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BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 29 JANUARI 2016 

 
Aanwezig: Els Robeyns, burgemeester-voorzitter 

Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes en Albert Thijs, schepenen 
Eric Martens, Schepen/Voorzitter OCMW 
Chris Ramaekers, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Frank Cornitensis, Luc Knuts, 
Herman Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, Ilse Bosmans, Stijn 
Vandersmissen, Dirk Ottenburghs, Mario Vanvoorden, Marc Beertens en 
Shirley Schoels, raadsleden 
Mia Cuppens, secretaris 
 

 

 
 

OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
1. Kennisname lijst overheidsopdrachten periode oktober 2015 tot januari 2016 
 
Er wordt kennis genomen van de lijst van overheidsopdrachten gegund van oktober 2015 tot januari 
2016. 
 
 

II. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
2. Saneringsovereenkomst tussen de gemeente Wellen en De Watergroep - vaststelling 
tarieven van de BOT (bijdrage op transport) en de VEW (vergoeding eigen waterwinning) voor 
het boekjaar 2016 
 
Er wordt voorgesteld om de tarieven van de gemeentelijke saneringsvergoeding, zowel voor 
drinkwatergebruikers als voor eigen waterwinners vast te stellen m.i.v. 01.01.2016 met hantering 
van de maximale tarieven voor de gemeentelijke gemeentelijke sanering en -vergoeding, als volgt: 
• HUISHOUDELIJK: 
○  1,3033 €/m³(0,9309 €/m³bovengemeentelijk basistarief  afvoer x 1,4 ) voor het basistarief 
○  2 x 1,3033 €/m³ voor het luxetarief 
               IBA in collectieve exploitatie bij de gemeente:  
○  2,2342 €/m³ (0,9309 €/m³ bovengemeentelijk basistarief afvoer x 2,4) voor het basistarief 
○  2 x 2,2342 €/m³ voor het luxetarief 
• NIET HUISHOUDELIJK :  
Vlak tarief: 1,4766 €/m³, zijnde het bovengemeentelijk tarief 1,0547 €/m³ x 1,4,  
Op dit tarief in €/m³ wordt vervolgens een volumekorting toegekend als volgt: 
       op verbruiksschijf 0 - 6.000 m³/jaar :                              0% 
       op verbruiksschijf 6.000 - 60.000 m³/jaar                     50% 
        op verbruiksschijf > 60.000/jaar                                  75% 
Voor lozingen van niet-huishoudelijk afvalwater zal de gemeente geen IBA's collectief beheren. 
• GROOTVERBRUIKERS HEFFINGPLICHTIGEN 
Individueel bovengemeentelijk tarief /VE x 1,4, welk in functie van de geloosde VE's en verbruikte 
debieten wordt omgerekend naar een tarief in €/m³  
Dit tarief in €/m³ wordt desgevallend afgetopt conform de decretale bepalingen  
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Op dit tarief in €/m³wordt vervolgens een volumekorting toegekend als volgt: 
       op verbruiksschijf 0 - 6.000 m³/jaar :                            0% 
       op verbruiksschijf 6.000 - 60.000 m³/jaar                    50% 
       op verbruiksschijf > 60.000/jaar                                 75% 
 
Goedkeuren tarieven BOT en VEW voor boekjaar 2016 

eenparig aangenomen 
 

 

III. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
3. Brandweer - Bouw voorpost hulpverleningszone Zuid-West Limburg 
1. kennisname en goedkeuren van de besluiten van de zoneraad houdende de overname 
van de financiering van de voorpost 
2.  goedkeuren overname financiering voorpost door hulvperleningzone zuidwest limburg 
2. goedkeuring van het verstrekken van een recht van opstal 
 
De voorpost van de brandweer wordt door de gemeenten Wellen, Borgloon en Heers 
voorgefinancierd. 
Evenwel, miv 01.01.2015 is de hulpverleningszone Zuid-West Limburg erkend en heeft ze 
rechtspersoonlijkheid verworden. 
Bijgevolg kan de zone zelfstandig en autonoom in rechte optreden, financiën beheren en goederen 
verwerven. 
De vooropgestelde prefinanciering en verhuring van de voorpost aan de hulpverleningszone, 
waartoe de gemeenten Borgloon, Wellen en Heers zich destijds hadden geëngageerd, mist daardoor 
nu haar bestaansreden en is niet meer wenselijk om financiële en praktische redenen.  Aan de 
gemeenteraad wordt voorgesteld een besluit te nemen waarbij de hulpverleningszone formeel in 
de rechten van plichten van de gemeenten Borgloon, Heers en Wellen treedt wat de oprichting en 
financiering van de voorpost brandweer betreft. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

4. OCMW : Goedkeuren aangepast meerjarenplan 2014 - 2019 (herziening 2016) 
 
Het aangepast meerjarenplan 2014 - 2019 van het OCMW wordt ter goedkeuring aan de raad 
voorgelegd. 
 
Goekeuring 

eenparig aangenomen 
 

5. OCMW : kennisname budget 2016 
 
Het budget 2016 van het OCMW wordt ter kennisgeving aan de raad voorgelegd. 
 
 
6. OCMW : kennisname eedaflegging nieuwe raadsleden 
 
De eedaflegging van de nieuwe leden van de OCMW-raad wordt ter kennis gegeven van de 
gemeenteraad 
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IV. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
7. Projectvereniging IOED Haspengouw - aanstellen gemeentelijke vertegenwoordigers 
 
Bij besluit van 27.11.2015 keurde de gemeenteraad de toetreding van gemeente Wellen tot de tot 
de intergemeentelijke projectvereniging  Regionaal Landschap en Voeren met als doel het oprichten 
van een intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst. 
De gemeentelijke vertegenwoordiging binnen deze IOED dient vastgesteld te worden. Er dient een 
effectief lid en een waarnemend lid aangesteld te worden. 
 
Goedkeuring aanduiding van mevr. Kristien Treunen als effectief lid en mevr. Els Robeyns als 

waarnemend lid 
eenparig aangenomen 
 

 

V. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
8. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa : voordracht van een kandidaat-
bestuurder 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een nieuwe afgevaardigde voor te dragen als 
kandidaat-bestuurder bij het Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa wegens het 
ontslag van de heer Dirk Ottenburghs. 
 
Goedkeuring 

eenparig aangenomen 
 

9. Gemeenteraad 22 december 2015 : Goedkeuring Notulen 
 
De notulen van de vergadering van 22 december 2015 worden ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad voorgelegd 
 
Goedkeuring 

eenparig aangenomen 
 

 
De vergadering wordt opgeheven om 20:45 uur. 


