
 

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 31 MAART 2017 

 
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, 
Mario Vanvoorden, Marc Beertens en Shirley Schoels, raadsleden 
Mia Cuppens, secretaris 
 

Verontschuldigd: Dirk Ottenburghs, gemeenteraadslid 
 

 
Vanaf punt 7 verlaat Marc Weeghmans, gemeenteraadslid de zitting omwille van een 
belangenconflict. 
Vanaf punt 8 vervoegt Marc Weeghmans, gemeenteraadslid de zitting. 

 

 

 
 

OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
1. Kennisname lijst overheidsopdrachten periode 16/01/2017 t.e.m. 20/02/2017 
 
Er wordt kennis genomen van de lijst van overheidsopdrachten gegund op 16/01/2017 t.e.m. 
20/02/2017 
 

II. ALGEMENE FINANCIERING 
 
2. Gemeentelijke dotatie 2017 aan Politiezone Kanton Borgloon t.b.v. € 494.497 
 
Het verzoek vanwege het politiecollege kanton Borgloon om de prognoses periode 2017 -2021 van 
de gemeentelijke dotaties aan de politiezone ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
Goedkeuring dotatie aan politiezone 2017 

eenparig aangenomen 
 

3. Interommunale vereniging voor hulp aan gehandicapten limburg (I.G.L.) - werkingstoelage 
2017 - voorschot t.b.v. € 1.194,59 
 
Er wordt voorgesteld om voor het dienstjaar 2017 aan I.G.L. een voorschot t.b.v. € 1.194,59 te 
voorzien als tussenkomst in de werkingskosten. 
 
Goedkeuren voorschot toelage IGL 2017 

eenparig aangenomen 
 



 

 
 

III. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
4. Reglement ter goedkeuring van de Code voor infrastructuur- en nutswerken langs 
gemeentewegen 
 
De VVSG heeft na overleg met de gemeenten en de nutsbedrijven een nieuwe Code voor 
infrastructuur- en nutswerken langs gewestwegen vastgesteld en vraagt aan de gemeenten om deze 
bij reglement goed te keuren. 
 
Goedkeuren reglement infrastructuurwerken gemeentewegen 

eenparig aangenomen 
 

5. Buurtweg 31 - gedeeltelijke verlegging - definitieve vaststelling 
 
Gedeeltelijke verlegging van buurtweg 31 (Nieuwstraat - Ulbeek) - definitieve vaststelling 
 
Goedkeuren gedeeltelijke verlegging buurtweg 31 

eenparig aangenomen 
 

6. Verkoop industriegrond Herten - vaststellen verkoopsvoorwaarden 
 
Verkoop van de overblijvende loten industriegrond in de uitbreidingszone van het lokaal 
bedrijventerrein Herten ten noorden van de Smissebroekstraat. De waarde werd bepaald door 
landmeter-expert H. Appeltans. De verkoopsvoorwaarden zijn gebaseerd op de richtlijnen van POM 
Limburg, aangepast aan de specificiteit van de transactie. De kandidaten die in een vorige procedure 
op een wachtlijst werden geplaatst, genieten voorrang in chronologische volgorde, op voorwaarde 
dat ze voldoen aan de eisen van het RUP en akkoord gaan met de verkoopsvoorwaarden. 
 
Goedkeuren algemene verkoopsvoorwaarden 

eenparig aangenomen 
 

7. Verkoop bouwgronden Merellaan Vrolingen aan Hacosi - goedkeuren authentieke 
verkoopsovereenkomst 
 
Verkoop van 2 percelen bouwgrond gelegen te Merellaan, 1e Afd. Sectie B nrs. 775m en 775n aan 
sociale huisvestingsmaatschappij Hacosi. 
 
Goedkeuren authentieke akte 

14 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes, Albert 
Thijs, Chris Ramaekers, Frank Cornitensis, Luc Knuts, Herman Pipeleers, Ellen Punie, Mario 
Billen, Ilse Bosmans, Mario Vanvoorden en Marc Beertens 
3 onthoudingen: Sandra Jans, Stijn Vandersmissen en Shirley Schoels 
 

8. Dading Gijbels/SLL/Engelen&Hauffman - goedkeuren akkoord deeldading 2 
 
Dading ter afhandeling van de gerechtelijke procedure omtrent buurtweg 41 
 
Goedkeuren dading 

eenparig aangenomen 



 

 
9. Charter Smart Limburg : Voorstel tot ondertekening 
 
Nuhma en Infrax werken samen voor de realisatie en uitrol van de eerste Smart City toepassingen. 
Zij vragen het 'Charter Smart Limburg' als blijk van engagement te ondertekenen. 
 
Goedkeuren Charter Smart Limburg 

eenparig aangenomen 
 

 

IV. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
10. Politieverordening omtrent de brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen 
 
Hulpverleningszone Zuid-West-Limburg heeft de 'voorschriften omtrent de brandveiligheid in 
horecazaken en gelijkaardige inrichtingen' aangepast. De gemeenteraad kan op basis hiervan een 
nieuwe politieverordening omtrent de brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen 
aannemen. 
 
Goedkeuren politieverordening brandveiligheid horecazaken 

eenparig aangenomen 
 

11. Pleegzorg Limburg - afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst 
 
Er wordt voorgesteld een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Pleegzorg Limburg met als 
doel pleegzorg te promoten in Wellen. 
 
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst pleegzorg 

eenparig aangenomen 
 

 

V. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
12. Aanvraag toelage 2017 Wellense Sportraad t.b.v. € 750 
 
Aanvraag van de Wellense Sportraad tot toekenning van de jaarlijkse werkingssubsidie voor 2017. 
 
Goedkeuren aanvraag toelage 2017 

eenparig aangenomen 
 

13. Kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper : advies jaarrekening 2016 
 
De jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper wordt voor advies aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

14. Kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen : advies jaarrekening 2016 
 
De jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen wordt voor advies aan de 



 

gemeenteraad voorgelegd. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

15. Kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek : advies jaarrekening 2016 
 
De jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek wordt voor advies aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 

VI. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
16. Algemene vergadering van Infrax op 24 april 2017 : vaststellen mandaat afgevaardigde 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen : 
- aan de agendapunten; 
- het mandaat van de vertegenwoordiger te bepalen tijdens de Algemene vergadering van Infrax van 
24 april 2017 
 
Vaststellen mandaat 

eenparig aangenomen 
 

17. Buitengewone algemene vergadering van Inter-Media op 2 mei 2017 : vaststellen mandaat 
afgevaardigde 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen aan : 
- het ontwerp van statutenwijziging van Inter-Media; 
- de overige agendapunten; 
en het mandaat van de vertegenwoordiger te bepalen tijdens de algemene vergadering van Inter-
Media van 2 mei 2017. 
 
Vaststellen mandaat 

eenparig aangenomen 
 

18. Gemeenteraad 27.01.2017 : Goedkeuring Notulen 
 
De notulen van de vergadering van 27.01.2017 worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 
De vergadering wordt opgeheven om 22 uur. 


