
 

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 4 SEPTEMBER 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, 
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 01.03.2017 tot en met 31.08.2017 
 
Er wordt kennis genomen van de lijst van overheidsopdrachten gegund van 01.03.2017 tot en met 
31.08.2017 
 
 
 

II. ALGEMENE FINANCIERING 
 
2. Werkingstoelage 2017 aan de VZW I.G.L. - saldo t.b.v. € 656,91 
 
Er wordt voorgesteld om voor het jaar 2017 aan I.G.L. een bedrag van € 656,91 toe te kennen als 
saldo voor de werkingstoelage 2017. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 

III. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
3. Vergoeding reiskosten voor dienstreizen: aanpassing van het bedrag van de 
kilometervergoeding 
 
Het bedrag van de reiskosten van het gemeentepersoneel wordt met ingang van 01.07.2017 
aangepast 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 

IV. WOON- EN LEEFOMGEVING 



 

 
4. Verkoop gedeelte buurtweg nr. 17 - Kortessemstraat - authentieke akte 
 
De authentieke akte voor de verkoop van het stuk wegoverschot gelegen te Kortessemstraat, Wellen, 
1ste afdeling, sectie B, nr. 1177A aan Vanbrabant-Wolfs wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De 
akte werd opgesteld in lijn met de principiële goedkeuring door de gemeenteraad dd. 02.06.2017. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

5. Gezamenlijke aankoop door de gemeente, OCMW's en politiezones van elektrische energie 
voor hun installaties en gebouwen en de openbare verlichting 
 
Infrax heeft een gunningsprocedure georganiseerd inzake aankoop elektrische energie voor 
gebouwen en installaties van gemeenten, waarbij Infrax optreedt als opdrachtencentrale voor de 
lokale besturen en aanverwante instellingen en waarbij Infrax een raamovereenkomst afsluit met 
een aardgasleverancier. 
Op 01.06.2017 heeft de raad van bestuur van Infrax de opdracht voor levering van aardgas voor de 
periode 2018-2020 (eventueel verlengbaar met één jaar) toegekend aan firma Aspiravy energie te 
Genk. De gemeente kan toetreden tot deze raamovereenkomst. Daartoe dient de gemeente uiterlijk 
tegen 30.09.2017 haar deelname te bevestigen. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

6. Gezamenlijke aankoop door de gemeenten en lokale besturen van aardgas voor hun 
installaties en gebouwen 
 
Infrax heeft een gunningsprocedure georganiseerd inzake aankoop aardgas voor gebouwen en 
installaties van de gemeenten, waarbij Infrax optreedt als opdrachtencentrale voor de lokale 
besturen en aanverwante instellingen en waarbij Infrax een raamovereenkomst afsluit met een 
aardgasleverancier. 
Op 06.07.2017 heeft de raad van bestuur van Infrax de opdracht voor levering van aardgas voor de 
periode 2018-2020 (eventueel verlengbaar met één jaar) toegekend aan firma Lampiris te Luik. De 
gemeente kan toetreden tot deze raamovereenkomst. Daartoe dient de gemeente uiterlijk tegen 
30.09.2017 haar deelname te bevestigen. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 

V. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
7. Kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper : aktename budget 2018 
 
Het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper wordt voor aktename aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
 
 
 
 



 

8. Kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek : aktename budget 2018 
 
Het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek wordt voor aktename aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
 
 
9. Kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen : aktename budget 18 
 
Het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen wordt voor aktename aan de 
gemeenteraad voorgelegd. 
 
 
 

VI. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
10. Gemeenteraad 2 juni 2017. : Goedkeuring Notulen 
 
De notulen van de vergadering van 2 juni 2017 worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

11. Gemeenteraad 23 juni 2017 : Goedkeuring Notulen 
 
De notulen van de vergadering van 23 juni 2017 worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 
De vergadering wordt opgeheven om 20:39 uur. 
 
 


