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Vergadering gemeenteraad van 11/09/2017. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 
schepenen 
Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, 
Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo 
Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts, raadsleden 
Guido Vrijens, gemeentesecretaris 
 

 
Laat zich verontschuldigen:  
Jan Peumans, raadslid 
 

 
Vanaf punt 3 vervoegt Jan Noelmans, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 5 vervoegt Steven Coenegrachts, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 15 vervoegt Mieke Loyens, raadslid de zitting. 
 
Vragen uit het publiek:  
Hubert Thys, voorzitter GROS (Gemeentelijke Raad Voor Ontwikkelingssamenwerking): 
Een aantal textielcontainers binnen de gemeente Riemst zijn sinds kort weggehaal. Textiel wordt nu 
opgehaald door het Vlaams verzamelcentrum. Limburg.net geeft nu aan de gemeente een vergoeding 
per container die overeenkomt met een bedrag van ongeveer € 500/kledingcontainer. Dit geeft per 
jaar een opbrengst van € 10.000. Kan deze vergoeding overgedragen worden aan Salvatoriaanse 
Hulpverlening en Missiehulp? De opbrengsten zullen gebruikt worden voor de uitbouw van projecten 
rond scholing aan meisjes aangezien deze groep in vele landen achteruit gesteld wordt. 
Schepen Eycken: 
Limburg.net heeft een nieuw contract met bedrijven die de containers leveren en ledigen. Ongeveer € 
500/container zou naar de gemeente terugvloeien. Momenteel hebben we nog geen afrekening van 
Limburg.net ontvangen. We zullen uw vraag verder onderzoeken.  
 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering samengeroepen 
ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter d.d. 1 september 2017.  
De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Ivo Thys, de stemmingen worden volgens 
loting aangevat door de heer Etienne Gielen.  
 
De burgemeester Mark Vos verzoekt of de raad akkoord gaat met het voorstel om de dagordes per 
post te versturen en niet langer huis-aan-huis te bedelen. Vrijdag (10 dagen voor de 
gemeenteraadsvergadering) zal de dagorde in meeting.mobile gepubliceerd worden en per mail naar 
alle raadsleden verstuurd worden. Maandag daaropvolgend (7 dagen voor de zitting) zullen alle 
raadsleden de dagorde op papier ontvangen. Alle raadsleden waren unaniem akkoord. 
 
BESLUIT: 21 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, 
Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
 

 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 03.07.2017 
 
Het verslag ligt ter inzage. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit 
voorstel. 
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BESLUIT: 21 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, 
Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
2. AANPASSING SCHOOLREGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43; 
Gelet op de nieuwe gemeentewetvan 24 juni 1988, artikel 104 en119; 
Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997,artikelen 11 ter,19,27,28,31,32,33 en 37 zoals 
het laatst gewijzigd bij Onderwijsdecreet XXVI van 17 juni 2016; 
Gelet op het overleg in de schoolraad van 15.06.2017; 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van15 mei 2014 betreffende 
overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering; 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001 betreffende 
toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs; 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende 
informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement; 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende 
kostenbeheersing in het basisonderwijs; 
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende screening niveau 
onderwijstaal, taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs; 
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende preventieve schorsing, 
tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014; 
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet 
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt; 
Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs(inclusief de infobrochure) 
goedgekeurd op datum.14.06.2016 aan actualisatie toe is; 
Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen,na 
overleg in de schoolraad,worden opgenomen in de infobrochure; 
Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten 
van de Vlaamse Gemeenschap; 
 
BESLUIT: 21 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, 
Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de afsprakennota, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14.06.2016 wordt opgeheven. 
artikel 2: 
Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd. 
artikel 3: 
De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen 
opgenomen in het schoolreglement en de afsprakennota. 
artikel 4: 
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de afsprakennota wordt bij elke inschrijving van een 
leerlingen nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) 
aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
3. BEGINSELVERKLARING NEUTRALITEIT 
 
Ludwig Stevens:  
Betekent neutraliteit dat er geen uiterlijke tekenen van een religie mogen vertoond worden? 
Bijvoorbeeld: het dragen van hoofddoeken, kruistekens. 
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Schepen Bert Cilissen:  
Neutraliteit moet worden nagestreefd. Godsdienstleerkrachten van de islam mogen wel een 
hoofddoek dragen.  
 
Marc Konings: 
Wat gebeurt er als ouders niet akkoord gaan met de beginselverklaring neutraliteit en/of het 
schoolreglement? 
Schepen Bert Cilissen:  
De beginselverklaring neutraliteit en het schoolreglement worden voor de start van het nieuwe 
schooljaar meegegeven en ouders moeten voor 1 september hiermee akkoord gaan.  
 
Ivo Thys: 
Dit is een procedurefout.  
Schepen Bert Cilissen:  
Beide documenten worden met terugwerkende kracht goedgekeurd. 
Ivo Thys: 
Ouders hebben het schoolreglement en de beginselverklaring neutraliteit ontvangen voor 1 september 
2017. Juridisch kan dit pas van kracht worden vanaf 1 september 2018. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42; 
Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, 
artikelen 6 en 6bis;  
Gelet op het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 3, 42° en 62;  
Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, artikelen 3, 33°/1 en 15;  
Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 56;  
Gelet op het verzoek van OVSG vzw in zijn brief van 21/06/2016 om de beginselverklaring neutraliteit 
goed te keuren met het oog op een brede gedragenheid binnen het gemeentelijk net; 
Verplichte adviezen/akkoorden/machtigingen 
Overwegende dat de algemene vergadering van OVSG vzw op donderdag 9 juni 2016 de 
beginselverklaring neutraliteit heeft goedgekeurd. Ook de algemene vergadering van VVSG vzw heeft 
zich hierbij aangesloten; 
Overwegende dat het gemeentelijk onderwijs een openbare dienst is die moet beantwoorden aan de 
principes van neutraliteit. Met deze beginselverklaring wil het gemeentelijk onderwijs zich nog 
duidelijker profileren als neutrale onderwijsverstrekker. De beginselverklaring is als bijlage toegevoegd 
bij dit besluit, evenals een toelichting die de beweegredenen uitlegt en de wettelijke basis meegeeft. 
Overwegende dat de beginselverklaring de principes bevat van wat neutraliteit betekent in een school, 
een academie of een centrum van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs; 
Overwegende dat het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of agogisch project 
tot de autonomie van het schoolbestuur behoort. De beginselverklaring vormt daarbij de 
gemeenschappelijke noemer voor het hele stedelijk en gemeentelijk onderwijs, waaronder de lokale 
projecten een plek vinden; 
Overwegende dat het gemeentebestuur door de goedkeuring het engagement aangaat om het eigen 
pedagogisch project, het eigen schoolreglement en de eigen onderwijspraktijk hiermee in 
overeenstemming te brengen. 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Jo Ruyters, 
Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1:  
De beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs, zoals opgenomen in de bijlage, 
wordt goedgekeurd. 
artikel. 2:  
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 
artikel. 3:  
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan OVSG vzw. 
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Onderwijs - Algemeen 
4. VAKANTIES EN VRIJE DAGEN VOOR DE GEMEENTESCHOLEN VOOR HET 

SCHOOLJAAR 2017-2018 
 
Etienne Gielen: 
In elke gemeenteschool zijn telkens 2 pedagogische studiedagen ingepland. Is de invulling van deze 
studiedagen bekend? Welke thema’s zullen aan bod komen? 
Schepen Bert Cilissen:  
We zullen u een antwoord bezorgen. 
 
Elk schooljaar moeten de vakantiedagen vastgelegd en bekendgemaakt worden, dit na overleg met 
de schoolraad. 
Onderstaand voorstel met de voorgestelde vakantiedagen en facultatieve verlofdagen voor het 
schooljaar 2017-2018 werden goedgekeurd op het schepencollege dd. 22/06/2016. 
 
Voor het schooljaar 2017-2018 gelden volgende vakantieperiodes: 
• Herfstvakantie: van maandag 30/10/2017 tot en met vrijdag 05/11/2017 
• Kerstvakantie: van maandag 25/12/2017 tot en met vrijdag 05/01/2018 
• Krokusvakantie: van maandag 12/02/2018 tot en met vrijdag 16/02/2018 
• Paasvakantie: van maandag 2/04/2018 tot en met vrijdag 15/04/2018 
• Zomervakantie: van maandag 02/07/2018 tot en met vrijdag 31/08/2018 
 
Voor het schooljaar 2017-2018 gelden volgende facultatieve verlofdagen gemeentelijk basisonderwijs: 
•Maandag 11 december 2017: Facultatieve verlofdag school Millen – Genoelselderen 
•Maandag 30 april 2018: facultatieve verlofdag school Millen – Genoelselderen 
•Maandag 8 oktober 2017: pedagogische studiedag school Millen – Genoelselderen 
•Woensdag 6 december 2017: pedagogische studiedag school Millen – Genoelselderen 
•Maandag 11 september 2017: facultatieve verlofdag school Riemst 
•Maandag 30 april 2018: facultatieve verlofdag school Riemst 
•Maandag 30 april 2018: facultatieve verlofdag school Herderen 
•Maandag 18 juni 2018: facultatieve verlofdag school Herderen 
•Maandag 6 november 2017: pedagogische studiedag school Riemst – Herderen 
•Woensdag 6 december 2017: pedagogische studiedag school Riemst – Herderen 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Jo Ruyters, 
Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
AH Interne zaken 
5. GEMEENTEREGLEMENT ADMINISTRATIEVE STUKKEN 
 
Marc Konings:  
Kan u mij meer uitleg geven over de bepalingen inzake de grotten van Kanne en de overschakeling 
naar de rijbewijzen in bankkaartmodel? 
Burgemeester Mark Vos: 
Deze administratieve belastingen zijn reeds vroeger goedgekeurd. 
 
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 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 
april (B.S. 21 mei 2007); 
Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs; 
Gelet op het koninklijk besluit van 25 maart 2003 (B.S. 28 maart 2003) inzake de afgifte van de 
electronische identiteitskaart; 
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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; 
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 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd bij wet van 15 september 2006 (B.S. 
6 oktober 2006) en bij wet van 25 april 2007 (B.S. 10 mei 2007); 
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; 
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; 
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); 
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 het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente zware lasten 
meebrengt en dat het aangewezen is hiervoor een gematigde belasting in te vorderen en de tarieven 
aan te passen; 
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; 
Overwegende dat de overschakeling naar de rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen in bankkaartmodel 
gepaard gaat met een prijsaanpassing. De federale overheid heeft de prijs opgetrokken naar 20,00 
euro ongeacht of het een eerste aflevering of duplikaat betreft. Ons nieuw tarief bedraagt 25,00 euro; 
Overwegende dat de FOD Binnenlandse Zaken via zijn schrijven van 21 december 2012 vanaf 1 april 
2013 niet enkel de rechtstreekse kosten van de aanmaak van een identiteitsdocument in rekening 
wenst te brengen maar ook de weerkerende onrechtstreekse kosten (zoals loonkosten, personeel eID 
en afgeschreven investeringen). Dit heeft tot gevolg dat alle identiteitsdocumenten en de 
spoedprocedures 3,00 euro duurder worden; 
Overwegende dat we besparingen moeten doorvoeren, wordt bij aanvraag van een nieuwe pin- en 
pukcode tengevolge van verlies een tarief van 5,00 euro gevraagd, voor de kosten bij een huwelijk 
wordt een vast bedrag van 40,00 euro aangerekend ongeacht de dag en bij de aanvraag van een 
token wordt 5,00 euro aangerekend; 
Overwegende dat FOD Buitenlandse Zaken vanaf 01/06/2014 de prijs van een reispas aangevraagd 
in normale procedure verlaagt met 6 euro; 
Overwegende de geplande veralgemening van het elektronische basisdocument in 2017 en daarmee 
gepaard gaande de prijsverlaging van de spoedprocedures van identiteitsdocumenten; 
Overwegende de afschaffing van de voorlopige identiteitsdocumenten uitgereikt door de regionale 
afgevaardigden van het rijksregister vanaf 15/01/2017 en de vervanging hiervan door elektronische 
identiteitsdocumenten die met spoed in de gemeenten geleverd worden of gecentraliseerd in Brussel 
geleverd worden (deze laatste optie is enkel voor de eID en de kids-ID). 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, 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 12 december 2016 wordt opgeheven. 
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 01/01/2017): 
• A-kaart (bewijs van inschrijving in vreemdelingenregister van bepaalde duur/witte kaart) is een 
verblijfskaart voor niet-EU-burgers 
20,00 euro (18,40 euro aanmaakkosten en 1,60 euro gemeentebelasting). 
• B-kaart (bewijs van inschrijving in vreemdelingenregister/witte kaart) is een verblijfskaart voor niet-
EU-burgers 
20,00 euro (18,40 euro aanmaakkosten en 1,60 euro gemeentebelasting). 
• C-kaart (identiteitskaart voor niet-EU-vreemdeling/gele kaart) 
18,00 euro (15,70 euro aanmaakkosten en 2,30 euro gemeentebelasting). 
• D-kaart (EG-langdurig ingezetene) 
18,00 euro (15,70 euro aanmaakkosten en 2,30 euro gemeentebelasting). 
• E-kaart (identiteitskaart voor EER-vreemdeling/blauwe kaart) 
18,00 euro (15,70 euro aanmaakkosten en 2,30 euro gemeentebelasting). 
• E+-kaart (attest van permanent verblijf voor een onderdaan van één van de lidstaten van de 
Europese Unie)  
18,00 euro (15,70 euro aanmaakkosten en 2,30 euro gemeentebelasting). 
• F-kaart (kaart voor niet-EU familieleden van een EU-onderdaan of een Belg/gele kaart) 
18,00 euro (15,70 euro aanmaakkosten en 2,30 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 (15,70 euro aanmaakkosten en 2,30 euro 
gemeentebelasting). 
• 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 (15,70 euro aanmaakkosten en 2,30 euro gemeentebelasting). 
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De kosten voor een aanvraag via spoedprocedure: 
- spoedprocedure: 121,00 euro (100 euro aanmaakkosten + 21 euro gemeentebelasting)(vanaf 
01/01/2017 - tem 30/06/2017). 
- spoedprocedure: 84,00 euro (79 euro aanmaakkosten + 5 euro gemeentebelasting)(vanaf 
01/07/2017). 
- extreme spoedprocedure: 187,00 euro (188,30 euro aanmaakkosten -1,30 euro 
gemeentebelasting)(vanaf 01/01/2017 - tem 30/06/2017). 
- extreme spoedprocedure: 125,00 euro (120 euro aanmaakkosten + 5 euro gemeentebelasting)(vanaf 
01/07/2017). 
 
- 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 01/01/2017):  
18,00 euro (15,70 euro aanmaakkosten + 2,30 euro gemeentebelastingen). 
 
De kosten voor een aanvraag via spoedprocedure: 
- spoedprocedure: 121,00 euro (100 euro aanmaakkosten + 21 euro gemeentebelasting)(vanaf 
01/01/2017 - tem 30/06/2017). 
- spoedprocedure: 84,00 euro (79 euro aanmaakkosten + 5 euro gemeentebelasting)(vanaf 
01/07/2017). 
- extreme spoedprocedure: 187,00 euro (188,30 euro aanmaakkosten -1,30 euro 
gemeentebelasting)(vanaf 01/01/2017 - tem 30/06/2017). 
- extreme spoedprocedure: 125,00 euro (120 euro aanmaakkosten + 5 euro gemeentebelasting)(vanaf 
01/07/2017). 
- extreme spoedprocedure met levering in Brussel: 95 euro (110 euro aanmaakkosten -15 euro 
gemeentebelasting) (vanaf 01/01/2017 - tem 30/06/2017). 
- extreme spoedprocedure met levering in Brussel: 95 euro (90 euro aanmaakkosten + 5 euro 
gemeentebelasting) (vanaf 01/07/2017). 
 
3° Voor de elektronische identiteitsbewijzen voor kinderen van minder dan twaalf jaar (Kids-ID): 8,00 
euro (6,30 euro bestemd voor FOD Binnenlandse Zaken + 1,70 euro gemeentebelasting)(vanaf 
01/01/2017). 
 
De kosten voor een aanvraag via spoedprocedure: 
- spoedprocedure: 114,00 euro (100 euro aanmaakkosten + 14 euro gemeentebelasting)(vanaf 
01/01/2017 - tem 30/06/2017). 
- spoedprocedure: 84,00 euro (79 euro aanmaakkosten + 5 euro gemeentebelasting)(vanaf 
01/07/2017). 
- extreme spoedprocedure: 178,00 euro (188,30 euro aanmaakkosten -10,30 euro 
gemeentebelasting)(vanaf 01/01/2017 - tem 30/06/2017). 
- extreme spoedprocedure: 125,00 euro (120 euro aanmaakkosten + 5 euro gemeentebelasting)(vanaf 
01/07/2017). 
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- extreme spoedprocedure procedure met levering in Brussel: 95 euro (110 euro aanmaakkosten -15 
euro gemeentebelasting) (vanaf 01/01/2017 - tem 30/06/2017). 
- extreme spoedprocedure procedure met levering in Brussel: 95 euro (90 euro aanmaakkosten + 5 
euro gemeentebelasting) (vanaf 01/07/2017). 
 
Voor zeer dringende en dringende Kids-ID's die gelijktijdig worden aangevraagd voor kinderen van 
hetzelfde gezin en op hetzelfde adres zijn ingeschreven.  
- spoedprocedure: 55,00 euro (52,30 euro aanmaakkosten + 2,70 euro gemeentebelasting) (vanaf 
01/01/2017). 
- extreme spoedprocedure: 55,00 euro (52,30 euro aanmaakkosten + 2,70 euro gemeentebelasting) 
(vanaf 01/01/2017). 
 
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): 
- 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. 
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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.  
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 Personeel 
6. TOETREDING JOBPUNT 
 
Steven Coenegrachts: 
Wat is er veranderd bij Jobpunt Vlaanderen? Waarom is de gemeente hier niet eerder bij 
aangesloten? 
Burgemeester Mark Vos: 
De structuur bij Jobpunt Vlaanderen is verbeterd.  
In de nabije toekomst zijn er een aantal nieuwe aanwervingen gepland in de onze gemeente. Om 
onze personeelsdienst te ontlasten willen we als gemeente aansluiten bij Jobpunt Vlaanderen. Per 
vacature wordt bekeken of de aanwerving (of een gedeelte van de procedure) door een extern bureau 
geregeld wordt of dat onze personeelsdienst de procedure opvolgt. 
 
Etienne Gielen: 
Moet er, naast de eenmalige kost, ook nog betaald worden per individuele aanwerving? Is er niet 
voldoende expertise in huis om de aanwervingen in eigen beheer te houden?  
Burgemeester Mark Vos:  
De gemeente zal vanuit een raamcontract werken en per aanwerving bekijken welke modules of 
onderdelen extra aangekocht worden. We hebben de expertise in huis, maar er is te weinig capaciteit. 
Momenteel worden assessments en online persoonlijkheidstesten ook al via een extern bureau 
ingekocht.  
De aanwervingen via Jobpunt Vlaanderen zullen ook mee te volgen zijn voor de raadsleden via het 
schepencollege.  
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Op grond van volgende overweging, zowel feitelijk als juridisch:  
Gezien het gemeentebestuur van Riemst de dienstverlening meer bepaald het P&O-beleid in zijn 
globaliteit verder wenst te professionaliseren; 
Gezien consultancy in deze gespecialiseerde materie een arbeids- en tijdsintensieve aangelegenheid 
is en de aankoop ervan bijzondere expertise vergt; 
Gelet op de oprichting van Jobpunt Vlaanderen bij decreetsmachtiging d.d. 2 maart 1999 door de 
Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de steden Leuven, Gent en Antwerpen, de gemeente 
Wichelen, de VVSG en de dienst voor de Scheepvaart; 
Gelet op het decreet van 29 mei 2015 houdende machtiging tot deelneming in Jobpunt Vlaanderen en 
wijziging van de opdracht van Jobpunt Vlaanderen;  
Gelet op de statuten van Jobpunt Vlaanderen zoals goedgekeurd op de Buitengewone Algemene 
Vergadering van 15 oktober 2015; 
Gelet op het feit dat Jobpunt Vlaanderen een coöperatieve vennootschap van privaat recht is met 
uitsluitend vennoten uit de publieke sector in Vlaanderen; 
Gelet op het feit dat Jobpunt Vlaanderen sinds 2000 operationeel is, en momenteel ruim 250 vennoten 
telt, waaronder zowel lokale besturen, OCMW’s,  autonome overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen, 
intercommunales, politiezones, hulpverleningszones; 
Gelet op het feit dat de relatie tussen Jobpunt Vlaanderen en haar vennoten wordt geregeld in een 
beheersreglement; 
Gelet op het feit Jobpunt Vlaanderen uitsluitend werkt voor haar vennoten die elk als entiteiten 
behorende tot de overheid kunnen worden beschouwd en gezamenlijk het toezicht uitoefenen op de 
vennootschap  waardoor de quasi inhouse-kwalificatie van toepassing is; 
Gezien Jobpunt Vlaanderen een heel breed dienstenpakket levert zowel inzake werving en selectie, 
als in de brede P&O-activiteiten (zoals organisatie van assessment centers, doorlichting van 
organisaties, begeleiding bij veranderingstrajecten, opmaak personeelsplannen, optimaliseren van 
processen, evaluatie in het algemeen en evaluatie decretale graden, outplacement, coaching en 
dergelijke meer);  
Gezien Jobpunt Vlaanderen daartoe altijd samenwerkt met erkende dienstverleners na 
marktvergelijking en met toepassing van de wet overheidsopdrachten; 
Gezien het bestuur door toetreding tot Jobpunt Vlaanderen gebruik kan maken van de 
schaalvoordelen zowel inzake kostprijs als kwaliteit van de dienstverleners; 
Gezien Jobpunt Vlaanderen de meest gunstige tarieven garandeert; 
Gezien de relatie tussen Jobpunt Vlaanderen en haar vennoten op reglementaire basis stoelt en niet 
van contractuele aard is, en gezien de quasi inhouse-kwalificatie, zijn de openbare besturen die lid zijn 
van Jobpunt Vlaanderen vrijgesteld van de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten om van 
de diensten van de door Jobpunt Vlaanderen via overheidsopdrachten geselecteerde dienstverleners 
gebruik te maken;  
Gezien Jobpunt Vlaanderen aan haar vennoten een netwerk van professionele dienstverleners in de –
P&O- en consultancysector garandeert; 
Gezien de toetreding geen verplichting tot afname inhoudt en het bestuur dus zijn maximale 
keuzevrijheid behoudt. Het gemeentebestuur van Riemst beschikt zodoende over een P&O-
ondersteuning op afroep zonder verdere verplichting en met behoud van een maximale 
onafhankelijkheid; 
Gezien Jobpunt Vlaanderen niet in de plaats treedt van het bestuur doch de rol opneemt van 
adviesverlening, kwaliteitscontrole, procesbewaking enz. op de opdrachten die door de externe 
leveranciers worden uitgevoerd; 
Gelet op het feit dat openbare besturen vennoot kunnen worden door de éénmalige aankoop van 
aandelen in functie van de grootte van het bestuur. Voor elke 10 VTE in dienst dienen 3 aandelen 
(afronding naar de hogere eenheid) van elk €24,79 aangekocht.  
Gezien dit voor het gemeentebestuur van Riemst: ((91,72 VTE : 10)(afronding naar hogere eenheid --
> 9,172 wordt 10) x 24,79) x3 = 743,7 euro betekent. 
Gelet op artikel 43, §2, 5° van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de 
gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen; 
Overwegende dat het gemeentebestuur van Riemst is aangesloten bij het Vlaamse Selectiecentrum 
voor Overheidspersoneel CVBA (Jobpunt Vlaanderen); 
Overwegende dat het gemeentebestuur van Riemst overeenkomstig de statuten van de vennootschap 
recht heeft op een vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering; 
Gelet op het verzoek van Jobpunt Vlaanderen om een vertegenwoordiger en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering aan te duiden; 
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De gemeenteraad gaat over tot het aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de 
Algemene Vergadering van het Vlaams Selectiecentrum voor Overheidspersoneel CVBA (Jobpunt 
Vlaanderen). 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
Het gemeentebestuur van Riemst treedt toe tot Jobpunt Vlaanderen voor ondersteuning inzake het 
P&O-beleid en dit vanaf 12/09/2017. 
artikel 2: 
Het gemeentebestuur van Riemst besluit Mark Vos aan te duiden als vertegenwoordiger en Bert 
Cilissen aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van 
het Vlaams Selectiecentrum voor overheidspersoneel VCBA (Jobpunt Vlaanderen).  
artikel 3: 
Het gemeentebestuur van Riemst besluit een afschrift van deze beslissing aan het Vlaams 
Selectiecentrum voor Overheidspersoneel CVBA (Jobpunt Vlaanderen) te bezorgen.  
artikel 4: 
De administratie wordt belast met de afhandeling van de formaliteiten. 
 
Facilitaire diensten - Technische Dienst 
7. GOEDKEURING VERNIEUWDE CODE VOOR INFRASTRUCTUUR- EN NUTSWERKEN 

LANGS GEMEENTEWEGEN 
 
Ivo Thys: 
In deze code zit geen handhaving (denk aan de werken in de Zagerijstraat te Membruggen). Hoe 
wordt dit gecontroleerd? Hoe kan dit afgedwongen worden? 
Burgemeester Mark Vos:  
De werken in de Zagerijstraat hebben ongeveer 1 jaar geduurd. De oorzaken waarom deze werken 
langer dan normaal hebben geduurd, zijn duidelijk. Uiteindelijk hebben we door de nieuwe procedure 
door ontdubbeling van riolering meer werken kunnen uitvoeren dan oorspronkelijk gepland voor bijna 
dezelfde prijs. Handhaving kan gebeuren via de betrokkenen, maar dit soms moeilijk om alles op 
elkaar af te stemmen. Het gaat er vooral over dat de aannemers elkaar snel moeten opvolgen. 
Dit doet zich soms voor bij aanleg van nutsvoorzieningen.  
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikels119 en 135; 
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikels 42, , 57, 58, 64 en 192; 
Gelet op de Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen, goedgekeurd bij 
gemeenteraadsbesluit van 21 augustus 2001; 
Overwegende dat de Vlaamse Raad van Netbeheerders en de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten (VVSG) samen met een delegatie van nutsbedrijven, gemeenten en intercommunales in 
2016 een nieuwe code heeft uitgewerkt; 
Overwegende dat deze geactualiseerde code wil zorgen voor 1) duurzaam beheer en inrichting van 
het openbaar domein en van de ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur, 2) kwaliteitsvolle 
uitvoering van werken (inclusief puntwerken) in het openbaar domein, 3) een goed herstel van het 
openbaar domein na nutswerken, 4) een betere afstemming van werken, 5) een betere communicatie, 
6) aandacht voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers en een performante opvolging voor 
meldingen en klachten; 
Overwegende dat de VVSG alle gemeenten en nutsbedrijven oproept om deze code te onderschrijven 
om via een standaardisering de afspraken beter te kunnen afdwingen op het terrein; 
Overwegende dat het de bedoeling is om de Code voor infrastructuur- en nutswerken langs de 
Gemeentewegen toepasselijk te maken op alle nutsbedrijven werkzaam op het grondgebied van de 
gemeente Riemst; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
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BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen goed te keuren. 
Deze bepalingen gelden voor elke opdrachtgever die de code heeft goedgekeurd en die werken 
uitvoert op het grondgebied van de gemeente Riemst. 
artikel 2: 
De code maakt integraal deel uit van dit besluit. 
artikel 3: 
De bepalingen van de nieuwe code gelden vanaf 1 januari 2018. 
artikel 4: 
De Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen, goedgekeurd bij 
gemeenteraadsbesluit van 21 december 2001 wordt opgeheven op de dag dat de nieuwe code van 
toepassing wordt. 
artikel 5: 
Dit besluit wordt opgestuurd aan: 
• de bestendige deputatie van de provincie Limburg; 
• de griffie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank; 
• de toezichthoudende overheid; 
• de VVSG vzw. 
 
LDP - Dienst Milieu 
8. CONTANTBELASTINGREGLEMENT OP HET INZAMELEN GFT-AFVAL BIJ NIET-

GEZINNEN 
 
Marc Konings: 
Waarom moet niet-particulieren meer betalen dan particulieren? Hoe weet je of een bedrijf geen 
particulierentarief toepast? Hoe kan er bij de ophaling onderscheid gemaakt worden tussen particulier 
en niet-particulier? 
Schepen Mathieu Eycken:  
Momenteel kunnen bepaalde zelfstandigen/bedrijven hun gft-afval niet kwijt. Daarom vragen ze zelf  
om gft-stickers te kunnen aankopen wat momenteel niet kan doordat ze niet als gezin beschouwd 
worden en niet in het bevolkingsregister zijn opgenomen waardoor zij niet afvalbelasting betalen. Zij 
moeten manueel bijgevoegd worden in CARDS en ontvangen vervolgens een sticker op naam van 
hun bedrijf. 
Burgemeester Mark Vos:  
Elke particulier betaalt aan Limburg.net een vaste vergoeding voor de ophaling. Bedrijven betalen 
deze belasting niet. Met de hogere prijs van de gft-sticker voor niet-particulieren wordt dit 
gecompenseerd. 
 
Gelet op de grondwet, artikel 170, § 4; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 en artikel 43 § 2 15°; 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen-
procedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en gewijzigd 
bij decreet van 17 februari 2012; 
Gelet op het materialendecreet van 14 december 2011, artikel 10; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende 
het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen van 1 juni 2012, hoofdstuk 5; 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net; 
Gelet op het principe "de vervuiler betaalt"; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Overwegende dat het materialendecreet en het uitvoeringsbesluit Vlarema de gemeenten oplegt om 
voor de verschillende afvalfracties, waaronder restafval, gft en grof vuil maximaal de werkelijke kost 
door te rekenen; 
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Overwegende dat via het Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van 
huishoudelijke afvalstoffen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 12-12-2016 aan de 
gezinnen een kohierbelasting wordt aangerekend waarin onder meer de vaste kosten voor de 
inzameling van het gft-afval verrekend zitten.  
Overwegende dat ook niet-gezinnen kunnen deelnemen aan de inzameling van het gft-afval op 
voorwaarde van het aanleveren van organisch-biologisch bedrijfsafval ontstaan door een met de 
huishoudens vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
Overwegende dat voor niet-gezinnen geen vaste kosten worden doorgerekend via een 
kohierbelasting, zodat een aangepast tarief van contantbelasting gerechtvaardigd is.  
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
Met ingang van 1 januari 2018 wordt een contantbelasting gevestigd op de inzameling van het gft-
afval bij niet-gezinnen. 
artikel 2: 
Het bedrag van de contantbelasting voor niet-gezinnen bedraagt 80 euro voor een gft-container van 
120L en 30 euro voor een 40L container.  
artikel 3: 
De contantbelasting vermeld in artikel 2 is verschuldigd door eenieder die niet valt onder de definitie 
van ‘gezin’ zoals omschreven in het Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en 
verwerken van huishoudelijke afvalstoffen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 12-12-2016 
en die toch gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening inzake de huis-aan-huis inzameling 
gft-afval, op voorwaarde dat dit voldoet aan de wettelijke voorwaarden, namelijk enkel organisch-
biologisch bedrijfsafval ontstaan door een met huishoudens vergelijkbare bedrijfsactiviteit.  
In de mate dat er een tegenstrijdigheid zou bestaan met het Reglement betreffende de belasting voor 
het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad dd. 12-12-2016, primeren de bepalingen van huidig reglement.  
artikel 4: 
De contantbelasting is verschuldigd bij de aankoop van de door de gemeente voorgeschreven stickers 
op de door de gemeente vastgestelde plaatsen. De gft-sticker moet jaarlijks vernieuwd worden.  
artikel 5: 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze contantbelasting bij 
het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd zijn. 
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen 
vanaf de datum van de contante inning. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding 
afgegeven binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan. 
artikel 6: 
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting en volgt de regelgeving 
hieromtrent. 
artikel 7: 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van 
titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot 9bis van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit 
Wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 
artikel 8: 
Dit besluit is geldig vanaf 01-01-2018. 
artikel 9: 
Dit reglement wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
Een afschrift van dit reglement zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan Limburg.net, OVAM en 
AMINAL Milieu-inspectie. 
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ROW - Dienst Patrimonium 
9. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KUILENZOUW KEELSTRAAT 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; 
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 artikel 57, §3, 4° van het Gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op artikel 25 (W), 51 (L) en 80 (D) van het KB van 8 januari 1996; 
Gelet op titel VIII, hoofdstuk I van het Gemeentedecreet, houdende bestuurlijk toezicht; 
Gelet op decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur; 
Gezien, om een oplossing te bieden aan mogelijke overlast in de Keelstraat te Vroenhoven één van 
de oplossingen is: Het vergroten van de doorvoercapaciteit van de Kuilenzouw richting Albertkanaal; 
Gezien op die manier er meer water, afkomstig uit het hoger gelegen landbouwgebied afgevoerd kan 
worden doorheen de dorpskern van Vroenhoven, rekening houdend met het maximale debiet van het 
Albertkanaal.  
Gezien de nfrax, als beheerder van de riolering het studiebureau Geotec belast heeft met de opdracht 
om het ontwerp op te stellen. 

• de bestaande buis met een diameter van 800 mm te vervangen door een betonnen 
greppelbak; 

• het oppervlaktewater van de Keelstraat en Pastoor Counestraat te scheiden van de 
Kuilenzouw; 

• de bochten in de Kuilenzouw, onder de Kanaalstraat door, zoveel als mogelijk recht te 
trekken.  

Gelet op de beslissing van het CBS houdende de projectaanvraag van 3 augustus 2017; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12 november 2007 houdende de inbreng van het 
rioleringsnet bij Infrax; 
Gezien de noodzakelijkheid om een samenwerkingsovereenkomst met Infrax af te sluiten zodat Infrax 
en de gemeente Riemst gezamenlijk kunnen optreden; 
Gezien om administratieve redenen er een samenwerkingsovereenkomst moet worden afgesloten; 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De samenwerkingsovereenkomst tussen, Infrax en de gemeente Riemst, als bijlage toegevoegd, 
handelend over “Kuilenzouw Keelstraat R004636 wordt goedgekeurd. 
artikel 2: 
De samenwerkingsovereenkomst als bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit, en wordt 
goedgekeurd en aanvaard. Burgemeester Mark Vos en gemeentesecretaris Guido Vrijens zullen de 
overeenkomst namens de gemeente Riemst ondertekenen. 
artikel 3: 
Een exemplaar van deze gemeenteraadsbeslissing zal overgemaakt worden aan Infrax en aan de 
financiële dienst van de gemeente als bijlage van de ereloonstaat. 
artikel 4: 
De nodige kredieten voor de betaling van de erelonen worden voorzien bij wijziging in het budget 
2017. 
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ROW - Dienst Patrimonium 
10. AANKOOP SPORTGROND SPORTZONE VLIJTINGEN: PERCEEL SECTIE A NUMMER 

395D, DEFINITIEF BESLUIT 
 
Gelet op de bespreking met Ruimte Vlaanderen van 3 juli 2003 waaruit blijkt dat een uitbreiding van 
de sportzone haalbaar is; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14 mei 2007 houdende de definitieve aanvaarding 
van het BPA “Vlijtingen III”; 
Gelet op het ministerieel besluit van 31 december 2007, (BS 23/01/2008) waarbij het bijzonder plan 
van aanleg “Vlijtingen III”, bestaande uit een plan bestaande toestand, een plan juridische toestand, 
een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningplan werd 
goedgekeurd; 
Gezien de minister ook de onteigening voor algemeen nut goedkeurde van de onroerende goederen 
aangegeven op het onteigeningsplan; 
Gelet op het aanbod van de eigenaars, om de gronden gelegen te Riemst 3e afdeling sectie A 
nummer 395D te verkopen tegen € 25.000, pachtvergoeding inbegrepen; 
Gelet op het schattingsverslag opgesteld door landmeter-expert Peter Gijsen op 18 november 2015; 
Gelet op de ontwerpakte, opgesteld door notaris Ann Vranken, die als bijlage integraal deel uitmaakt 
van dit besluit; 
Gezien de aanvraag van de de ruitervereniging om bedoelde gronden aan te kopen; 
Gezien de aankoop gebeurd om reden van openbaar nut, namelijk de realisatie van het 
onteigeningsplan behorende bij het BPA "Vlijtingen III" 
Gezien de kosten van de aankoop € 25.000,00 kunnen gefinancierd worden met de kredieten die zijn 
ingeschreven in het budget 2017 onder registratiesleutel 22000000-074003 aankoop sportgronden; 
Gezien de kosten voor de notaris, en voor het opstellen van de akte 2.162,84  kunnen gefinancierd 
worden met de kredieten die zijn ingeschreven in het budget 2017 onder registratiesleutel 61420110-
0660 notariskosten; 
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 3 september 2015; 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur in de provincies en de gemeenten; 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De gemeente zal navermelde goederen, sportgronden, gelegen te Vlijtingen sectie A aankopen:  

• Riemst 3e afdeling Vlijtingen sectie A nr. 395D groot 29a40ca volgens de voorwaarden 
opgesomd in de ontwerpakte van aankoop opgesteld door notaris Ann Vrancken, akte die 
integraal deel uitmaakt van dit besluit.  

artikel 2: 
De aankoop gebeurt tegen een bedrag van € 25.000,00 en kan gefinancierd worden met de kredieten 
die zijn ingeschreven in het budget 2017 onder registratiesleutel 22000000-074003 aankoop 
sportgronden.  
artikel 3: 
De gemeente zal de in artikel 1 vermelde goederen aankopen om reden van openbaar nut, namelijk 
de realisatie van de sportzone te Vlijtingen volgens het onteigeningsplan goedgekeurd bij ministerieel 
besluit van 31 december 2007. 
artikel 4: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen ook van 
ambtshalve inschrijving. 
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artikel 5: 
Al de kosten, geraamd op € 2.162,84, voortvloeiende uit deze aankoop zijn ten laste van de gemeente 
Riemst, notariskosten, bodemattesten, inschrijving hypotheekkantoor, registratiekosten, en kunnen 
gefinancierd worden met de kredieten die zijn ingeschreven in het budget 2017 onder registratiesleutel 
61420110-0660 notariskosten;   
artikel 6: 
Akkoord te gaan met de aanstelling van notaris Ann Vrancken, en dit op vraag van de verkopers, om 
de akte te verlijden. 
artikel 7 
Een afschrift van deze beslissing samen met de nodige bewijsstukken over te maken aan de 
rekendienst voor de betaling van de aankoop. 
 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
11. DEFINITIEF BESLUIT TOT HET GRATIS AANVAARDEN VAN EEN LOT "WEGZATE" 

KANAALSTRAAT, BLOESEMSTRAAT, DE KOMMIK, EN BURGEMEESTER 
SCHEPERSLAAN TE VROENHOVEN RIEMST 

 
Marc Konings:  
Wat als de gemeente dit lot niet wil aanvaarden? 
Burgemeester Mark Vos:  
Dit is een decretale verplichting.  
 
Steven Coenegrachts:  
Waarom worden de aktes niet zelf verleden? 
Burgemeester Mark Vos:  
Sommige doen we zelf.  Als het ingewikkelde acties zijn kiezen we er soms voor om via de notaris te 
werken.  
 
Gelet op de beslissing van 9 september 2013 houdende de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst met de VMSW, Infrax, Kleine Landeigendom CVBA en WOONZO voor 
het opstellen van het ontwerp van riolerings-, wegen-, en omgevingswerken op de wijk "RUP Wilder" 
te Riemst Vroenhoven. 
Gelet op de beslissing van 9 februari 2015 waarbij de gemeenteraad in principe akkoord ging met de 
realisatie van een sociaal woningbouwproject op de gronden te "Wilder" Vroenhoven Riemst, om de 
gemeenschapsvoorzieningen kosteloos bij het openbaar domein in te lijven, in te staan voor het 
onderhoud en om de gronden waarop de gesubsidieerde infrastructuur werd aangebracht kosteloos in 
te lijven bij het openbaar domein. 
Gezien de voorlopige oplevering van de gesubsidieerde infrastructuurwerken;  
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 21 augustus 2017 houdende hun principieel 
akkoord tot aanvaarding van deze gratis grondafstand aan ons bestuur;  
Gezien het een gratis grondafstand betreft gaat het bestuur akkoord om af te zien van de 
procedureregel om een schatting aan te vragen, en dit om kosten te besparen; 
Gezien de aankoop voor openbaar nut is, namelijk de realisatie van de rooilijn in de Kanaalstraat, 
Bloesemstraat, Burgemester Scheperslaan en De Kommik; 
Gezien het inlijven van bedoeld perceel bij het openbaar domein noodzakelijk is; 
Gelet op de ontwerpakte, opgesteld door notaris Hougaerts, die als bijlage integraal deel uitmaakt van 
dit besluit; 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur in de provincies en de gemeenten; 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
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BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De gemeente zal navermelde goederen: 

• perceel, groot volgens meting, door het bureau Geotec op 26/01/2017, 1ha06a08ca eigendom 
van de CVBA "Kleine Landeigendom, gelegen te Riemst 4e afdeling Vroenhoven sectie A, 
nummers 322B3/deel en 322D3/deel, gratis aanvaarden en inlijven bij het openbaar domein 
van de Kanaalstraat, Bloesemstraat, Burgemeester Scheperslaan en De Kommik, volgens de 
ontwerpakte opgesteld door notaris Hougaerts, die integraal deel uitmaakt van dit besluit.  

artikel 2: 
De gemeente zal de in artikel 1 vermelde goederen aannemen om ze een bestemming te geven van 
openbaar nut, namelijk de realisatie van het openbaar domein in de Kanaalstraat, Bloesemstraat, 
Burgemeester Scheperslaan en De Kommik. 
artikel 3: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen ook van 
ambtshalve inschrijving. 
artikel 4: 
De kosten  voortvloeiende uit deze aankoop, opmaken akte, registratie, inschrijving, …, zijn ten laste 
van de CVBA "Kleine Landeigendom". 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
12. DEFINITIEF BESLUIT TOT AANKOOP VAN DRIE PERCELEN TE KANNE EN 

VROENHOVEN IN HET KADER VAN WATERBEHEERSING EN EROSIE 
 
Overwegende de wateroverlast- en modderoverlast problematiek in de gemeente zoals meest recent 
vastgesteld tijdens de noodweerperiodes juli 1999, juli 2001 en in de loop van 2008, en 27 mei 2016, 
en de belangrijke maatschappelijke hinder en economische schade die ze veroorzaakten; 
Overwegende de nefaste gevolgen van erosie voor een duurzame landbouw op langere termijn;  
Gezien de eigenaars van de gronden gelegen te Kanne en Vroenhoven, akkoord zijn om de gronden 
te verkopen tegen schattingprijs: 

• Perceel grond gelegen te Kanne, 5e afdeling sectie B nummer 82A groot volgens kadaster 
18a84 kan aangekocht worden tegen een bedrag van € 19.370,97, wederbelegging 23,2250% 
inbegrepen;  

• perceel grond gelegen te Kanne 5e afdeling sectie B nummer 83C groot volgens kadaster 
18a90 kan aangekocht worden tegen een bedrag van € 12.048,75, wederbelegging 23,2250% 
inbegrepen; 

• perceel grond gelegen te Vroenhoven 4e afdeling sectie C nummer 118A, groot volgens 
kadaster 27a10 kan aangekocht worden tegen een bedrag van € 27.100 pachtvergoeding 
inbegrepen; 

Gezien de gronden gelegen te Kanne 5e afdeling sectie B nummers 82A en 83C in pacht blijven bij de 
heer Guy Hardy, Kleine Molenstraat 6 te 3770 Riemst; 
Gezien op deze gronden de erosiewerken al zijn uitgevoerd met goedkeuring van pachter en 
eigenaars. 
Gezien het perceel gelegen te Vroenhoven nummer 118A dienst kan doen als wachtbekken. De 
werken worden uitgevoerd na aankoop van de gronden;  
Gezien in vergadering van 1 juni 2017 het college akkoord ging om notaris Mieke Neven aan te stellen 
om de aankopen te realiseren.  
Gelet op het schattingsverslag opgesteld door landmeter-expert Robert Thijsen op 19 oktober 2016 
voor het perceel gelegen te Kanne sectie B nummer 82A; 
Gelet op het schattingsverslag opgesteld door landmeter-expert Robert Thijsen op 10 april 2017 voor 
de percelen gelegen te Kanne sectie B 83C en gelegen te Vroenhoven sectie C 118A; 
Gelet op de ontwerpakte, opgesteld door notaris Mieke Neven, die als bijlage integraal deel uitmaakt 
van dit besluit; 
Gezien de aankoop gebeurd om reden van openbaar nut, namelijk de realisatie van maatregelen om 
wateroverlast te voorkomen in de dorpskernen van Kanne en Vroenhoven; 
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Gezien de kosten van de notaris kunnen gefinancierd worden met de kredieten die zijn voorzien in het 
budget 2017 onder registratiesleutel 61420110-0600. 
Gezien de kosten van de aankoop kunnen gefinancierd worden met de kredieten die zijn voorzien in 
het budget 2017 onder registratiesleutel 22000000-0310. 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De gemeente zal navermelde goederen, landbouwgronden, gelegen te: 

• Riemst 5e afdeling Kanne, 5e afdeling sectie B nummer 82A groot volgens kadaster 18a84 
aankopen tegen een bedrag van € 19.370,97, wederbelegging 23,2250% inbegrepen;  

• Riemst 5e afdeling Kanne 5e afdeling sectie B nummer 83C groot volgens kadaster 18a90 
aankopen tegen een bedrag van € 12.048,75, wederbelegging 23,2250% inbegrepen; 

• Riemst  4e afdeling Vroenhoven sectie C nummer 118A, groot volgens kadaster 27a10 
aankopen tegen een bedrag van € 27.100 pachtvergoeding inbegrepen; 

en volgens de voorwaarden opgesomd in de ontwerp akte van aankoop, opgesteld door notaris Mieke 
Neven, die integraal deel uitmaakt van dit besluit.  
artikel 2: 
De aankoop kan gefinancierd worden met de kredieten die zijn ingeschreven in het budget 2017 onder 
registratiesleutel 22000000-0310. 
artikel 3: 
De gemeente zal de in artikel 1 vermelde goederen aankopen om reden van openbaar nut, meer in 
het bijzonder voor de realisatie van maatregelen om wateroverlast te voorkomen in de dorpskernen 
van Kanne en Vroenhoven 
artikel 4: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen ook van 
ambtshalve inschrijving. 
artikel 5: 
Al de kosten voortvloeiende uit deze aankoop zijn ten laste van de gemeente Riemst. 
artikel 6: 
akkoord te gaan met de aanstelling van notaris Mieke Neven om de akte te verlijden. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
13. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN DE GUNNINGSWIJZE 

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

 
Ivo Thys:  
Ik heb het dossier bekeken en ik ben natuurlijk voorstander van groene energie. In het dossier ontbrak 
het plan van het politiegebouw. Waarom wordt gekozen om de zonnepanelen op het laagste gedeelte 
van het gemeentehuis te plaatsen? Dit gedeelte van het gemeentehuis zou in aanmerking kunnen 
komen om een uitbreiding te realiseren. 
Schepen Mathieu Eycken:  
Er worden 2 kringen voorzien: 1 kring voor het gemeentehuis en 1 kring voor het politiegebouw. De 
plaatsing van de zonnepanelen is grondig geanalyseerd door specialisten. Er is gekozen voor één 
grote vlakte op het gemeentehuis. Plaatsing van zonnepanelen op het politiegebouw is niet ideaal 
vanwege enkele obstakels die schaduw op de panelen werpen en zo de kringen doorbreken. 
Burgemeester Mark Vos:  
Indien er een nieuw gemeentehuis komt, kunnen de zonnepanelen gedemonteerd en herplaatst 
worden. De kostprijs hiervoor bedraagt 3000 à 4000 euro. 
Op het hoogste gedeelte van het dak moet nog nieuwe bekleding worden aangebracht. Daarom zullen 
de panelen daar niet geplaatst worden.  
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Steven Coenegrachts: 
Wij willen dat de panelen op deze locatie blijven.  
 
Marc Konings:  
We zullen ons onthouden omdat bij een eventuele verkoop van het gemeentehuis de kosten naar ons 
inziens hoog zullen oplopen.  
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet 
van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Plaatsen van fotovoltaische zonnepanelen op het 
gemeentehuis en politiekantoor & aanpassingswerken aan elektrische verdeelborden” een bestek met 
nr. CS/1009/2017 werd opgesteld door de Financiële dienst - Aankoopdienst; 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in twee percelen: 
* perceel 1 (Leveren en plaatsen van fotovoltaische zonnepanelen op het gemeentehuis en het 
politiekantoor), raming: € 47.235,00 excl. btw of € 57.154,35 incl. btw; 
* perceel 2 (Aanpassingswerken aan elektrische verdeelborden en net-nood-omschakeling), raming: € 
19.211,00 excl. btw of € 23.245,31 incl. btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 66.446,00 excl. btw of € 
80.399,66 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op 
budgetcode GEM/23000000/0190 (actie 1419/005/001/001/001);  
Overwegende dat het krediet verhoogd zal worden bij de volgende budgetwijziging. 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
BESLUIT: 17 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, 
Anja Slangen, Jessica Nijs, Joël L'Hoëst, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
6 onthoudingen: Anita Beusen, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes 
Coenegrachts 
 
artikel 1: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. CS/1009/2017 en de raming voor de opdracht 
“Plaatsen van fotovoltaische zonnepanelen op het gemeentehuis en politiekantoor & 
aanpassingswerken aan elektrische verdeelborden”, opgesteld door de Financiële dienst - 
Aankoopdienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 
66.446,00 excl. btw of € 80.399,66 incl. 21% btw. 
artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
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artikel 3: 
Het bestek met kenmerk CS/1009/2017 en de raming voor de opdracht “Plaatsen van fotovoltaische 
zonnepanelen op het gemeentehuis en politiekantoor & aanpassingswerken aan electrische 
verdeelborden en net-nood omschakeling”, opgesteld door de Financiële dienst – Aankoopdienst, 
worden goedgekeurd. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De opdracht is verdeeld in twee percelen: 
- perceel 1: leveren en plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen op het gemeentehuis en het 
politiekantoor, geraamd op € 47.235,00 excl. btw of € 57.154,35 incl. btw; 
- perceel 2: het uitvoeren van aanpassingswerken aan elektrische verdeelborden en net-
noodomschakeling, geraamd op € 19.211,00 excl. btw of € 23.245,31 incl. btw. 
De totale raming tbv. € 66.446,00 excl. btw of € 80.399,66 incl. 21% btw, wordt goedgekeurd. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 
GEM/23000000/0190 (actie 1419/005/001/001/001). Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende 
budgetwijziging. 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
14. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE STABILISATIE 

ONDERGROND MERGELSTRAAT 1 – HOEVE COENEGRACHTS 
 
Ivo Thys: 
Het gaat hier over de stabilisatie van de ondergrond van een monument (beschermd gebouw). Komt 
erfgoed hierin tussen? 
Burgemeester Mark Vos:  
We hebben van de minister een schrijven ontvangen met de bevestiging dat monumentenzorg 
tussenkomt in de kosten. We zullen u de brief bezorgen.  
Schepen Mathieu Eycken:  
Samen met het agentschap wordt een onroerend erfgoedplan opgesteld om de monumenten zowel 
bovengronds als ondergronds te bewaren. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met veiligheid.  
 
Marc Konings: 
Volgens het onderzoek is de doorloop van de aardpijpen gering. Waarom moeten deze werken dan 
gebeuren? 
Burgemeester Mark Vos:  
Er is wel gevaar voor de doorloop van de aardpijpen. Er werd advies opgevraagd bij Geotechniek. We 
zullen u dit advies bezorgen.  
 
Etienne Gielen:  
Tijdens het laatste schepencollege (d.d. 07.09.2017) was er een agendapunt waarbij ook de infoavond 
in november 2017 werd besproken. Inwoners zijn ook vrij bekommerd en enkelen bemerken zelfs 
scheuren in hun woning. Zal de gemeente de bevolking ook informeren over de ondergrond in 
Zussen? 
Burgemeester Mark Vos:  
De inwoners worden ingelicht over hoe de gemeente omgaat met de ondergrond en welke 
oplossingen er eventueel kunnen geboden worden.  
Indien inwoners scheuren vaststellen in hun woning ontvangen we graag een melding hierover zodat 
we tijdig hierop kunnen anticiperen.  
 
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; 
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Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° d ii (de 
opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen van: 
mededinging ontbreekt om technische redenen); 
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; 
Gelet op het college besluit ‘’Groeven stabilisaties’’ van 25-08-2016, artikel 1 en 2, zal de gemeente 
het naastgelegen openbaar domein mee stabiliseren indien een privé eigenaar besluit om zijn/haar 
deel van de ondergrond te stabiliseren. De kosten voor het stabiliseren van de veiligheidsmarge 
behorende bij het openbaar domein komen volledig voor rekening van de gemeente. Concreet 
betekent dit dat de gemeente een deel van de kosten voor het stabiliseren van de ondergrond op privé 
eigendom zal betalen, dit om het openbaar domein inclusief veiligheidsmarge te stabiliseren. De 
kosten voor het stabiliseren van de ondergrond op privé eigendom, met uitzondering van datgene dat 
hoort bij de veiligheidsmarge van openbaar domein, komen voor rekening van de privé eigenaar. 
Deze kosten zullen apart worden gefactureerd, zonder rol van de gemeente (besluit CBS 06-04-2017). 
Overeenkomstig artikel 42, § 1, 1° d ii (de opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer 
worden uitgevoerd om redenen van: mededinging ontbreekt om technische redenen) van de wet van 
17 juni 2016, wordt de opdracht gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Er is maar één aannemer die deze werken kan uitvoeren, dit is firma Mergelbouwsteen Kleijnen. 
Aangezien aardpijpen in ondergrondse mergelgroeven een zeer specifiek probleem vormen dat alleen 
in deze streek voorkomt, is de kennis hierover niet wijdverspreid. 
Hetzelfde is het geval in de Nederlandse provincie Limburg, firma Mergelbouwsteen Kleijnen voert alle 
werkzaamheden aan aardpijpen uit in de Nederlandse mergelgroeven.  
Het grote voordeel van deze techniek is dat het goedkoper is dan een conservatieve opvulling, ook 
blijft het habitatgebied bewaard van de beschermde vleermuis. Het cultuurhistorisch erfgoed blijft 
eveneens bewaard, en ook verdwijnt de mogelijkheid tot controles in de gangenstelsels niet. 
De firma volgt alle veiligheidsrichtlijnen en heeft vele jaren ervaring in het ondergronds werken, iets 
wat een normale aannemer niet heeft.  
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Stabilisatie ondergrond Mergelstraat 1 - Hoeve 
Coenegrachts” een bestek werd opgesteld door de Financiële dienst - Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 16.528,93 excl. btw of € 
20.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op 
budgetcode GEM/22800000/0340 (actie 1419/005/001/001/001); 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht gegund worden voor de stabilisatie ondergrond Mergelstraat 1 - Hoeve 
Coenegrachts, bij toepassing artikel 42, § 1, 1° d ii - mededinging ontbreekt om technische redenen. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Stabilisatie ondergrond 
Mergelstraat 1 - Hoeve Coenegrachts”, opgesteld door de Financiële dienst - Aankoopdienst. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 16.528,93 excl. btw 
of € 20.000,00 incl. 21% btw. 
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artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 
GEM/22800000/0340 (actie 1419/005/001/001/001). 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
15. FACULTATIEVE TOELAGE 2017 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 meer bepaald artikel 2 en 42; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 inzake de controle op de toekenning en aanwending van 
sommige toelagen door lokale besturen, inzonderheid art. 3, 4, 7 eerste lid en art. 9 eerste lid; 
Gelet op het verzoek van de plaatselijke verenigingen, instellingen, en/of verenigingen waarvan de 
gemeente lid is, adviesraden voor het bekomen van een gemeentelijke toelage; 
Overwegende dat de nodige kredieten zijn ingeschreven in het budget 2017. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad kent volgende toelagen toe voor het jaar 2017  : 
 
1. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0739 
Oud-strijders        130,00 euro 
 
2. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0340 
VZW hulpdienst groeven   2.480,00 euro 
 
3. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/61420500/0750 
Speelpleinwerk afdeling Limburg     325,00 euro 
 
4. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0739 
Vereniging Auschwitz       250,00 euro 
 
5. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0739 
Majors for Peace       300,00 euro 
 
6. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0949 
Toelage kind en gezin Riemst      250,00 euro 
 
7. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0985 
Kom op tegen kanker       600,00 euro 
 
8. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0985 
Palliatieve Limburgse ondersteuningsequipe    600,00 euro 
 
9. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0160 
Toelage comité 11.11.11       600,00 euro 
 
10. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0729 
Betoelaging VZW IJzermonument     400,00 euro 
 
11. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0390 
Bond beter leefmilieu       827,00 euro 
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12. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0349 
Kerkuilengroep Riemst       100,00 euro 
13. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0349 
Natuurhulpcentrum Opglabbeek      250,00 euro 
 
artikel 2: 
De toelage mag enkel aangewend worden voor het doel waarvoor ze werd aangevraagd. 
artikel 3: 
Afschrift van dit besluit over te maken aan de gemeenteontvanger en de financiële dienst. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
16. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Ivo Thys: 
1. Waarom werd vanuit de gemeente niet geantwoord op de vraag van minister Schauvliege om 
bouwgronden te schrappen? Welke overwegingen hebben ertoe geleid om niet in te gaan op de vraag 
van de minister?  
Schepen Katja Onclin:  
Er werd wel op de vraag geantwoord. Er worden voorlopig geen bouwgronden geschrapt aangezien er 
reeds weinig reserve gebieden bestaan.  
 
2. Het is me bekend dat mensen met hun hond – vaak niet aan de leiband – gaan wandelen op de 
ruilverkavelingswegen tijdens het broedseizoen van akkervogels. Kunnen mensen gesensibiliseerd 
worden (eventueel via het gemeentelijk informatieblad) om hun hond niet los te laten lopen?  
Schepen Mathieu Eycken: 
Honden moeten altijd aan de leiband gehouden worden.  
 
Steven Coenegrachts: 
1. Wat is de stand van zaken i.v.m. de aanstelling van een ontwikkelaar voor het project Riemst II? 
Burgemeester Mark Vos:  
Dit is momenteel nog in onderzoek.  
 
2. Kunnen stoepen aangelegd worden in de Sint-Genovevastraat?  
Schepen Guy Kersten:  
Deze straat is niet opgenomen in het stoepenplan.  
 
3. Via de uitgaande post is me opgevallen dat de aannemer voor het onderhoud van de kerkhoven in 
gebreke gesteld is. Waarom? 
Burgemeester Mark Vos:  
Het onderhoud was ontoereikend en daarom werd de aannemer aangemaand. We zullen u de brief 
bezorgen.  
 
4. Komt er een fietstunnel in Vlijtingen? 
Schepen Guy Kersten: 
Dit is ons niet bekend.  
 
Anita Beusen: 
1. Ik heb opgemerkt dat een vrachtwagen in de Bergstraat in de foute richting reed. Kan hier 
ingegrepen worden zodat verkeer in de foute richting niet meer mogelijk is? 
Schepen Guy Kersten:  
De signalisatie zoals nu voorzien, is duidelijk. Infrastructureel kun je weinig ondernemen. 
 
2. Waarom zijn de inwoners maar aan één kant van de Bolderstraat en Rechtstraat verwittigd over de 
werken van in hun straat?  
Burgemeester Mark Vos:  
De aannemer heeft de inwoners geïnformeerd. We hebben aan de aannemer gevraagd om de 
bewoners in de toekomst beter te informeren.  
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3. Op het oud kerkhof in Val-Meer zijn veel graven scheef geduwd.  
Burgemeester Mark Vos:  
We zullen dit onderzoeken. 
 
4. Kunnen er op bepaalde plaatsen in Riemst, bijvoorbeeld aan Eyckendael, meer vuilnisbakken 
geplaatst worden? 
Burgemeester Mark Vos:  
We zullen dit onderzoeken.  
 
Dirk Jacobs:  
1. Wie onderhoudt de verbinding tussen de Sint-Stefanusstraat en de Langstraat te Millen? Dit is nu 
niet oké. 
Burgemeester Mark Vos:  
Het onderhoud wordt gedaan door een firma. We zullen dit doorgeven.  
 
2. De boogloods aan Pepestraat 26 (Millen) zou gesloopt worden, maar dit is tot op heden nog niet 
gebeurd. Waarom niet? 
Schepen Katja Oclin:  
Het is ons bekend dat de boogloods nog niet gesloopt is. Er zijn intussen gesprekken geweest met de 
eigenaar en er is een aangetekend schrijven verzonden. De loods moet afgebroken worden. De kopie 
van de brief wordt u bezorgd.  
 
3. Wanneer starten de werken aan de Elderenweg en wanneer is het einde der werken voorzien? 
Kunnen voorzieningen getroffen worden om een tent te plaatsen op de parking? 
Schepen Guy Kersten:  
We wachten momenteel op de bouwvergunning. We hopen te starten in oktober.  
Burgemeester Mark Vos:  
We schatten dat de werken voor het bouwverlof 2018 klaar zullen zijn. De aanleg van de parking is 
opgenomen in de planning om uit te voeren na de werken. We zullen ruimte voorzien voor het 
plaatsen van een tent. Het voorziene budget is € 25.000. Momenteel zijn de onderhandelingen voor 
de aankoop van de gronden nog bezig. We hopen u hierover meer informatie te geven tijdens de 
gemeenteraad van oktober.  
 
4. Is er een beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW?  
Schepen Katja Onclin: 
Er is geen officiële beheersovereenkomst, maar er zijn heel wat afspraken tussen de gemeente en het 
OCMW. De dingen die samen kunnen gebeuren, worden samen gedaan (bijv. communicatie, ict,…). 
Dit is uit de praktijk gegroeid en we merken dat dit positief verloopt.  
Er is wel een beheersovereenkomst voor de regeling i.v.m. de financieel beheerder.  
 
Etienne Gielen: 
1. Naar volgend jaar toe is er de intentie om meer handelaars te overtuigen om deel te nemen aan de 
tombola-actie Riemst Lokaal. Welke concrete acties zullen genomen worden om meer handelaars aan 
te trekken? 
Schepen Guy Kersten:  
De dienst Lokale Economie en Platteland zal dit onderzoeken. We willen bijvoorbeeld de acties eerder 
kenbaar maken en/of communiceren met getuigenissen van deelnemers dit jaar.  
 
2. In Zussen woont een semi-dakloze in een garage zonder stromend water enz. De man overleeft 
dankzij de steun van de buurtbewoners. Is dit bekend? 
Schepen Katja Onclin:  
Dit is bij ons absoluut bekend. Heel veel mensen zijn ermee bezig. Vanwege OCMW-beroepsgeheim, 
kan ik hier niet verder op ingaan. We doen er alles aan om deze situatie zo snel als mogelijk op te 
lossen.  
 
3. In de vorige gemeenteraad werd opgeroepen om meer aandacht te hebben voor de zwakke 
weggebruiker. In welke mate gaat CD&V inspelen op het voorstel van Wouter Beke. Kunnen een 
aantal knelpunten in kaart gebracht worden? 
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Schepen Guy Kersten: 
De gemeente Riemst is ingeschreven en geselecteerd voor de fietscoaching van VSVK. Op 9 oktober 
komt een delegatie naar de gemeente om de situatie in Riemst te onderzoeken. De resultaten zullen 
aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt worden. De knelpunten zijn reeds gekend en er zal aan 
gewerkt worden.  
 
Marc Konings: 
1. Is het niet mogelijk om extra personeel aan te werven bij de Technische Dienst om de klachten van 
slecht onderhouden paden en kerkhoven of overvolle glascontainers te verminderen? 
Burgemeester Mark Vos:  
De glasbakken worden geledigd door Limburg.net.  
De kerkhoven worden door een externe firma onderhouden. Omdat we in de gemeente niet meer 
sproeien moet er veel extra werk gebeuren.  
 
2. Wat gaat u doen met de anonieme brief uit Zussen? 
Burgemeester Mark Vos:  
We kunnen niet antwoorden op een anonieme brief. We zoeken naar oplossingen voor de 
groevenproblematiek. Tijdens een infoavond in november worden de inwoners van Zussen 
geïnformeerd.  
 
3. Er zijn enkele inbraken geweest op de Visésteenweg. Hangen er camera’s in Riemst? 
Burgemeester Mark Vos:  
Er hangen camera’s in de gemeente; vooral aan de grensovergangen.  
 
Jessica Nijs:  
1. In Riemst leeft het verhaal dat er mogelijk een Lidl komt in de Vavantas. Klopt dit? 
Burgemeester Mark Vos:  
Vavantas heeft mij bevestigd dat het verhaal niet klopt. Bovendien hebben we als gemeentebestuur 
ook geen officieel bericht hierover ontvangen.  
 
Mieke Loyens: 
1. De bloembakken aan de Jodenstraat vanaf de Mheer worden vooral als vuilnisbak gebruikt. Is het 
mogelijk om nieuwe bloemen te planten of de plantenbak te vervangen door een vuilnisbak? 
Burgemeester Mark Vos:  
We zullen dit onderzoeken.  
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
17. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgende agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11.09.2017  toegevoegd. 
 
STOPZETTING PROCEDURE RUP ’T BANDJE 
Toelichting: 
Het schepencollege van Riemst heeft plannen om het woonuitbreidingsgebied 't Bandje in Vlijtingen 
met een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) gedeeltelijk om te vormen tot een woongebied.  
Woonuitbreidingsgebieden komen daarvoor in aanmerking op voorwaarde dat er een duidelijke 
behoefte bestaat aan bijkomende woongelegenheden.  
Deze behoefte kan in Riemst moeilijk worden aangetoond omdat er nog diverse initiatieven voor 
omvorming van woonuitbreidingsgebieden lopende zijn enerzijds en het aantal leegstaande woningen 
binnen de landelijke woonzones - zeker ook in Vlijtingen - alsmaar blijft toenemen anderzijds.  
Als de "leefbaarheid van de dorpen" de rode draad is doorheen het gemeentebeleid van Riemst en de 
grootte van het dorp is hiervoor een parameter, dan is er in de deelgemeente Vlijtingen geen behoefte 
aan uitbreiding van het woonvolume. Een veel groter probleem is de grote leegstand van nog 
renoveerbare woningen.  
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De provincie Limburg heeft ernstige vragen bij de geschetste woonbehoefte in Riemst en de uitvoering 
van het RUP 't Bandje.  
Ook de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening dringt aan op een betonstop om de open ruimte te 
sparen.  
 
artikel 1:  
Omwille van bovenstaande motivatie wordt de procedure voor de uitvoering van het RUP 't Bandje 
stopgezet. 
 
Schepen Katja Oclin:  
We willen maximaal kwalitatieve bouwgelegenheden aanbieden. Mijn voorstel is om de procedure nu 
niet te stoppen, maar verder te zetten en dit dossier binnenkort toe te lichten tijdens de gemeenteraad.  
 
BESLUIT: 10 stemmen voor: Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
14 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke 
Loyens en Joël L'Hoëst 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
18. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgende agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11.09.2017  toegevoegd. 
 
AANPASSING POLITIEREGLEMENT DD. 19 DECEMBER 1995 INZAKE VERBOD TOT ALLE 
ONDERGRONDSE GROEVEN 
 
Toelichting: 
De taferelen die zich afspeelden bij de brand in de groeve onder het Cannerbos tussen de 
Muizenberg en het Chateau van Neercanne eind juli 2017 hebben veel vragen doen rijzen. Niet alleen 
over de stabiliteit van de groeven maar ook over de veiligheid van mens en dier. 
Wat ook de oorzaak is van deze calamiteit, de vragen die rijzen vragen om een aanpassing van het 
bestaande reglement van 19 december 1995 dat werd ingevoerd om de Kerstmarkt in het Avergat te 
verbieden wegens onmogelijkheid om eventuele gewonden of zieken te evacueren in een 
gangenstelsel met 3000 bezoekers.  
In de groeven van Riemst is het volgens artikel 6 verboden om ontplofbare stoffen en 
ontstekingsmiddelen in de groeve te brengen, bij zich te hebben, afval te deponeren, afvalwater te 
lozen.  
Het stockeren van brandbare materialen - dat mede aan de basis lag van de enorme brand in de 
groeven onder de Cannerberg - wordt in het bovenvermeld reglement niet uitgesloten. 
De aanwezigheid van grote groepen feestvierders in de aanwezige en vergunde feestzaal vraagt om 
verdere maatregelen. Gelijkaardige incidenten in het Avergat als deze onder de Cannerberg  zouden 
leiden tot een ongeziene catastrofe. 
Riemst is er terecht ook fier op dat de ondergrondse groeven een ideale overwinteringsplaats zijn voor 
vleermuizen. Indien een gelijkaardige calamiteit als deze onder het Cannerbos zich tijdens de 
wintermaanden had voorgedaan, was dit eveneens een ramp geweest voor de overwinterende 
vleermuispopulatie. 
 
Burgemeester Mark Vos: 
We moeten dit verder onderzoeken. De wetgeving is niet zo duidelijk in Nederland en België.  
Op korte termijn zal een overleg gepland worden met de groevendeskundigen, de brandweer van 
België en Nederland, de provincies Limburg, politiediensten, gemeentes etc. om een gezamenlijk 
standpunt in te nemen i.v.m. de veiligheid.  
Mijn voorstel is om op basis van de adviezen van de verschillende experten een gefundeerd voorstel 
te doen. We gaan trachten dit jaar nog met een voorstel naar de gemeenteraad te komen.  Het 
schepencollege stelt voor om dit punt uit te stellen. 
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Ivo Thys: 
Ik ga ermee akkoord dit punt uit te stellen.  
 
Etienne Gielen: 
1. In het overzicht van de uitgaande post heb ik opgemerkt dat naar Dhr. Vrancken een brief is 
verstuurd. Wat is de inhoud van de brief? 
Burgemeester Mark Vos:  
In de brief werd meegedeeld dat alle brandbare materialen uit de groeven verwijderd moesten worden 
en dat de groeve moet afgesloten worden.  
 
2. Voor wie zijn de kosten van de brandbestrijding? 
Burgemeester Mark Vos:  
Het stro lag in Nederland. De Nederlandse brandweer heeft de leiding genomen. De brandweerkosten 
zijn voor de Nederlandse brandweer. De verdeelsteutel van de extra kosten waaronder de speurders, 
robots, het vrachtvervoer etc. worden onderzocht in de werkgroep.  
 
BESLUIT: 24 stemmen voor om uit te stellen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, 
Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes 
Coenegrachts 
 
artikel 1:  
Artikel 6 van het politiereglement van 19 december 1995 wordt vervolledigd met de volgende 
aanvulling: de opstapeling van brandbare materialen in een hoeveelheid groter dan 2 m³ is verboden 
in alle ondergrondse groeven in de gemeente Riemst, tenzij de brandweer daarvoor een positief 
advies geeft.  
artikel 2: 
In samenwerking met de brandweer zal het schepencollege elke uitbating en verhuring van 
ondergrondse groeven in Riemst aan een nieuwe inspectie onderwerpen. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
19. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11.09.2017  toegevoegd. 
 
VERZOEK AAN LIMBURG.NET WIJZIGING REGLEMENT AANVOER ASBEST OP HET 
RECYCLAGEPARK 
 
Toelichting: 
In 2040 moet alle asbest in Vlaanderen zijn opgeruimd. 
Niemand twijfelt nog aan de gezondheidsrisico's die kunnen veroorzaakt worden door asbeststof.  
Asbest kan tot een hoeveelheid van 200 kg per jaar en per gezin gratis worden geleverd op het 
recyclagepark. Wanneer dit quotum is opgebruikt, betaalt men 0,08 € per kilo. Het is algemeen 
geweten dat mensen die meer asbest willen aanvoeren dan de gelimiteerde 200 kg per jaar hiervoor 
de nodige trucjes kennen met ID-kaarten van familieleden of vrienden. In extreme gevallen wordt in 
holle wegen en in de open ruimte asbestafval gedumpt. 
Om de opruiming van asbest te versnellen, zou het wenselijk zijn dit jaarlijks quotum af te schaffen en 
de aanvoer onbeperkt toe te laten. De overheid heeft de productie van asbestproducten toegelaten, 
nog lang nadat de gezondheidsrisico's bekend waren.  
Daarom is het niet onredelijk te verwachten dat de overheid een extra inspanning doet om deze 
producten gratis te recycleren. 
De reglementering dat asbestproducten in plasticfolie moesten worden ingepakt bij de levering op het 
recyclagepark is afgeschaft. Vandaag hoort men regelmatig klachten van het onprofessioneel "storten" 
van de asbestproducten in de asbestcontainer. Asbestvezels vliegen in het rond met 
gezondheidsrisico's voor het parkpersoneel en de bezoekers. Een herinvoering van het reglement van 
de verpakking van asbestproducten in plasticfolie dringt zich op. 
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Schepen Mathieu Eycken: 
We kunnen ons hierin vinden en we gaan dit voorstellen aan Limburg.net. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel. 1:  
De gemeente Riemst zal bij Limburg.net aandringen op een aanpassing van het reglement van het 
recyclagepark voor wat betreft de aanvoer van asbestproducten met de volgende voorstellen. 
artikel 2:  
De jaarlijkse hoeveelheid aan te leveren asbestproducten per gezin wordt niet meer gelimiteerd. 
artikel 3:  
Alle aangevoerde asbestproducten dienen verpakt te worden in plasticfolie. Deze plasticfolie zal ter 
beschikking gesteld worden op het recyclagepark. 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 22:15 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
 
 
Guido Vrijens 
gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 


