
 Uittreksel uit de notulen 

 van de gemeenteraad 

 
Vergadering gemeenteraad van 12/09/2005 

 
Aanwezig :  Peumans Jan, Burgemeester 

Pauly Marina, Stratermans Gerard, Vos Mark, Thys Ivo, Kersten Guy, 
Schepenen 
Stevens Jos, Vos Josse, Cleuren Hubertus, Nivelle Jozef, Reggers 
Leopold, Janssen Patrick, Konings Gabriël, Monard Jeannine, Cilissen 
Bert, Smets Marie-Elise, Eycken Mathieu, Wouters Veerle, Oosterbosch 
Ronny, Reggers Arno, Hensen Johnny, Onclin Katja, Muermans 
Chrétien, Vaes Alain, Raadsleden 
Vrijens Guido,  Secretaris 
 

 
Welzijn & Vrije Tijd - Cultuur 

30 TOELAGE MUSEA RIEMST 
 

Gelet op de bepalingen van de gemeentewet; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 
op de aanwending van gemeentelijke toelage; 
Gelet op het cultuurdecreet van 1 januari 2002 houdende het stimuleren van een 
kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid; 
Gelet op de goedkeuring gemeenteraad 20 december 2004 betreffende het 
reglement culturele infrastructuur; 
Gelet op de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen 26/06/05; 
Gelet op de voorbereidende besprekingen met de musea op 13 april en 1 juni 2005. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 8 
onthoudingen. 
 
artikel 1:  
In het gemeentelijke beleid wordt de nodige aandacht geschonken aan de 
toegankelijkheid van openbare gebouwen en van infrastructuur van verenigingen.   
artikel 2:  
Om de verschillende musea van Riemst de mogelijkheid te geven hun infrastructuur 
beter toegankelijk te maken, krijgen zij een toelage voor de opmaak van een 
toegankelijkheidsadvies, opgemaakt door de vzw toegankelijkheidsbureau. 
artikel 3:  
De factuur van dit toegankelijkheidsadvies komt op naam van het museum, dat de 
factuur betaalt.  
artikel 4:  
Na indiening van de factuur en het betalingsbewijs zal de gemeente het bedrag 
binnen een termijn van 60 dagen terugbetalen aan het museum. 
artikel 5:  
de nodige kredieten hiervoor worden voorzien in de begroting onder artikel nummer 
762/10 332-02.  
 



artikel 6:  
een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan de gemeenteontvanger. 
 
 Namens de Raad 
get. Vrijens Guido get. Peumans Jan 
Secretaris Voorzitter 
 Voor eensluidend afschrift 
 
 
 
Guido Vrijens Jan Peumans 
gemeentesecretaris burgemeester 

 


