengen zoals blijkt uit het rapport d.d. 29 juni 2016 opgesteld door het advocatenkantoor 
Arts-Cleeren & vennoten uit Genk, waarin alle alternatieven werden doorgelicht; 
Overwegende dat er momenteel geen bezwaren voorhanden zijn om in 2019 deze verlenging toe te 
staan en er aan deel te nemen; 
Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad; 
 
BESLUIT: artikel 1: de raad gaat unaniem akkoord / artikel 2: 22 ja en 3 neen (Open VLD / artikel 3:de 
raad gaat unaniem akkoord 
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, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, 
Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad is akkoord met de nieuwe structuur in de dubbel afgeslankte vorm van de 
Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg. 
BESLUIT: de raad gaat unaniem akkoord  
 
artikel 2:  
Het gemeentebestuur is principieel bereid om zich te engageren in de Intercommunale vereniging voor 
hulp aan Gehandicapten in Limburg maar zal hierover pas een definitief besluit nemen nadat de 
gemeente kennis heeft genomen van de besluitvorming van de andere Limburgse gemeenten en de 
mogelijke consequenties hiervan. 
 
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, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, 
Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin en 3 stemmen tegen: Ludwig Stevens, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans 
 
artikel 3: 
De gemeenteraad beslist om het ingebrachte kapitaal niet terug te vorderen. 
BESLUIT: de raad gaat unaniem akkoord  
 
artikel 4: 
Het college van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de intercommunale 
vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg. 
 
 
AH Welzijn & Vrije Tijd 
21. INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN IN LIMBURG: 

FINANCIËLE REGELING M.B.T. PENSIOENVERBINTENISSEN VAN DE STATUTAIRE 
AMBTENAREN 

 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de latere 
wijzigingen; 
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Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg, afgekort IGL; 
Gelet op de statuten van de Intercommunale Vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg, 
laatst gewijzigd door de Algemene vergadering in de buitengewone algemene vergadering van 5 
september 2003 en gedeeltelijk goedgekeurd bij ministerieel besluit van 1 december 2003; 
Gelet op de oproepingsbrief van 13 oktober 2017 voor de gewone vergadering van de Algemene 
Vergadering van de intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op 8 
december 2017; 
Overwegende dat IGL voor haar pensioenverrichtingen van de statutaire ambtenaren zich had 
aangesloten bij de Provinciale Kas voor de Pensioenen van de Provinciale en Lokale Ambtenaren 
Limburg (PKPLAL), maar dat deze pensioenkas vanaf 1 januari 2014 bij besluit d.d. 15 mei 2013 van 
de Provincieraad van limburg ontbonden werd en in vereffening gesteld; 
Overwegend dat op 1 januari 2016 IGL op basis van een actuariële studie d.d. 26 mei 2016 door 
Ethias pensioenverplichtingen heeft ten belope van 4 778 827 EUR en dat er vanuit de vereffening 
van de PKPLAL 1 010 943 EUR aan reserves werd toegekend; 
Overwegende dat IGL als overheidsbedrijf en niet meer als openbaar bestuur terug 100% zelf 
verantwoordelijk is gesteld voor de pensioenverplichtingen en dat er onvoldoende financiële middelen 
ter beschikking zijn gesteld van de instelling voor pensioenvoorziening (i.c.Ethias) waardoor er 
onvoldoende waarborgen zijn voor de goede afloop van deze verbintenissen; 
Overwegend dat de opgebouwde en toegekende reserves ontoereikend zijn omdat er in het verleden 
voor IGL als overheidsbedrijf onvoldoende bijdragen ,i.c. patronale bijdragen, door de PKPLAL 
werden gevorderd; 
Overwegend dat deze niet-gevorderde pensioenbijdragen over de jaren heen dan ook door IGL 
konden worden gefinancierd, noch gerecupereerd via de gangbare subsidiekanalen en de toelagen 
van de deelnemers (tot april 1997 een tussenkomst in het verlies en vanaf mei 1997 een 
werkingstoelage); 
Overwegende dat een aansluiting bij DIBISS ( nu geïntegreerd in de Federale Pensioendienst) slechts 
een gedeeltelijke oplossing is omdoet niet alle huidige  pensioenen worden overgenomen; 
Overwegend dat voorgesteld wordt om het tekort per 1 januari 2016 van 3 767 884 EUR evenwichtig  
te verdelen: zie onderstaande tabel: 
 

verdeling pensioenlasten  bedrag 

   niet afgedekt op 1 januari 2016 3 767 884 

          ten laste van de deelnemers 
 
          ten laste van de deelnemers A (gemeenten 50%) 
          ten laste van de deelnemers B (anderen)  
                 

2 030 026 
 
1 343 520 
   686 506 

          ten laste van IGL en haar instellingen  
                actieven 100 % 
                rest van de gepensioneerden (deelnemers) 

1 737 858 
   394 335 
1 343 523 

   Reserves 1 010 943 

totale verbintenissen 4 778 827 

 
Overwegend dat de toekomstige beleidsbeslissingen met impact op de pensioenverbintenissen van 
de statutaire personeelsleden van IGL, ongeacht op welk niveau ze worden genomen, de 
verantwoordelijkheid zijn van IGL en haar activiteitencentra en niet zullen worden verhaald op de 
deelnemers, en dat een eventueel toekomstig overschot in de pensioenkas dan ook toekomt aan de 
werking van IGL en haar activiteitencentra; 
Overwegend dat het deel ten laste van de deelnemers, rekening houdend met hun tussenkomsten in 
het verleden, pro rata hun kapitaalsaandeel wordt verdeeld en dat het bedrag ten laste van de 
gemeente gelijk is aan 29 109 EUR  
Overwegend dat dit bedrag vereffend kan worden naar keuze in éénmaal of gespreid over een termijn 
van zes jaren, zijnde 4 851,5 EUR per jaar 
Overwegend dat de verdeling van de lasten verbonden aan de pensioenverbintenissen van de 
statutaire ambtenaren van IGL beoordeeld wordt als evenwichtig, redelijk en verantwoord; 
Overwegend dat voorgesteld wordt om het aandeel van de gemeente over zes jaren te vereffenen;  
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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, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en 
Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad keurt de verdeling van de lasten verbonden aan de pensioenverbintenissen van de 
statutaire ambtenaren van IGL goed en zal het aandeel van de gemeente zijnde 29 109 EUR  
vereffenen  over zes jaren van telkens 4 851,5 EUR per jaar. De eerste betaling gebeurt in 2018. 
artikel 2: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Intercommunale 
vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg. 
 
ROW - Dienst Vergunningen 
22. AANPASSING STATUTEN IOED HASPENGOUW EN VOEREN 
 
Ivo Thys: 
De gemeente betaalt haar bijdrage niet vlot genoeg af. 
burgemeester Mark Vos: 
Dat weet ik niet, wie beweert dit? 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn; 
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 en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op art. 14 en art. 15 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 2001, 
gewijzigd in 2006; 
Gelet op het nieuwe erfgoeddecreet dat in werking getreden is op 1 januari 2015; 
Gelet op het akkoord tussen de gemeenten Bilzen, Riemst en Voeren tot minstens 2021 deel uit te 
maken van een IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst); 
Gelet op de goedkeuring van de drie gemeenteraden van de omgevingsanalyse en beleidsplan van de 
IOED Zolad+, opgesteld in het kader van de erkenningsaanvraag in 2014; 
Gelet op de decretale erkenning van Zolad+ als IOED door de Minister in april 2015; 
Gelet op de naamsverandering van Zolad+ in IOED Oost-Haspengouw & Voeren in januari 2016; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14/12/2015 om toe te treden tot de projectvereniging IOED 
Oost-Haspengouw & Voeren; 
Gelet op het besluit van het schepencollege van Hoeselt van 4/10/2016 om toe te treden tot de IOED 
Oost-Haspengouw & Voeren, en de doorverwijzing met gunstig advies naar de gemeenteraad van 29 
december 2016; 
Gelet op de decretale erkenning van IOED Oost als IOED door de Minister in april 2017 
 
Overwegende dat de aanwezigheid van een groot aantal erfgoedelementen op het grondgebied 
van Riemst de gemeente verplicht tot een zorgzaam beleid in deze materie, dat deskundigheid hier 
aangewezen is, en dat deze deskundigheid niet aanwezig is binnen het eigen personeelsbestand 
van de gemeente; 
Overwegende dat het nieuwe erfgoeddecreet vanaf 1 januari 2015 meerdere bijkomende 
verplichtingen oplegt aan de gemeenten inzake erfgoed en archeologie; dat de rol van IOED Oost in 
deze nieuwe verplichtingen zeer belangrijk kan zijn in de zin dat deze vereniging de gemeente op 
deskundige wijze kan bijstaan in het vervullen van haar decretale verplichtingen; 
Overwegende dat de dienstverlening van IOED Oost en het lidmaatschap van deze Intergemeentelijke 
Onroerend Erfgoeddienst (IOED) jaarlijks een bijdrage kost aan de gemeente; dat budgettaire 
restricties de gemeente nopen tot een zorgzaam omgaan met de beschikbare middelen, alles in 
verhouding tot haar verplichtingen en kerntaken; 
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Overwegende dat in 2015 door de mensen van IOED Oost en de beleidsvertegenwoordigers van de 
deelnemende gemeenten gewerkt is aan een alternatief voor de huidige financiering, die tegelijk 
rekening houdt met veranderde parameters en met de wens van alle betrokken gemeenten om een 
stuk financiële zekerheid in te bouwen voor de vereniging en de continue werking ervan; 
Overwegende dat deze goedkeuring een financiële verplichting met zich meebrengt van € 10.000 voor 
2016 en een jaarlijkse indexatie van 2% voor de jaren die er op volgen; 
  

    2016   2017   2018   2019   2020  2021  2022 

10.000,00 € 10.200,00 € 10.404,00 €  10.824,32 € 10.824,32 €  11.040,81 € 11.261,62 € 

 
Overwegende dat de nodige budgetten voorzien zijn op registratiesleutel 64909000-0721; 
 
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, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en 
Rachelle Onclin 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanpassing van de staturen van de projectvereniging IOED 
Oost-Haspengouw & Voeren en geeft de gemeentelijke ontvanger de opdracht om het saldo te 
storten. 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad beslist om de statuten van de projectvereniging IOED Oost-Haspengouw & Voeren 
goed te keuren zoals vermeld in artikel 3. 
 
Artikel 3:  
HOOFDSTUK 1:  
NAAM, ZETEL, DOELSTELLINGEN EN DUUR  
Artikel 1 - Naam van de projectvereniging  
De projectvereniging wordt genoemd ‘IOED Oost-Haspengouw & Voeren’. De projectvereniging is 
onderworpen aan de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, en aan deze statuten. In de verdere tekst van deze statuten wordt de 
projectvereniging IOED Oost-Haspengouw & Voeren aangeduid als ‘projectvereniging’. 
 
Artikel 2 - Zetel van de projectvereniging  
De zetel van de projectvereniging is gevestigd in 3770 Riemst, Maastrichtersteenweg 2b  
 
Artikel 3 - deelnemers 
§1 De deelnemers aan de projectvereniging zijn de gemeenten Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren.  
§2 Zij worden ingeschreven in het deelnemersregister dat aan de statuten van de projectvereniging 
gehecht is. In het deelnemersregister wordt vermeld welke bijdrage zij leveren aan de vereniging. 
§3 Op elk moment kunnen nieuwe deelnemers instappen in de vereniging. 
 
Artikel 4 - Doel van de projectvereniging  
§1 De vereniging heeft tot doel een geïntegreerd beleid te voeren rond het onroerende ondergrondse 
en bovengrondse erfgoed. Dit doet ze door de diverse onroerenderfgoed-items te beheren, te 
ontsluiten, te (laten) bestuderen en te ontwikkelen zowel autonoom als in samenwerking met diverse 
actoren die eenzelfde doelstelling hebben. De projectvereniging staat de gemeente bij in het beheren 
van de dossiers rond Onroerend Erfgoed en volgt hierbij het beleidsplan dat in december 2014 aan de 
oorspronkelijke deelnemende gemeenten werd voorgelegd en de welke de basis was voor het krijgen 
van de gewestelijke erkenning als IOED. Het beleidsplan werd in Hoeselt ter goedkeuring voorgelegd 
in december 2016. 
§2 De IOED treedt ook op als beheerder van het depot voor archeologische vondsten en collecties 
komende van opgravingen in het werkgebied en daarbuiten voor zover daar geschreven 
overeenkomsten aan ten grondslag liggen. Hierover worden aparte afspraken gemaakt en vallen 
buiten deze statuten. 
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Artikel 5 - Duur van de projectvereniging  
§1. De projectvereniging wordt opgericht voor een termijn van zes jaar met een start op 1 januari 
2016. Tijdens deze periode is er geen uittreding mogelijk. 
§2. De projectvereniging kan opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn van zes jaar, na 
een gunstige beslissing door de deelnemende gemeenten. Bij gebrek aan instemming van de 
betrokken gemeenten of bij het uitblijven van een of meer beslissingen, wordt de projectvereniging, 
ontbonden. De statuten bepalen de wijze van vereffening. 
 
HOOFDSTUK 2: BESTUUR VAN DE PROJECTVERENIGING  
Artikel 6 - Bestuur van de vereniging  
§1. De projectvereniging wordt geleid door een raad van bestuur waarvan de leden benoemd worden 
door de deelnemers.  
§2. Deze raad van bestuur heeft uitsluitend de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen die 
kaderen binnen het doel van de vereniging en het uitvoerende personeel. Het mandaat van 
bestuurder wordt beëindigd indien de respectieve raad die hij/zij vertegenwoordigt zijn/haar mandaat 
intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn vervang(st)er aanduidt. 
 
Artikel 7 - Samenstelling raad van bestuur  
§1. De raad van bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en uit leden met raadgevende stem. De 
leden worden vermeld in het deelnemersregister, bijgevoegd aan deze statuten. 
§2. De stemgerechtigde leden bestaan uit één lid van het college van burgemeester en schepenen 
van elke deelnemende gemeente. Elk stemgerechtigd lid beschikt over slechts één stem. Deze 
plaatsvervanger kan het stemgerechtigd lid, bij diens afwezigheid, vervangen in de raad van bestuur. 
§3 Daarnaast duidt elke deelnemende gemeente één afgevaardigde aan als lid met raadgevende 
stem. Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de deelnemende gemeenten, verkozen op een 
lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen. 
Elke deelnemende gemeente duidt één plaatsvervanger aan. Deze plaatsvervanger kan het lid met 
raadgevende stem bij diens afwezigheid vervangen in de raad van bestuur. Deze plaatsvervanger is 
een raadslid, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van 
burgemeester en schepenen.  
§4. De Raad van Bestuur laat zich bijstaan door ambtenaren of externe deskundigen of kan andere 
personen uitnodigen die een bijdrage kunnen leveren. Hun namen worden toegevoegd aan de 
deelnemerslijst. 
§5. De bestuurders worden benoemd voor de duur van de projectvereniging, maar zijn van 
rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van de 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In voorkomend geval duiden de deelnemende 
gemeenten in de loop van de maand januari volgend op het jaar van de verkiezingen tot algehele 
vernieuwing van de gemeenteraden, de nieuwe bestuurders aan. Zij treden aan op 1 februari 
daaropvolgend.  
Het mandaat van de bestuurder wordt eveneens beëindigd indien de respectievelijke raad die hij 
vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn vervanger aanduidt. 
 
Artikel 9 - Vergaderingen raad van bestuur  
De raad van bestuur vergadert ten minste 4 maal per jaar waarvan 1 keer voor de goedkeuring van de 
jaarrekening en de begroting. De uitnodigingen worden minstens tien dagen vooraf verstuurd, 
vergezeld van een agenda. Om rechtsgeldig te beslissen moet de helft van de stemgerechtigde leden 
aanwezig zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.  
 
Artikel 10 - Presentiegeld  
De leden van de raad van bestuur zullen geen presentiegeld ontvangen.  
 
Artikel 11 - Ondersteuning raad van bestuur  
§ 1 De raad van bestuur kan werkgroepen of adviesgroepen oprichten om de vergaderingen van de 
raad van bestuur voor te bereiden en kan specifieke opdrachten uitbesteden aan derden.  
§ 2 De bepalingen met betrekking tot samenstelling en werkwijze van de adviesgroepen en 
werkgroepen worden door de raad van bestuur vastgelegd. 
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Artikel 12 - Verslaggeving  
§ 1. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De notulen van de vergaderingen 
en de bijhorende documenten worden, uiterlijk één maand na de vergadering, digitaal bezorgd aan de 
leden van de raad van bestuur. 
§ 2. De raad van bestuur legt de jaarrekeningen, samen met het activiteitenverslag en het verslag van 
de accountant jaarlijks neer.  
 
Artikel 13- werkingsmodaliteiten van de raad van bestuur 
De werkingsmodaliteiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in een bij de statuten gevoegd 
huishoudelijk reglement dat gewijzigd kan worden bij een eenvoudige beslissing van de raad van 
bestuur.  
 
Artikel 14 – handtekenbevoegdheid 
Tegenover derden volstaat, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd zou zijn, de handtekening 
van de voorzitter. 
 
HOOFDSTUK 3: FINANCIEEL BEHEER  
Artikel 16 - Budget en rekeningen  
§ 1. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van de 
ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt m.b.t. de 
boekhoudkundige verrichtingen.  
§ 2. De raad van bestuur stelt de rekening van het afgelopen jaar vast uiterlijk op 15 maart na het 
verstreken boekjaar. De begroting wordt goedgekeurd door de raad van bestuur uiterlijk op 31 
december van het jaar dat voorafgaat. 
 
Artikel 17 - Financiering  
§ 1 Er wordt overeenkomstig de oppervlakte, het aantal inwoners, de aanwezige erfgoeditems en 
eventueel door de raad van bestuur te bepalen factoren een bedrag per gemeente bepaald. Deze 
berekening wordt opgenomen in de bijlagen van deze statuten. 
§ 2 Elk deelnemend bestuur kiest de gemeente-specifieke projecten waaraan het participeert. 
Bijkomende financiële middelen die nodig zijn voor de realisatie van projecten, worden aangeleverd 
door de besturen die wensen te participeren, hetzij via een jaarlijkse voorziening, hetzij via subsidies. 
 
Artikel 18 - Financiële controle  
De raad van bestuur benoemt een accountant die de controle op de financiële toestand uitvoert en 
hierover jaarlijks rapporteert aan de raad van bestuur.  
 
HOOFDSTUK 4: WIJZIGING STATUTEN, TOETREDING, ONTBINDING  
Artikel 19 - Wijziging van de statuten, toetreding  
De wijzigingen van de statuten, inclusief een eventuele uitbreiding van de doelstelling, en de 
toetreding van nieuwe leden behoeven de instemming van alle deelnemers, op basis van een 
gemeenteraadsbeslissing. 
 
Artikel 20 - Ontbinding van de vereniging  
De vereniging kan voortijdig ontbonden worden mits een akkoord van 2/3 van de aanwezige 
stemgerechtigde bestuurders en hun respectievelijke gemeenteraden. De vereniging stelt hiertoe een 
vereffenaar aan.  
 
Artikel 21 - Bestemming van de activa na ontbinding 
§ 1 In het geval dat na ontbinding een nieuwe vereniging wordt opgericht met dezelfde doelstelling als 
de huidige, worden de activa na goedkeuring van de huidige leden-gemeentebesturen overgedragen 
aan de nieuwe vereniging. 
§ 2 In geval van ontbinding van de vereniging zonder een opvolger worden de activa, na aanzuivering 
van de eventuele passiva, overgedragen aan de deelnemende gemeenten in verhouding tot de 
betaalde financiële bijdragen in de lopende periode van de projectvereniging.  
§ 3 Bij de ontbinding van de vereniging zullen de eventueel in gebruik gegeven goederen worden 
teruggegeven aan de eigenaars, in zoverre hun rechten daarop kunnen bewezen worden aan de hand 
van geschreven overeenkomsten.  
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Hoofdstuk 5 – SLOTBEPALING 
Artikel 22  
Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien, gelden de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 
Deelnemerslijst en gemeentelijke bijdragen 
Bilzen    14.000 € 
Vertegenwoordigd door Guy Swennen 
 
Riemst    10.000 € 
Vertegenwoordigd door Mathieu Eycken 
 
Voeren    7.000 € 
Vertegenwoordigd door Huub Broers 
 
Hoeselt    5.000 € 
Vertegenwoordigd door N 
 
Deze bijdragen worden jaarlijks verhoogd met 2% 
 
De raad van bestuur bestaat uit 
Guy Swennen 
Mathieu Eycken 
Huub Broers 
Michel Vanroy 
of hun plaatsvervangers, 
de politieke mandatarissen; 
Maike Meijers 
Ivo Thys 
Serge Voncken 
of hun plaatsvervangers, 
de leden van de oppositie; 
Loes Hardy 
Pieter Walbers 
Roland Vanmuysen 
Kristof Gaens 
of hun plaatsvervangers 
de ambtelijke vertegenwoordiging; 
Veerle Vansant 
Tim Vanderbeken 
de personeelsleden; 
An Digneffe 
Lieve Opsteyn 
of hun plaatsvervangers 
De adviserende leden 
 
Artikel 4: 
Deze aangepaste statuten van de projectvereniging IOED Oost-Haspengouw & Voeren vervangen de 
statuten die goedgekeurd werden door de gemeenteraad van 14/12/2015. 
 
ROW - Dienst Vergunningen 
23. SAMENSTELLING ONROERENDERFGOEDRAAD 
 
Ivo Thys: 
Ik heb voorgesteld om in de samenstelling van IOED de landbouwraad te laten vervangen door de 
cultuurraad.  Waarom is dit niet gebeurd?  Waarom zijn er 2 kerkbesturen vertegenwoordigd?  
Waarom is toerisme niet vertegenwoordigd? 
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schepen Mathieu Eycken: 
De toeristische sector  is vertegenwoordigd door een uitbater van een B&B.  We zullen nog iemand 
van de cultuurraad toevoegen, hiervoor moeten we een oproep tot kandidatuurstelling doen. 
Ik stel voor om akkoord te gaan met de voorlopige samenstelling en een oproep te doen voor 
kandidatuurstelling voor de cultuurraad.  
 
Gelet op de erkenning van Riemst als onroerenderfgoedgemeente van 16 maart 2016; 
Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed en latere wijzigingen, 
inzonderheid art. 3.2.1.; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en latere wijzigingen, inzonderheid afdeling 2. Erkenning 
als onroerenderfgoedgemeente, art. 3.2.1.; 
Gelet op de statuten van de Riemsterse Onroerenderfgoedraad, goedgekeurd op de gemeenteraad 
van 6 februari 2017, waarin de samenstelling van de raad als volgt wordt bepaald: 
Art. 3. § 1. De OE-raad  wordt samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.  
1°. Ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde leden is van hetzelfde geslacht 
2°. Elk lid onderschrijft uitdrukkelijk de doelstellingen van de OE-raad .  
§ 2. De stemgerechtigde leden zijn:  
1°. inwoners van de gemeente of personen met aantoonbare band met de gemeente, die zich 
kandidaat hebben gesteld om deel uit te maken van de OE-raad  
2°. inwoners of personen met aantoonbare band met  de gemeente die op grond van criteria als 
deskundigheid, inzet of positieve interesse als stemgerechtigde leden gecoöpteerd worden.  
3°. De OE-raad bestaat uit: 
a) twee vertegenwoordigers van de heemkringen 
b) een vertegenwoordiger van de natuurverenigingen 
c) een vertegenwoordiger van de overige verenigingen die instaan voor beheer en/of onderzoek 
van onroerend erfgoed 
d) twee eigenaars of beheerders van beschermde monumenten 
e) een vertegenwoordiger uit de toeristische sector 
f) een vertegenwoordiger uit de landbouwraad 
g) een vertegenwoordiger uit de Gecoro uit de geleding van de deskundigen 
en hun plaatsvervangers; 
Overwegende de ingediende kandidaturen; 
 
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, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en 
Rachelle Onclin 
 
Artikel 1 
De Riemsterse Onroerenderfgoedraad wordt als volgt samengesteld: 
- An Vissers   eigenaar beschermd monument (plaatsvervanger Rik Vissers) 
- Jules Stassen  beheerder beschermd monument 
- Jean Straetmans  heemkringen 
- Lien Thijs  eigenaar beschermd monument 
- Diederik Oben  landbouwraad 
- Irmgard Abraas  toeristische sector   (plaatsvervanger Geert Goffin) 
- Gabriel Erens  natuurverenigingen 
- Marcel Daerden heemkringen 
- Peter Jennekes beheer/onderzoek groeven  (plaatsvervanger Frans Willems) 
- Janna Pieraerts Gecoro     (plaatsvervanger An Liesens) 
 
 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
24. GOEDKEURING PLANNEN BESTEK AVERGAT 
 
Jan Peumans: 
1.Werd Monumentenzorg in dit dossier betrokken? 
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schepen Guy Kersten: 
Er werd advies gevraagd aan Monumentenzorg en er is gezocht naar een sobere inkleding met de 
mogelijkheid om groenelementen te plaatsen en de ingang van de groeven te accentueren. 
 
2.Welke maatregel werd genomen om de auto onderdanig aan de fietsers en de voetgangers te 
maken? 
schepen Guy Kersten: 
Doordat de parkeervakken afwisselend links en rechts aangelegd worden, wordt een slalomeffect 
verkregen dat snelheidsremmend werkt. 
 
3.Wat gebeurt met de privé weg? 
burgemeester Mark Vos: 
We hebben overleg gehad met de eigenaars en 2 van de 3 eigenaars zijn akkoord om een stuk van 
hun eigendom over te dragen aan het openbaar domein.  Indien niet alle eigenaars akkoord gaan met 
deze overdracht zal de herinrichting enkel plaatsvinden op het openbare domein. 
 
Ivo Thys: 
1.Kunt u mij het advies van Monumentenzorg bezorgen? 
schepen Guy Kersten: 
We zullen u dit bezorgen. 
 
2.Het verkeer moet fysiek afgeremd worden.  Zijn er drempels voorzien? 
schepen Guy Kersten: 
De groenelementen aan de uiteinden van de parkeerzones  zullen de snelheid afremmen.  Aan het 
begin van de straat zijn er visuele remmers voorzien. 
 
3.In de planning wordt de aanplant van 10 bomen voorzien, worden deze ook geplant? 
schepen Guy Kersten: 
Ja, de 10 bomen worden geplant. 
 
Jan Peumans: 
Waarom worden links en rechts geen fysieke vernauwingen aangebracht? 
schepen Guy Kersten: 
De parkeer plaatsen in het midden van de weg en de bomen zullen ervoor zorgen dat het verkeer 
wordt afgeremd en zo ontstaat er automatisch een versmalling. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 
Gelet op de raming van de werken  zijnde € 1 435 647,72 incl BTW. Hieraan is € 1 007 237,62 ten 
laste van Infrax en € 428 410,10 ten laste van de gemeente Riemst; 
Gelet op het momenteel onvoldoende voorziene budget op het desbetreffende artikelnummer 
22400000-0200; 
Overwegende dat er, alvorens een eventuele gunning, te kunnen sluiten er bijkomende budgetten 
voorzien zullen moeten worden ten bedrage van € 128 410,1; 
Overwegende dat het volledige Avergat opnieuw aangelegd zal worden; 
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Overwegende dat in het kader van deze opdracht het bestek 'Infrax Avergat - Projectnummer 
R/002084' zal worden goedgekeurd; 
Overwegende dat de goedkeuring van Infrax noodzakelijk is alvorens te kunnen overgaan tot gunning 
van deze opdracht; 
Overwegende de impact van deze werken; 
Overwegende het feit dat er nog een bouwvergunning aangevraagd dient te worden; 
Overwegende dat deze opdracht als openbare aanbesteding gepubliceerd zal worden; 
 
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, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en 
Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad gaat akkoord met het ontwerp, raming en bestek betreffende de herinrichting van 
het Avergat. Hiervoor is het bestek 'Infrax Avergat - Projectnummer R/002084' opgemaakt. 
 
artikel 2: 
De gemeenteraad geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht om het dossier 
verder op te volgen. 
 
Onderwijs - Algemeen 
25. AANPASSING BIJDRAGE SCHOLENGEMEENSCHAP SG ZOL. 
 
Etienne Gielen: 
De scholengemeenschap heeft recht op de aanstelling van een Algemeen directeur om het 
beleidsvoerend vermogen te versterken.  Voor deze functie krijgt hij een jaarlijkse vergoeding van de 
Vlaamse Gemeenschap. De algemeen directeur kan deze rol ter harte nemen en de gemeente moet 
het bedrag niet verhalen op de ouders.  Is er iemand aangeduid als algemeen directeur? 
schepen Bert Cilissen: 
Bij mijn weten is er geen algemeen directeur.  Gelieve mij de modaliteiten te bezorgen dan zoeken we 
dit uit en stellen we dit agendapunt uit tot de volgende vergadering. 
 
Werd uitgesteld naar een andere zitting. 
Reden: op vraag van de raad 
 
Facilitaire diensten - Technische Dienst 
26. GOEDKEURING VAN DE GEMEENTELIJKE DOTATIE VOOR DE OPERATIONELE ZONE 

OOST-LIMBURG IN 2018 
 
Ivo Thys: 
Door de sluiting van Ford is het brandrisico gedaald, toch daalt de bijdrage niet. 
burgemeester Mark Vos: 
Ford had een eigen bedrijfsbrandweer.  Er wordt voor elke thuiswedstrijd van  KRC Genk een 
brandwacht voorzien, de stad Genk betaalt hiervoor een extra bijdrage. 
 
Jan Peumans: 
Is er voldoende solidariteit tussen grote en kleine gemeenten?  De bijdrage blijft stijgen, wij betalen 
voor de dienstverlening waarvan anderen gebruik maken. 
burgemeester Mark Vos: 
Sinds de hervorming beslist de zoneraad over de uitgaven die destijds ook werden vast gezet op 
€11.900.000.  De bijdragen van de gemeenten wordt berekend op basis van 2 parameters, aantal 
inwoners en totaal KI voor de gemeenten.  De uitgaven zijn inderdaad hoger, maar er wordt ook 
professioneler gewerkt en de boekhouding is nu veel transparanter, we kunnen mee beslissen en zo  
korter op de bal spelen. 
 
Jo Ruyters: 
Kloppen de bedragen van de bijdragen? 
burgemeester Mark Vos: 
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De bedragen kloppen, er worden bedragen verrekend, zo kom je tot het algemeen totaal 
 
Gelet op artikel 68 § 2 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele veiligheid; 
Gelet op besluit 57 van de prezoneraad van 14 december 2014; 
Gelet op besluit 58 van de prezoneraad van 12 september 2014 over de overdracht van personeel, 
patrimonium en goederen; 
Gelet op nota 76 van de zoneraad van 30 september 2016 houdende de gemeentelijke dotaties voor 
2017; 
Gelet op nota 10 van de zoneraad van 13 maart 2015 houdende de verminderde dotatie voor 
Opglabbeek en Riemst; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 november 2016 houdende de goedkeuring van de 
gemeentelijke dotatie voor de operationele zone Oost-Limburg in 2017; 
Overwegende er een extra personeelsdotatie van 2015 t.e.m. 2019 voorzien is door de gemeente 
Hoeselt; 
Overwegende dat de parameters, aantal inwoners en belastbaar KI, aangepast worden aan de 
actuele gegevens; 
Overwegende dat iedere gemeenteraad zijn gemeentelijke dotatie voor 2018 voor 30 november 2017 
dient goed te keuren; 
Overwegende dat de zonale verdeelsleutel voor de gemeenten is bepaald op 50% belastbaar KI + 
50% aantal inwoners.  
Jaarlijks,  op 1 juli, wordt de verdeelsleutel op basis van de actuele gegevens aangepast. Hiervoor 
worden de gegevens gebruikt van de Studiedienst Vlaamse Regering die terug te vinden zijn op 
http://regionalestatistieken.vlaanderen.be  
 
Op 1 juli 2017 waren de meest actuele gegevens van het jaar 2017. 

 Inwoners 
2017 

Belastbaar KI 
2017 

% voor dotatie 
2018 

% voor 
dotatie 2017 

As 8.210 3.387.307 2,29% 2,19% 

Bilzen 32.151 13.948.260 9,14% 8,73% 

Dilsen-Stokkem 20.310 10.815.088 6,33% 6,09% 

Genk 65.986 57.574.720 26,84% 29,59% 

Hoeselt 9.709 4.469.289 2,83% 2,71% 

Houthalen-
Helchteren 

30.601 15.559.856 9,34% 8,99% 

Kinrooi 12.277 5.070.320 3,42% 3,32% 

Lanaken 25.800 19.156.304 9,56% 9,26% 

Maaseik 25.233 11.643.698 7,37% 7,10% 

Maasmechelen 37.813 17.824.441 11,15% 10,81% 

Opglabbeek 10.318 6.784.936 3,58% 3,41% 

Riemst 16.592 6.763.327 4,60% 4,42% 

Voeren 4.129 1.974.148 1,22% 1,17% 

Zutendaal 7.270 4.129.756 2,34% 2,23% 

TOTAAL 306.399 179.101.450 100% 100% 

 
 
Overwegende dat de totale jaarlijksedotatie van de gemeenten € 11.900.000 zal bedragen. Hierbij 
wordt er voor de volgende jaren uitgegaan van een nulgroei. Bij inflatie, indexeringen of andere 
onverwachte kosten kan de dotatie worden herbekeken.  
 
De jaarlijkse dotatie van iedere gemeente bedraagt volgens de zonale verdeelsleutel: 
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 % Jaarlijkse dotatie 2018 

As 2,29% € 271.962 

Bilzen 9,14% € 1.087.725 

Dilsen-Stokkem 6,33% € 753.695 

Genk 26,84% € 3.194.103 

Hoeselt 2,83% € 337.016 

Houthalen-
Helchteren 

9,34% € 1.111.165 

Kinrooi 3,42% € 406.852 

Lanaken 9,56% € 1.137.413 

Maaseik 7,37% € 876.823 

Maasmechelen 11,15% € 1.326.448 

Opglabbeek 3,58% € 425.772 

Riemst 4,60% € 546.889 

Voeren 1,22% € 145.766 

Zutendaal 2,34% € 278.373 

TOTAAL 100% € 11.900.000 

 
Overwegende dat de zoneraad jaarlijks een korting bepaalt op de financiële bijdrage voor iedere 
gemeente waarvan de opkomsttijd in de situatie DAG en de situatie ANW (avond-nacht-weekend) 
lager is dan de norm die de zoneraad vooropstelt. 
 
Deze compensatie wordt toegekend aan de gemeente Opglabbeek en Riemst zonder dat dit een 
verhoging van de dotaties van andere gemeenten betekent. In de zonale begroting wordt structureel 
een compensatie voorzien van € 30.000,00 tot er een significante verbetering is van de opkomsttijden 
in de gemeente Opglabbeek en Riemst. Op datum van deze beslisssing is er nog geen verbetering 
van de opkomsttijden voor Riemst en Opglabbeek. Daarom wordt deze compensatie in 2017 
toegekend. 
 
Voor de gemeente Opglabbeek wordt een korting van € 22.248,41 en voor de gemeente Riemst € 
7.751,59 toegestaan. In totaal komt dit neer op een vermindering van de dotatie met € 30.000,00. 
 
Overwegende dat de inbreng van patrimonium en rollend materieel wordt verrekend over 5 jaar (van 
2015 tot en met 2019). De volgende tabel geeft een overzicht per gemeente waarbij de tekorten zullen 
omgezet worden als extra dotatie en de overschotten als verminderde dotatie. 
 
 

 Bedrag per jaar, verrekening over 5 jaar 

As € 9.172 

Bilzen € -65.417 

Dilsen-Stokkem € 2.589 

Genk € 85.599 

Hoeselt € 32.780 

Houthalen-Helchteren € 34.014 

Kinrooi € -33.970 

Lanaken € 5.709 

Maaseik € -81.632 

Maasmechelen € 10.100 



notulen gemeenteraad dd. 13.11.2017 - p.38 
 

Opglabbeek € 13.201 

Riemst € 467 

Voeren € -21.058 

Zutendaal € 8.448 

TOTAAL € 0 

 
Overwegende dat de gemeente Hoeselt van 2015 tot en met 2019 een extra personeelsdotatie van € 
21.000 betaalt, zoals overeengekomen is bij de aanwerving van 2 beroepsbrandweermannen door de 
gemeente Hoeselt in 2014. 
 
Overwegende dat de dotatie, volgens de verdeelsleutel, rekening houdend met' de inbreng van 
patrimonium en rollend materieel, met de vermindering voor Opglabbeek en Riemst en de extra 
dotatie van Hoeselt, een dotatie in 2018 per gemeente betekent van: 
 
 

 Dotatie 
volgens de 

verdeelsleut
el 

Verrekening 
patrimonium 

& rollend 
materieel 

Extra dotatie 
- extra 

verminderin
g 

DOTATIE 
2018 

As € 271.962 € 9.172  € 281.134 

Bilzen € 1.087.725 € -65.417  € 1.022.308 

Dilsen-Stokkem € 753.695 € 2.589  € 756.284 

Genk € 3.194.103 € 85.599  € 3.279.702 

Hoeselt € 337.016 € 32.780 € 21.000 € 390.796 

Houthalen-
Helchteren 

€ 1.111.165 € 34.014  € 1.145.179 

Kinrooi € 406.852 € -33.970  € 372.882 

Lanaken € 1.137.413 € 5.709  € 1.143.122 

Maaseik € 876.823 € -81.632  € 795.191 

Maasmechelen € 1.326.448 € 10.100  € 1.336.548 

Opglabbeek € 425.772 € 13.201 € -22.248,41 € 416.725 

Riemst € 546.889 € 467 € -7.751,59 € 539.604 

Voeren € 145.766 € -21.058  € 124.708 

Zutendaal € 278.373 € 8.448  € 286.821 

TOTAAL € 11.900.000 € 0  € 11.891.000 

 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
De dotatie van de gemeente Riemst aan de brandweerzone voor 2018 bedraagt 539.604 euro. 
artikel 2: 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de 
Brandweerzone. 
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Dienst Financiën - Algemeen 
27. GEMEENTELIJK AANDEEL IN DE BRANDWEERKOSTEN VOOR HET JAAR 2015 

(UITGAVEN 2014) - EINDAFREKENING 
 
Gelet op de wet van 31 december 1963, meer bepaald art 10, § 3, tweede lid en § 4, 3°. 
Gelet op het schrijven van de heer gouverneur van 12 september 2017 betreffende de vaststelling van 
de afrekening gemeentelijke bijdragen in de kosten voor de brandbestrijding voor het jaar 2015 voor 
een totaalbedrag van € 33.723,97. 
Gelet op artikel 2 en 42 van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
De kosten voor de brandbestrijding 2015 (uitgaven 2014) zoals voorgelegd in het schrijven van de 
provinciegouverneur dd. 12 september 2017 worden goedgekeurd. 
artikel 2: 
De totale bijdrage € 494.718,59 en het saldo van € 33.723,97 worden goedgekeurd. 
artikel 3: 
De nodige kredieten zijn voorzien op registratiesleutel 64900120/0410 (1419/005/001/001/001). 
artikel 4: 
Afschrift van dit besluit over te maken aan de hogere overheid en aan de gemeenteontvanger. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
28. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN DE GUNNINGSWIJZE 

MET BETREKKING TOT DE INVENTARISATIE LOKAAL-HISTORISCHE GRAVEN & 
OPMAAK BEHEERSPLANNEN KERKHOVEN BESCHERMD ALS DORPSGEZICHT 
RIEMST, 2018 – 2020 

 
Ivo Thys: 
Is er een opsplitsing tussen de kostprijs voor het maken van een inventaris en het maken van een 
beheersplan? 
schepen Mathieu Eycken: 
De opsplitsing staat in het bestek.  We zullen u dit bezorgen. 
 
Jan Peumans: 
1.Waar zijn de bijlagen van het dossier? 
schepen Mathieu Eycken: 
We zullen u die bezorgen. 
 
2.Wat zijn historisch belangrijke figuren? 
schepen Mathieu Eycken: 
Dat kunnen personen zijn met een speciale verdienste of grafstenen met een bepaalde waarde. 
 
3.Welke leveranciers worden aangeschreven? 
schepen Mathieu Eycken: 
De IOED en dienst ROW doen een voorstel met aan te schrijven bureaus/firma’s aan het 
schepencollege. 
 
Steven Coenegrachts: 
Ik vind het positief dat er een puntensysteem wordt gehanteerd in dit bestek, maar wat is functie van 
duurzaamheid hierin? 
schepen Mathieu Eycken: 
De indiener moet als bedrijf extra inzetten om het duurzaam karakter van zijn offerte aan te tonen. 
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Jan Peumans: 
Gaat men uit van conservatie of van restauratie? 
schepen Mathieu Eycken: 
Dat wordt in de loop van de procedure afgewogen. Er wordt hiervoor een expertenteam 
samengesteld. 
 
Ivo Thys: 
Gelieve de heemkundige kringen in dit team te betrekken. 
schepen Mathieu Eycken: 
Dat is zo voorzien. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° c (geen 
of geen geschikte aanvraag tot deelneming of offerte ingevolge een openbare/niet openbare 
procedure); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Inventarisatie lokaal-historische graven & opmaak 
beheersplannen kerkhoven beschermd als dorpsgezicht Riemst, 2018 - 2020” een bestek met nr. 
GA/1028/2017 werd opgesteld door de Financiële dienst - Aankoopdienst; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 juli 2017 betreffende de goedkeuring van de 
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de openbare 
procedure; 
Gelet op de aankondiging van opdracht 2017-525527 op 7 augustus 2017 gepubliceerd op nationaal 
niveau; 
Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 14 september 2017 om 12.00 uur dienden te 
bereiken; 
Overwegende dat de verbintenistermijn van 180 kalenderdagen eindigt op 13 maart 2018; 
Gelet dat er geen kandidaten waren en er geen offertes werden ingediend; 
Gelet op de beslissing van het college dd 5/10/2017 om de gunningsprocedure voor “Inventarisatie 
lokaal-historische graven & opmaak beheersplannen kerkhoven beschermd als dorpsgezicht Riemst, 
2017 - 2019” stop te zetten omwille van geen inschrijvingen en de plaatsingsprocedure opnieuw op te 
starten op basis van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking artikel 42 
§1,1°c (geen of geen geschikte aanvraag tot deelneming of offerte werd ingediend ingevolge een 
openbare procedure)  en open te stellen voor alle kandidaten die door het college van burgemeester 
en schepenen aangeduid worden; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op  
€ 83.471,07 excl. btw of € 101.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 24 maanden; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat 10 januari 2018 om 12.00 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het 
indienen van de offertes; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien wordt in het investeringsbudget van 2018, 
op budgetcode GEM/21400000/0729 (actie 1419/001/008/002/002) en in het budget van de volgende 
jaren; 
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BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor diensten gegund worden bij toepassing van de wet op de 
overheidsopdrachten van 15 juni 2016 met name voor het inventariseren van lokaal-historische 
graven en de opmaak van beheersplannen van kerkhoven beschermd als dorpsgezicht Riemst, 2018-
2020. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met kenmerk GA/1028/2017 en de raming voor de 
opdracht “Inventarisatie lokaal-historische graven & opmaak beheersplannen kerkhoven beschermd 
als dorpsgezicht Riemst, 2018 - 2020”, opgesteld door de Financiële dienst - Aankoopdienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 
artikel 3: 
De raming van de uitgaven bedraagt € 83.471,07 excl. btw of € 101.000,00 incl. 21% btw. 
De ontvangsten worden geraamd op € 77.600, meer bepaald 9.600 € vanwege de provincie voor de 
inventarisatie en 68.000 € vanwege de vlaamse overheid voor de beheersplannen.  
artikel 4: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
artikel 5: 
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het investeringsbudget van 2018 en  in het budget 
van de volgende jaren, op budgetcode GEM/21400000/0729 (actie 1419/001/008/002/002), de 
ontvangsten worden voorzien op budgetcodes GEM/15002000/0729 (actie 1419/001/008/002/002) 
voor wat betreft de Vlaamse subsidies en GEM/15003000/0729 (actie 1419/001/008/002/002) voor de 
provinciale subsidies. 
De financiering gebeurt met eigen middelen en door middel van genoemde toelagen. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
29. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN GUNNINGSWIJZE  

VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN 
 
Jan Peumans: 
Waar dient de lening voor? 
burgemeester Mark Vos: 
Om projecten te financieren die werden goedgekeurd in de BBC. 
 
Ivo Thys: 
Ik vraag de stemming omdat er projecten mee gefinancierd worden die ik niet heb goedgekeurd. 
 
Het college van burgemeester en schepenen, 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 februari 2014 houdende vaststelling van de 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van 
dagelijks bestuur; 
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 dat volgens volgende leningen opgenomen moeten worden: 
- Gemeentelening: € 3.500.000,00 
- Doorgeeflening: € 847.500,00 
Overwegende dat in het kader van de opdracht een bestek werd opgesteld. 
Overwegende dat het totaal van de leningen € 4.347.500,00 bedraagt; 
Overwegende dat voor het afsluiten van deze leningen er een prijsvraag zal worden gedaan.  
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BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
7 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen en 
Marc Konings 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
Voor de financiering van investeringen moeten volgende leningen opgenomen worden: 
- Gemeentelening: € 3.500.000,00 
- Doorgeeflening: € 847.500,00 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek inzake “financiering van de buitengewone uitgaven door 
middel van kredieten” 
artikel 3 : 
Het college wordt gevraagd om een vormvrije prijsvraag te doen en in te staan voor de verdere 
uitvoering. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
30. AANPASSING MJP 2014-2019 + BUDGETWIJZIGING 2017/1 OCMW 
 
Ivo Thys: 
Waarom nog een nieuwe secretaris benoemen voor het OCMW dat gaat integreren in de gemeente 
tot 1 organisatie? 
Is de huidige gemeentesecretaris niet goed genoeg?  Hij heeft nochtans ook ervaring als OCMW-
secretaris. 
 
Jan Peumans: 
Bij de inkanteling van het OCMW in de gemeente wordt nog 1 financieel beheerder voorzien en 1 
secretaris.  Waarom dus nu nog een OCMW-secretaris aanstellen? 
 
schepen Katja Onclin: 
Niettegenstaande de inkanteling en de integratie hebben wij voor deze optie gekozen omdat we voor 
vele uitdagingen komen te staan.  We kiezen voor een nieuwe OCMW-secretaris met veel inhoud die 
samen met de huidige gemeentesecretaris deze uitdagingen kan aangaan. 
 
Jo Ruyters: 
Hoe lang zal de nieuwe OCMW-secretaris deze job uitvoeren? 
schepen Katja Onclin: 
Indien er 2 secretarissen zijn bij de inkanteling vindt een examen plaats en zal er 1 secretaris 
overblijven.  De andere secretaris behoudt zijn graad en wedde tot aan zijn pensioen.  
 
Jan Peumans: 
Wie doet de boekhouding van het OCMW? 
schepen Katja Onclin: 
Mevrouw Baldewijns, samen met de financieel beheerder. 
 
2.Waarom moet iemand vanaf 60 jaar met pensioen? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is een recht, wij kunnen niemand dwingen langer te werken, dat zou trouwens ook een negatief 
effect op het werk hebben. 
 
Marc Konings: 
Er wordt verteld dat de NVA tijdens een OCMW-raad gevraagd zou hebben om de taken van de 
huidige OCMW-secretaris door het OCMW-personeel te laten uitvoeren.  Ik wens duidelijk te stellen 
dat niet werd gezegd. 
schepen Katja Onclin: 
NVA heeft wel degelijk gezegd dat de taken van de OCMW-secretaris binnen het huidige personeel 
kunnen verdeeld worden en zouden zo intern beter opgevolgd kunnen worden. 
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Etienne Gielen: 
Indien er iemand een ad interim opdracht zou krijgen, zouden we kunnen voorkomen dat we op een 
bepaald ogenblik het loon van 2 secretarissen moeten financieren. 
 
Jo Ruyters: 
Ik wens dat het belastingsgeld beter beheerd wordt. 
schepen Katja Onclin: 
Het belastingsgeld wordt goed besteed in onze gemeente. 
 
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42 ev. 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, meer bepaald de artikelen 150 ev. 
Gelet op het gunstig advies van het CBS dd 19 oktober 2017 
Gelet op het goedgekeurde besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 oktober 2017 
Gelet op de overdracht van de ongebruikte investeringskredieten van 2016 
Gelet op de prioritaire doelstellingen van het MJP 2014-2019 die ongewijzigd blijven 
Gelet op de noodzaak om zowel het investeringsbudget, als het exploitatiebudget 2017 aan te passen 
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage voor 2017 kan verminderd worden. 
 
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, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Rachelle Onclin 
7 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen en 
Marc Konings 
 
artikel 1: 
Aanpassing van het MJP 2014-2019 en budgetwijziging 2017, zoals blijkt uit de bijgevoegde stukken, 
worden goedgekeurd. 
artikel 2: 
De gemeentelijke bijdrage voor 2017 wordt verminderd met 180.000€ 
artikel 3: 
Dit besluit wordt verstuurd naar de Vlaamse Regering, met afschrift voor de provinciegouverneur 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
31. BUDGETWIJZIGING 2, DIENSTJAAR 2017 
 
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42 e.v. en 154 e.v.; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 25 juni 2010, meer bepaald de artikelen 28 en 29; 
Gelet op het tekort aan kredieten op sommige uitgaven- en ontvangstensleutels; 
Gelet op de noodzaak om te voorzien in voldoende kredieten om uitgaven te kunnen doen.  
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst en Rachelle Onclin 
7 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen en 
Marc Konings 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
Budgetwijziging 2 van dienstjaar 2017 zoals blijkt uit de bijgevoegde stukken en toelichting wordt 
goedgekeurd. 
artikel 2 : 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid. 
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Interne zaken - Dienst Secretariaat 
32. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Ivo Thys: 
1.Tijdens de gemeenteraad van juni voegde ik een bijkomend agendapunt i.v.m. de 
asbestproblematiek toe aan de agenda van de gemeenteraad.  Schepen Mathieu Eycken beloofde om 
tijdens de gemeenteraad van oktober een voorstel desbetreffende voor te leggen.  Graag een stand 
van zaken. 
schepen Mathieu Eycken: 
Dit voorstel zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van december voorgelegd worden. 
 
2.Hoeveel laanbomen zijn in Riemst gekapt en hoeveel laanbomen zijn aangeplant tijdens de voorbije 
5 jaar? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen u een overzicht bezorgen. 
 
3.Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 12.10.2017 akkoord te gaan met 
de versoepeling van de voorwaarden van beheersplannen en in te stemmen met de wijziging van de 
oppervlakte voor archeologisch onderzoek van 3000 naar 5000 m³.  Moet een dergelijke beslissing 
niet door de gemeenteraad genomen worden? 
schepen Mathieu Eycken: 
Aan het schepencollege werd gevraagd akkoord te gaan met de opmerkingen van IOED. Het 
schepencollege heeft dit advies aangepast. Deze opmerkingen handelden over de conceptnota 
Onroerend Erfgoed die bij het Vlaams parlement wordt ingediend waarop de IOED een aantal 
opmerkingen bij wilde maken. Dit is Vlaamse materie en geen gemeentelijke. 
 
Ludwig Stevens: 
1.Er rijdt veel verkeer over de Heukelommerweg en aan een te hoge snelheid.  Kan de snelheid die 
geregistreerd werd door snelheidsinformatiebord uitgelezen worden? 
schepen Guy Kersten: 
We zullen dit navragen bij de politie. 
 
Steven Coenegrachts: 
1.Graag een stand van zaken i.v.m. de fietstunnel te Vlijtingen. 
schepen Guy Kersten: 
Door de herinrichting van de bocht werd een veilige oversteekplaats voor fietsers gecreëerd. 
Over een fietstunnel werd nog niet gesproken. 
schepen Bert Cilissen: 
Dit betrof een persoonlijke mening op de sociale media. 
 
2.Onlangs werd er een tent geplaatst op de brug te Kanne n.a.v. een evenement.  Waarom is de 
communicatie van en door de organisatie op 05/10/17 gebeurd terwijl de beslissing pas genomen 
werd tijdens het schepencollege van 19/10/17? 
Daar dit een evenement betrof met een grote impact op het dorpsleven stel ik voor om in de toekomst 
een toetsingskader uit te werken voor dergelijke evenementen voor verenigingen van buiten Riemst. 
burgemeester Mark Vos: 
De communicatie naar de inwoners van het dorp, de scholen en de hulpdiensten is goed verlopen, 
zowel via een schrijven als via de media.  Ik heb begrip voor de bemerkingen van de inwoners van 
Kanne.  Dit betrof inderdaad een organisatie van een vereniging van buiten de gemeente, maar 
meewerken aan een grensoverschrijdend project is goed voor de citymarketing.  We zullen uw 
opmerkingen meenemen. 
 
Jan Noelmans: 
1.Heeft de gemeente al enig zicht op de toename van de populatie van de everzwijnen in onze 
gemeente?  Is er overleg met andere gemeenten? Bestaat er een meldpunt?   
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schepen Mathieu Eycken: 
Er vond een overleg plaats met de milieudienst. Een overleg met de jagers en ANB wordt nog 
gepland. Meldingen kunnen gestuurd worden naar bepaalde contactpersonen. Dit wordt nog 
gecommuniceerd naar de bevolking via de website en 3770. 
 
Jan Noelmans: 
Dat hierover een overleg in het leven is geroepen is reeds een goed stap.  Sensibiliseren van de 
bevolking en communiceren naar de bevolking lijkt mij in deze zeer belangrijk.  Wellicht kan er ook 
gevraagd worden aan ANB om de vroegere afrastering terug te plaatsen op de grens van 
Membruggen en Rijkhoven. 
schepen Guy Kersten: 
We zullen een schrijven richten aan AWV omtrent onze bekommernis rond de verkeersveiligheid. 
 
2.In Membruggen werden verkeersplateaus aangepast.  Kan onderzocht worden of ze onderhevig zijn 
geweest aan slijtage en indien dat zo is kan deze dan hersteld worden? 
schepen Guy Kersten: 
We zullen dit onderzoeken en desnoods herstellen. 
 
Jan Peumans: 
1.Graag een stand van zaken i.v.m. het project sociale economie.  Hoeveel arbeidsplaatsen heeft dit 
reeds opgeleverd?  Werden de lokale toeristische actoren aangesproken? 
schepen Bert Cilissen: 
Dit project werd opgestart in 2014.  Onlangs werd een nieuwe regiecoördinator aangesteld.  Zijn taak 
bestaat uit het stimuleren van bedrijven om beroep te doen op de Sociale economie.  Hierbij is de 
omvorming van de PWA naar wijkwerken ook belangrijk.  Er  is een groot trefmoment gepland op 6 
december a.s.  Een juiste becijfering geven van het aantal bijkomende arbeidsplaatsen of nagaan wat 
de effectieve tastbare impact is, blijft moeilijk  
 
2.Waarom worden bepaalde wegen niet opnieuw met KWS verhard?  De scheuren in het beton 
zorgen voor geluidsoverlast. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen de scheuren laten herstellen. 
 
3.De horecavergunning voor een B&B in Kanne werd geweigerd en toch is deze zaak geopend.  Hoe 
kan dit? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
Anita Beusen: 
1.De stoepen in de bolderstraat zijn onveilig doordat de stenen worden omhooggeduwd door de 
wortels van de bomen.  Kan dit onderzocht worden? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
2.Inwoners van Vroenhoven zijn niet tevreden over de inrichting van het plein.  Ze vragen meer 
parkeerplaatsen  en een bijkomende inrit.  Gelieve met deze mensen rond de tafel te zitten en hun 
verzuchtingen te aanhoren. 
burgemeester Mark Vos: 
Voor de uitvoering van de herinrichting werden alle actoren gehoord en werd met hun bemerkingen 
rekening gehouden.  Er werd gekozen voor het ondersteunen van de leefbaarheid van het dorp en het 
weghouden van de auto’s in de buurt van de school en ook het plein wordt voor een deel verkeersvrij 
gemaakt, net om er een leefbaar en gezellig plein van te maken.  Deze inwoners mogen altijd opnieuw 
een afspraak maken. 
 
Dirk Jacobs: 
1.Welke acties werden ondernomen i.v.m. verenigingen die de aanvraag voor een evenement te laat 
indienen?  Worden de vergunningen voor diegenen die hun aanvraag wel tijdig indienen ook tijdig 
afgeleverd? 
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schepen Christiaan Bamps: 
Dit werd besproken met de betrokken dienst, maar te late aanvragen blijven een werkpunt.   
 
2.Kunnen op de Sluizerweg borden geplaatst worden die de kruispunten aangeven? 
schepen Guy Kersten: 
Deze borden zijn weggenomen omdat de ruilverkavelingswegen duidelijk zichtbaar zijn en er voorrang 
van rechts moet worden verleend.  We zullen dit bespreken op de verkeerscommissie. 
 
3. Op mijn vraag betreffende de inname van openbaar domein in de Bovenstraat te Kanne kreeg ik als 
antwoord dat er binnen afzienbare termijn werk van zou gemaakt worden. Wat is “binnen afzienbare 
termijn”?  Waarom heeft dit 4 jaar stilgelegen? 
burgemeester Mark Vos: 
De dienst heeft dit spijtig genoeg niet goed opgevolgd.  De betrokken inwoners worden opnieuw 
gecontacteerd met de vraag de bloembakken te verwijderen. 
 
4.Bestaat er een seniorenbeleidsplan en kan mij dit bezorgd worden? 
schepen Katja Onclin: 
Er bestaat een seniorenbeleidsplan.  Er werd een bevraging gedaan en hieruit zijn actieplannen 
ontstaan.  Een aantal acties zijn reeds uitgevoerd.  We zullen u alle documenten bezorgen. 
 
Etienne Gielen: 
1.Ik zou graag een overzicht ontvangen van alle acties in het kader van flankerend onderwijs in 
Riemst.  Worden de extra middelen aan bepaalde doelstellingen gespendeerd? 
schepen Bert Cilissen: 
Dit wordt u bezorgd. 
 
Marc Konings: 
1.De bladkorven in de Rozenstraat staan allemaal samen.  Zijn deze van de gemeente? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
 
Davy Renkens: 
1.Kan er verlichting geplaatst worden ter hoogte van de verbinding van de Pastoor Counestraat met 
het kerkhof te Vroenhoven?  
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
 
2.Kunnen de restafvalcontainers op het kerkhof te Kanne verplaatst worden? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
33. BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Jan Peumans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting toegevoegd. 
 
Voorstel tot aanpassing van het kruispunt Heukelommerweg Maastrichtersteenweg te Vroenhoven in 
het kader van de verkeersveiligheid. 
 
Kruispunt ter plaatse is meer dan bekend. 
Wie enige observatie doet zal het eens zijn dat dit kruispunt te groot is en niet bijdraagt tot een veilige 
verkeersafwikkeling. 
De conflictpunten zijn in deze te groot om deze situatie zo te laten. 
Een mooi voorbeeld van aanpassing is het kruispunt ter hoogte van Klein Lafeltstraat te Riemst 
centrum wat tot stand kwam onder leiding van schepen Stratermans. 
 
Vandaar het voorstel om dit kruispunt aan te passen aan de hedendaagse vereisten van aansluiting 
van een ondergeschikte weg aan een gewestweg. 
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schepen Guy Kersten: 
Bij herinrichtingen van delen van de N79 zal er steeds rekening moeten gehouden worden met de 
streefbeeldstudie.  De hierin opgenomen maatregelen dienen bij verdere herinrichtingsprojecten 
steeds uitgevoerd te worden. 
De effectieve uitvoering van herinrichtingsprojecten is afhankelijk van veel factoren en het nemen van 
een beslissing hierin behoort toe aan de wegbeheerder, in deze het Agentschap van Wegen en 
Verkeer.  
De belangrijkste stap is echter de streefbeeldstudie geweest waarin dit kruispunt in detail werd 
bekeken.  De hierin voorgestelde oplossing is afdoende om de verkeersveiligheid te verhogen. 
De Lijn heeft de gronden waar momenteel een busstation is gelegen niet meer nodig.  De 
Heukelommerweg wordt meer haaks aangesloten op de N79.  Hierdoor wordt de aansluiting, in 
ruimtelijke zin, nog meer losgekoppeld van de aansluiting met de N78 en is het destemeer te 
verantwoorden om de kruising met de Heukelommerweg niet met verkeerslichten te regelen. 
De aansluiting met de N78 wordt vorm gegeven als een verkeerslichtengeregelde kruising. 
 
Het college van burgemeester en schepen stelt voor over dit agendapunt niet te stemmen. Wij hebben 
onze bezorgdheid reeds laten blijken bij AWV en zullen nogmaals aansturen op een spoedige 
uitvoering van de herinrichting van dit kruispunt. 
 
BESLUIT: de raad gaat unaniem akkoord  
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
34. BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Jan Peumans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting toegevoegd. 
 
Verkeersremmende maatregelen op de Toekomststraat 
 
De Toekomststraat tussen de Visésteenweg en Heukelom wordt gebruikt als sluipweg om kruispunt 
Riemst te vermijden. 
Bovendien is de Holstraat verboden voor doorgaand verkeer en kent Heukelom een bochtig parcours. 
Allemaal gegronde redenen om deze weg niet te laten gebruiken als sluipweg. 
Een aantal verkeersremmende en met name fysieke ingrepen kunnen bijdragen tot het afremmen én 
van het verkeer én van de snelheid. 
 
Vandaar ons voorstel: 
De gemeenteraad van Riemst geeft de opdracht om een aantal verkeersremmende maatregelen tot 
stand te brengen op de Toekomststraat tussen de Visésteenweg en Heukelomdorp. 
 
schepen Guy Kersten: 
Bij het verlaten van Heukelom en bij het betreden van Vroenhoven zijn reeds 2 snelheidsremmers 
geplaatst.  
De route langsheen de gewestwegen kent een minimale tot tijdverlies (enkel thv rotonde is er een 
kleine verliestijd gedurende spits) richting Vroenhoven. Daarenboven dient men op deze route slechts 
éénmaal van rijrichting (thv rotonde) te veranderen. Voor de rest is dit ‘recht op recht’ en kan men 
zonder enige hindernissen doorrijden.  
Uit snelheidsmetingen komen volgende meetresultaten naar voor : 

 Toekomststraat : V 85 = 56 km/u 

 Heukelommerweg thv nr 53 : V 85 = 46 km/u 

 Heukelommerweg buitengebied: V 85 = 75 km/u 

De snelheid in de Toekomststraat ligt te hoog en deze locatie zal besproken worden op de 
eerstvolgende verkeerscommissie. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om over dit agendapunt niet te stemmen.  We 
nemen dit voorstel mee naar de Verkeerscommissie. 
 
BESLUIT: de raad gaat unaniem akkoord. 
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Interne zaken - Dienst Secretariaat 
35. BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Dirk Jacobs wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting toegevoegd. 
 
Mandatenoverzicht gemeentebestuur en OCMW-raad Riemst 
 
De gemeente en het OCMW Riemst wensen op een transparante manier inzage te geven in de 
manier waarop ze bestuurlijk georganiseerd zijn, en tot welke publieke mandaten annex bezoldiging 
dit leidt. Ze bieden een overzicht van de mandaten waarover ze zelf verantwoordelijkheid dragen en 
waar ze vanuit hun bestuursorganen zelf zicht op hebben, en dus verantwoording kunnen afleggen.  
Dit overzicht wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Riemst (www.riemst.be/mandaten) 
zodat elke burger inzage heeft.  
Een overzicht van mandaten die niet ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd dienen te 
worden, is terug te vinden op www.cumuleo.be. 
 
Na wat discussie over de juiste inhoud van de vraag stelt burgemeester Mark Vos voor  
om in het overzicht per gemeenteraadslid alle gemeente gerelateerde mandaten met of zonder 
bezoldiging op te nemen en op de website te publiceren. 
 
BESLUIT: de raad gaat unaniem akkoord. 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
36. BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Marc Konings wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting toegevoegd. 
 
VOORSTEL TOT OPSTART VAN EEN ACTIEPLAN TEGEN LEEGSTAND IN RIEMST 
 
Situering 
In Het Belang Van Limburg van 27/10/2017 stond een artikel over professor Diane Nijs van de Breda 
University die samen met Unizo Limburg en provincie Limburg, de leegstand in 10 Limburgse 
gemeenten wil aanpakken en er bruisende stadskernen wil creëren (Bilzen, Beringen, Bree, 
Leopoldsburg, Lommel, Maaseik, Maasmechelen, Neerpelt, Overpelt, Sint-Truiden en Tongeren). 
Volgens haar werken de traditionele recepten zoals wegenis- en andere werken of hogere belastingen 
op leegstand niet meer. 
Samen met lokale handelaars en het gemeentebestuur gaan ze in een eerste traject op zoek naar de 
DNA of eigenheid waar iedere inwoner trots op kan zijn. In een tweede traject wordt de DNA op een 
creatieve manier vertaald naar een actieplan.  
Hiervoor trekt men 1,6 miljoen euro uit. 
 
Daarom legt N-VA Riemst volgend voorstel voor aan de gemeenteraad: 

• De gemeente Riemst vraagt aan de provincie Limburg om mee aan te sluiten bij dit project 
waarna met de opmaak van een actieplan en het vastleggen van doelstellingen er weer 
gewerkt kan worden aan de leefbaarheid van de Riemsterse dorpen. 

 
Onze motivatie hiervoor is tweeledig: 
 
1.Wonen 

• Door nieuwbouw te promoten voor sociale huisvestiging (sociale wijken, bejaardenflats, 
bejaardenhuizen …) heeft de gemeente Riemst bekomen dat meer en meer mensen hun 
eigen woonst verlaten, waardoor leegstand en verkrotting toeneemt.  

• Deze leegstaande panden voldoen soms niet meer aan de huidige woonnormen, zodat kopers 
afhaken en deze huizen gekocht worden door mensen die de middelen niet hebben om ze te 
renoveren en in het ergste geval zelfs niet om ze te onderhouden met verkrotting als gevolg. 
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• De gemeente moet van het idee afstappen dat sociale huisvestiging alleen kan in nieuwbouw. 
We zouden zoveel mogelijk gebruik moeten maken van de bestaande woningen en de 
bestaande infrastructuur. Bijvoorbeeld: Hoeve Henrotte, Hoeve Martens en het oude 
gemeentehuis van Kanne. 

• De gemeente heeft de projectontwikkelaars en de sociale huisvestingsmaatschappijen 
verwend door hun op prachtige en centrale locaties grond ter beschikking te stellen. We 
offeren momenteel waardevolle grond op terwijl andere mogelijkheden voor huisvesting 
onvoldoende onderzocht worden.  

• Gelijkaardig aan het onteigenen van gronden, moet ook de mogelijkheid bestaan om langdurig 
leegstaande woningen en verkrotte woningen te onteigenen en ze te verkopen voor renovatie 
en eventueel voor afbraak. Het argument is vaak dat renovatie/afbraak te kostelijk is ten 
opzichte van nieuwbouw. Voordeel is echter dat er geen nieuwe infrastructuur zoals wegen, 
riolering,   nutvoorzieningen…   moet worden voorzien, die veel geld kosten in aanleg en op 
langere termijn in onderhoud. Daarnaast krijgen de bestaande dorpskernen nieuw leven en 
worden ze aantrekkelijker voor nieuwe bewoners en voor ondernemers.  

 
• De gemeente moet meer en beter samenwerken met bestaande partners zoals Stebo, 

Limburg.net, lokale ondernemers en de immobiliënsector om dit project te ondersteunen: 
- Eventuele kopers of eigenaars kunnen gemotiveerd worden met renovatiepremies en 
afbraakpremies. Samen met Limburg.net kunnen afspraken gemaakt worden voor sociale 
tarieven i.v.m. puinafval voor renovatie of afbraak van woningen in dorpskernen. Men zou 
premies kunnen geven bij samenwerking met lokale ondernemers ter bevordering van de 
werkgelegenheid. 
Voor afbraak of opruiming zou men werkgelegenheid kunnen scheppen voor niet 
geschoolde inwoners. 
- Het is de taak van de gemeente om als bemiddelaar op te treden en de eigenaars te 
benaderen op basis van gegronde redenen voor renovatie, afbraak of verkoop van 
leegstaande of verkrotte woningen binnen vooropgestelde termijnen. 

 
2.Ondernemen  
Met het Decreet van 15 juli 2016 betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid legde de Vlaamse 
Regering de nieuwe krijtlijnen vast voor een meer duurzame organisatie van de detailhandel in 
Vlaanderen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de gemeentebesturen die verschillende 
instrumenten krijgen aangereikt om een ruimtelijk handelsbeleid te voeren. 
Het decreet creëert immers ook de mogelijkheid voor steden en gemeenten om samen met 
ontwikkelaars convenanten af te sluiten. Via dergelijke convenanten kunnen gemeenten en 
ontwikkelaars afspraken maken over aanbod- en locatiebeleid en over gezamenlijke initiatieven en de 
bekostiging daarvan. Tevens kunnen ontwikkelaars participeren in de visie op kernversterking. 
 
De voordelen zijn legio: 

• Het creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel, met inbegrip van het 
vermijden van ongewenste kleinhandelslinten. 

• Het waarborgen van een toegankelijk aanbod voor consumenten. 
• Het waarborgen en versterken van de leefbaarheid, met inbegrip van het versterken van 

kernwinkelgebieden. 
• Het bewerkstelligen van een duurzame mobiliteit. 

 
Het project van de provincie Limburg geeft Riemst de kans om deze instrumenten ten volle aan te 
wenden én te de samenwerking met de omliggende gemeenten te versterken. 
Het uiteindelijke doel is de vermindering van leegstand en verkrotting en herwaardering van de 
dorpskernen waardoor deze terug leefbaarder worden en aantrekkelijker voor bestaande en nieuwe 
bewoners, ondernemers en bezoekers alsmede het stimuleren van de lokale werkgelegenheid. 
 
schepen Katja Onclin: 
Alvorens het standpunt van het college van burgemeester en schepen toe te lichten wens ik te 
antwoorden op uw motivatie. 
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wat betreft uw standpunt over 
”Door nieuwbouw te promoten voor sociale huisvestiging (sociale wijken, bejaardenflats, 
bejaardenhuizen …) heeft de gemeente Riemst bekomen dat meer en meer mensen hun eigen 
woonst verlaten, waardoor leegstand en verkrotting toeneemt.”  
heb ik volgende bemerking: 
De gemeente Riemst biedt een breed scala van sociale huisvestingsmogelijkheden aan, te weten 

inderdaad nieuwbouw in de vorm van grondgebonden woningen en appartementen, maar promoot 

ook renovatie en restauratie. Dit zowel in de verhuur als in de koop sector. Voor jong en oud, niet 

alleen sociale maar ook vrije sector.  

wat betreft uw standpunt over 
“Deze leegstaande panden voldoen soms niet meer aan de huidige woonnormen, zodat kopers 

afhaken en deze huizen gekocht worden door mensen die de middelen niet hebben om ze te 

renoveren en in het ergste geval zelfs niet om ze te onderhouden met verkrotting als gevolg.” 

 

heb ik volgende bemerking: 

Dat klopt, ze haken inderdaad af op het kostenaspect. 

Wij sensibiliseren door middel van het woonloket RIEMST en woonloket STEBO 

wat betreft uw standpunt over 
“De gemeente moet van het idee afstappen dat sociale huisvestiging alleen kan in nieuwbouw. We 

zouden zoveel mogelijk gebruik moeten maken van de bestaande woningen en de bestaande 

infrastructuur. Bijvoorbeeld: Hoeve Henrotte, Hoeve Martens en het oude gemeentehuis van Kanne.” 

heb ik volgende bemerking: 

Dat is een veronderstelling die niet klopt. Geen idee waar dat op is gebaseerd. De gemeente vraagt 

geregeld via onder andere het woonoverleg aan onze sociale huisvestingsmaatschappijen om dit 

soort projecten aan te pakken, denk aan bijvoorbeeld hoeve Coenegrachts te Zussen, de 

Paenhuyshoeve te Riemst, de hoekbebouwing aan de Zagerijstraat te Membruggen, enzovoort. 

WOONZO en KLE haken op basis van de benodigde investeringen direct af. SVK HOUVAST werkt 

positief mee om bestaande woningen te renoveren en in orde te maken voor de sociale huurmarkt (30 

à 40 woningen in Riemst). 

wat betreft uw standpunt over 
“De gemeente heeft de projectontwikkelaars en de sociale huisvestingsmaatschappijen verwend door 

hun op prachtige en centrale locaties grond ter beschikking te stellen. We offeren momenteel 

waardevolle grond op terwijl andere mogelijkheden voor huisvesting onvoldoende onderzocht 

worden.” 

heb ik volgende bemerking 

Dat is een veronderstelling die niet klopt. Geen idee waar dat op is gebaseerd. De gemeente heeft 

een maatschappelijk doel om voor voldoende sociale huisvesting te zorgen, vertaald in het BSO. Om 

dit BSO te verwezenlijken dienen wij onze sociale huisvestingsmaatschappijen de mogelijkheid te 

bieden om projecten te ontwikkelen. Een van die mogelijkheden kan gevonden worden in de 

ontwikkeling van WUG. Daarnaast blijven wij voorstander om leegstaande complexen of naar de 

toekomst wellicht ook kerken te ontwikkelen ten voordele van sociale woningbouw. Jammer dat men 

denkt dat wij projectontwikkelaars verwennen door grond ter beschikking te stellen.  De gemeente stelt 

geen gronden ter beschikking, al zeker niet aan projectontwikkelaars. 

wat betreft uw standpunt over 
“Gelijkaardig aan het onteigenen van gronden, moet ook de mogelijkheid bestaan om langdurig 
leegstaande woningen en verkrotte woningen te onteigenen en ze te verkopen voor renovatie en 
eventueel voor afbraak. Het argument is vaak dat renovatie/afbraak te kostelijk is ten opzichte van 
nieuwbouw. Voordeel is echter dat er geen nieuwe infrastructuur zoals wegen, riolering,   
nutvoorzieningen…   moet worden voorzien, die veel geld kosten in aanleg en op langere termijn in 
onderhoud. Daarnaast krijgen de bestaande dorpskernen nieuw leven en worden ze aantrekkelijker 
voor nieuwe bewoners en voor ondernemers.” 
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heb ik volgende bemerking: 
Zowel nieuwe als bestaande infrastructuur dient onderhouden te worden. 
 
wat betreft uw standpunt over 
“De gemeente moet meer en beter samenwerken met bestaande partners zoals Stebo, Limburg.net, 

lokale ondernemers en de immobiliënsector om dit project te ondersteunen: 

- Eventuele kopers of eigenaars kunnen gemotiveerd worden met renovatiepremies en 

afbraakpremies. Samen met Limburg.net kunnen afspraken gemaakt worden voor sociale tarieven 

i.v.m. puinafval voor renovatie of afbraak van woningen in dorpskernen. Men zou premies kunnen 

geven bij samenwerking met lokale ondernemers ter bevordering van de werkgelegenheid. 

Voor afbraak of opruiming zou men werkgelegenheid kunnen scheppen voor niet geschoolde 

inwoners.” 

Het is de taak van de gemeente om als bemiddelaar op te treden en de eigenaars te benaderen op 

basis van gegronde redenen voor renovatie, afbraak of verkoop van leegstaande of verkrotte 

woningen binnen vooropgestelde termijnen. 

heb ik volgende bemerking: 

In dit kader doet de gemeente al aardig haar best: 

- Dd.22/12/2016 heeft het gemeentebestuur het partnerschap met Dubo hernieuwd ikv Eerste Hulp 

Bij Duurzaam Bouwen.  

Via deze samenwerking en de bestaande samenwerking met Stebo ondersteunen en stimuleren 

we als gemeente duurzame renovatie en duurzame nieuwbouw in onze gemeente. 

- Concreet krijgt de Riemsterse inwoner met regelmaat via de gemeentelijke infokanalen informatie 

toegestuurd ivm het adviesaanbod van Dubo en Stebo. Hierbij wordt de kaart van de duurzame 

renovatie vooropgesteld.  

- Frequent vindt er een infoavond plaats over duurzaam renoveren. Op dergelijke infoavonden 

wordt het volledige adviesaanbod van Dubo en Stebo toegelicht en wordt de aanwezige inwoner 

gestimuleerd om zijn pand duurzaam te renoveren. Hierbij worden alle beschikbare Riemsterse en 

Vlaamse subsidies in detail toegelicht. 

- Ivm dit alles is er dd. 14/09/2017 een extra punt geagendeerd geweest ivm de promotie van het 

adviesaanbod van Dubo en Stebo naar de Riemsterse burger toe. Het gemeentebestuur heeft toen 

de goedkeuring gegeven om een bedrag vrij te maken voor de promotie van het bestaande en zeer 

volledige adviesbod ivm renovatie en duurzame nieuwbouw. 

-verder is het project rond ‘Dorpsfoto’s te Riemst’ ook nog lopende. Dankzij dit project wordt er een 

situatieschets van elke deelkern van Riemst opgemaakt zodat er in het woonbeleid per gebied 

eigen accenten kunnen gelegd worden. 

wat betreft uw standpunt over 
“Het project van de provincie Limburg geeft Riemst de kans om deze instrumenten ten volle aan te 
wenden én te de samenwerking met de omliggende gemeenten te versterken.” 
heb ik volgende bemerking: 
Op 24/09/2015 heeft het gemeentebestuur een principebeslissing voor de “studie ter versterking van 

het gemeentelijk handelsapparaat en ter versterking van de dorpskernen van Riemst” goedgekeurd. 

Het studiebureau CityD heeft hiervoor een studie uitgewerkt. Deze studie zit momenteel in de 

finalisatiefase. Dankzij de analyse van CityD worden er bepaalde conclusies en acties geformuleerd 

om de handel en de leefbaarheid in de verschillende dorpskernen van Riemst te versterken. Daarbij is 

er gekeken naar een optimale verwevenheid van handel, wonen en horeca.  

Het moge duidelijk zijn dat er dan ook al tal van acties ondernomen zijn om de handel en de 

leefbaarheid in de dorpskernen aan te pakken.  

wat betreft uw standpunt over 
“Het uiteindelijke doel is de vermindering van leegstand en verkrotting en herwaardering van de 
dorpskernen waardoor deze terug leefbaarder worden en aantrekkelijker voor bestaande en nieuwe 
bewoners, ondernemers en bezoekers alsmede het stimuleren van de lokale werkgelegenheid.” 
heb ik volgende bemerking: 
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We willen ook nog meegeven dat het gemeentebestuur, via het cbs van 03/08/2017, tevens op 

08/08/2017 haar engagement gegeven voor het project ‘Dorpsmaakwerk Haspengouw’, dat in 

tussentijd van naam veranderd is in ‘Dorp Aan zet’. In dit project wil de provincie in samenwerking met 

Stebo en Innovatiesteunpunt vzw een methodiek ontwikkelen inzake dorpsontwikkeling. Hierbij is het 

de insteek om de leefbaarheid te verbeteren op basis van inventarisatie onder de lokale bevolking.   

In zitting d.d. 2017-08-31 heeft de deputatie de projectaanvraag goedgekeurd en aan gedeputeerde 

Inge Moors machtiging verleend tot het indienen van de projectaanvraag in het E-loket. 

De projectoproep van het project van de provincie hebben we als gemeentebestuur mogen 

ontvangen. Gezien het huidige aanbod dat we in onze gemeente aanbieden, de studie van CityD die 

in zijn finalisatiefase zit alsook andere lopende projecten leek het ons op het moment van de oproep 

niet opportuun om in te schrijven op een nieuwe projectoproep. 

Verder gaf de provincieambtenaar in de stuurgroep met Stebo aan dat de eerder aangehaalde 

project(-oproep) meer geënt is op steden.  

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om niet in te gaan op dit voorstel omdat het 
project bedoeld is voor steden en onze gemeente reeds participeert aan het project “Dorp aan zet”. 
 
BESLUIT: 7 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne 
Gielen en Marc Konings 
14 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst en Rachelle Onclin 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
37. BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Marc Konings wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting toegevoegd. 
 
GEBRUIK EN PROMOTIE VAN DE EUROPEAN DISABILITY CARD VOOR PERSONEN MET EEN 
BEPERKING 
 
N-VA-fractie stelt voor dat gemeente Riemst zich aansluit bij het initiatief van de European Disability 
Card.  
 
Ontwerp  
In het verleden stonden personen met een beperking soms in de koud, wanneer zij bij aanbieders van 
cultuur, sport en vrijetijd hun handicap niet op papier konden ‘bewijzen’. Hierdoor liepen personen met 
een beperking  onterecht toegangskortingen en andere voordelen mis.  
Om komaf te maken met deze pijnlijke situaties, heeft staatssecretaris voor Personen met een 
beperking Zuhal Demir een kaart voorgesteld, waardoor personen met een beperking eenvoudig en 
zonder discussie kunnen aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen.  
 
Hoe moet een kaart worden aangevraagd?  

• Via het internet kan een Vlaming met een beperking – en waarvan de beperking erkend is – 
een kaart aanvragen bij de onderstaande instellingen:  
1) FOD Sociale Zekerheid – Directie-generaal Personen met een handicap  
2) Vlaams Agentschap personen met een handicap (VAPH) 

• Personen die een aanvraag indienen, maar nog niet erkend zijn door deze bovenstaande 
instanties, zullen duidelijk worden doorverwezen naar de juiste administratie.  

 
Motivering  
Het gebruik van de European Disability Card biedt onze burgers met een beperking verschillende 
voordelen:  

• Er is eindelijk een duidelijk, uniform en afdwingbaar ‘bewijs van handicap’. Zeker voor 
bepaalde groepen met een moeilijk visueel waarneembare beperking is deze kaart een meer 
dan welgekomen hulp. Denk bijvoorbeeld aan slechtzienden, doven of personen met autisme.  
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• Er wordt geen inbreuk gepleegd op de privacy. In het verleden was dit wel het geval: 
medische bewijsstukken vermelden net wel de beperking.  

• Het is een Europees initiatief, waardoor dezelfde kaart ook geldig is in 7 andere Europese 
landen (Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië).  

• De kaart is een stimulans voor organisaties en ondernemingen om, waar nodig, voordelen toe 
te kennen aan personen met een beperking.  

• Gemeente Riemst laten aansluiten bij het initiatief van de European Disability Card, draagt bij 
aan een inclusiever beleid.  

 
BESLUIT: 
artikel 1: 
De gemeente Riemst keurt het gebruik en de promotie van de European Disabilty Card goed.  
artikel 2: 
Gemeente Riemst aanvaardt de European Disabilty Card binnen de eigen gemeentelijke diensten. 
Hierdoor kunnen de kaarthouders voortaan eenvoudig en zonder discussie aantonen dat ze recht 
hebben op bepaalde voordelen.  
artikel 3:  
Gemeente Riemst stimuleert en promoot bij lokale ondernemingen de toekenning van mogelijke 
voordelen voor kaarthouders van de European Disability Card. 
 
schepen Marina Pauly: 
De gemeente heeft contact opgenomen met FOD en gevraagd welke publiciteitskanalen zij zullen 
gebruiken voor de European Disability Card.  Als lokaal bestuur zullen we zeker aansluiten bij deze 
campagne. 
De gemeente kan de European Disability Card als volgt bekend maken : 
- informeren van eigen diensten over het bestaan van de kaart (dienst welzijn, diensten van  
  Sociaal Huis, info geven op de gehandicaptenraad) 
- overleg binnen de gehandicaptenraad 
- info in 3770, bericht op facebook, website 
- … 
Het Sociaal Huis koppelt deze kaart reeds aan de dossiers van minder-validen. Hier is er een 
integratie. 
De gemeente kan de aanbieders van Cultuur in eigen gemeente aanschrijven om het initiatief bekend 
te maken en vragen of zij zich aanbieden als dienstverlener van kortingen of andere voordelen vb. 
onze musea (brug, grotten,…). Uiteindelijk zijn het de dienstverleners zelf die beslissen over de 
kortingen of andere voordelen . 
 
Vanuit de gehandicaptenraad hebben we al heel wat initiatieven genomen in het kader van 
toegankelijkheid en inclusief beleid.  We zullen samen met deze raad bekijken hoe we deze 
initiatieven nu kunnen koppelen aan de EDC en dit verder bekendmaken, stimuleren en sensibiliseren. 

 
Het college van burgemeester en schepen stelt voor dat de gemeente zich aansluit bij het initiatief van 
de E.D.C. 
 
BESLUIT: de raad gaat unaniem akkoord met dit voorstel. 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
38. BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting toegevoegd. 
 
Aanpassing samenstelling van alle gemeentelijke adviesraden wat betreft geslacht en 
leeftijdscategorie. 
 
motivatie 
De samenstelling van de adviesraden wordt meestal gebaseerd op basis van de diverse sectoren in 
de samenleving, cultuur, landbouw, jeugd,.... 
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Op de verkiezingslijsten moet één van de beide eerste kandidaten en de helft van de totale lijst van 
het andere geslacht zijn. 
In welke mate de jongeren en de senioren vertegenwoordigd moeten zijn, is vooralsnog geen sprake.  
Wat de senioren betreft, mag duidelijk gesteld worden dat zij ondervertegenwoordigd zijn. Het aantal 
ouderen neemt toe, maar in de politiek gebeurt het omgekeerde: de gemiddelde leeftijd van onze 
verkozenen daalt voortdurend. De in 2014 verkozen Vlaamse parlementsleden waren gemiddeld 44 
jaar. Amper 7 verkozen leden waren ouder dan 60,  bovendien zijn het allemaal mannen die al een 
lange politieke carrière achter de rug hebben. 
Jongeren en senioren  kunnen een grote meerwaarde betekenen en ervoor zorgen dat de politieke 
besluitvorming de maatschappelijke realiteit beter weerspiegelt .  
De komende jaren zullen meer en meer senioren actief blijven in de arbeidsmarkt. Tijd dus om ernstig 
na te denken over de politieke en andere participatie van die actief deelnemende senioren.   
De kieswetgeving kan door een lokale overheid niet omzeild worden,  maar de samenstelling van de 
adviesraden mag  bijkomend bijgestuurd worden. Vandaar dit voorstel voor een evenredige 
vertegenwoordiging van ouderen in de lokale adviesraden.  
 
BESLUIT: 
artikel 1 : 
De nieuwe samenstelling van de adviesraden zal gebeuren na de volgende 
gemeenteraadverkiezingen van 14 oktober 2018.  
artikel 2:  
Eén of meerdere partijen van de huidige gemeenteraad zal/zullen tijdens de volgende legislatuur de 
meerderheid uitmaken.  
artikel 3:  
De huidige gemeenteraad stelt aan de "nieuwe meerderheid" van de volgende legislatuur voor om aan 
de samenstelling van de adviesraden -ter vertegenwoordiging van de bevolking- bijkomend de 
volgende voorwaarden te koppelen :  
- 50% van de leden dienen van het andere geslacht te zijn. 
- Eén derde behoort tot de leeftijdscategorie van de mindertigjarigen. 
- Eén derde behoort tot de leeftijdscategorie van de zestigplussers.  
 
schepen Marina Pauly: 
Uit de samenstelling van de adviesraden blijkt dat 48% van de leden senioren zijn. Wij dragen als 
gemeentebestuur de inspraak hoog in het vaandel en zijn blij dat er mensen zijn die zich willen 
engageren.  Het is echter moeilijk om mensen te vinden die zich willen engageren.  Het is aan de 
leden van de volgende gemeenteraad om hierover een beslissing te nemen en we laten uw voorstel 
over aan de volgende legislatuur omdat deze gemeenteraad geen verplichtingen kan opleggen aan de 
nog te verkiezen gemeenteraad. 
 
Ik stel de gemeenteraad voor om tegen uw voorstel te stemmen. 
 
BESLUIT: 7 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne 
Gielen en Marc Konings 
13 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja 
Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst en 
Rachelle Onclin 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 00.45 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
Guido Vrijens 
gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 


