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OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
1. Rechtspositieregeling: aanpassing 
 
De Rechtspositieregeling dient aangepast te worden n.a.v. gewijzigde en nieuwe regelgeving. 
 
Goedkeuren wijzigingen rechtspositieregeling 

eenparig aangenomen 
 

2. Aanpassing personeelsbehoefteplan en -formatie 
 
Er wordt een personeelsbehoefteplan ter goedkeuring voorgelegd n.a.v. de beslissing van heden 
houdende aanpassing Rechtspositieregeling en aanpassing personeelsformatie in bijlage IV van de 
Rechtspositieregeling. 
 
Goedkeuren personeelsbehoefteplan- en formatie 

eenparig aangenomen 
 

 

II. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
3. Intentieverklaring Onroerenderfgoedrichtplan hoogstamboomgaard 
 
Sinds januari 2015 bestaat er een nieuw instrument om onroerend erfgoed te behouden en te 
ontwikkelen voor de toekomst: een onroerenderfgoedrichtplan. Een onroerenderfgoedrichtplan 
focust op de opmaak van een geïntegreerde langetermijnvisie voor een gekozen thema en/of gebied. 
Het agentschap onroerend efgoed wil een onroerenderfgoedrichtplan uitwerken voor 
hoogstamboomgaarden in Haspengouw. 
De voorliggende intentieverklaring is een goedkeuring van de gemeenschappelijke 
doelen/doelstellingen waaraan in het onroerenderfgoeddrichtplan voor hoogstamboomgaarden in 
Haspengouw  gewerkt wordt. 
 
Goedkeuren intentieverklaring OE-richtplan hoogstamboomgaard 



 

eenparig aangenomen 
 

4. Lidmaatschap AquaFlanders - goedkeuren 
 
Het samenwerkingsverband onder de noemer InterRio (gemeentes die hun riolen zelf beheren, VVSG 
en Infrax) is gestopt in 2017. De gemeente Wellen is op 29.04.2011 ook toegetreden tot InterRio. Op 
31.05.2013 werd Johan Cabergs aangeduid als afgevaardigde voor de plenaire vergadering. 
 
De VVSG wil de belangenbehartiging rond het gemeentelijk rioolbeheer vanaf dit jaar (2017) verder 
zetten via een samenwerking tussen de gemeenten die hun riolen zelf beheren, VVSG en de 
rioolbeheerders binnen AquaFlanders. Om de stem van de gemeenten stevig te laten klinken wordt 
vanuit de VVSG gevraagd aan alle huidige leden van InterRio om samen met de VVSG  mee over te 
stappen naar de samenwerking binnen AquaFlanders. 
 
Goedkeuren lidmaatschap aquaflanders 

eenparig aangenomen 
 

 

III. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
5. Buitengewone algemene vergadering van Inter-Energa op 9 mei 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 buitengewone algemene vergadering 
van 9 mei 2017 van Inter-Energa 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

6. Gemeenteraad 31 maart 2017 : Goedkeuring Notulen 
 
De notulen van de vergadering van 31 maart 2017 worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 
De vergadering wordt opgeheven om 20:30 uur. 
 
 


