
 

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 2 SEPTEMBER 2016 

 
Aanwezig: Els Robeyns, burgemeester-voorzitter 

Johan Cabergs, Kristien Treunen 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, Stijn Vandersmissen, Dirk 
Ottenburghs, Mario Vanvoorden, Marc Beertens en Shirley Schoels, raadsleden 
Mia Cuppens, secretaris 
 

Verontschuldigd: Benny Maes, schepen 
Ilse Bosmans, gemeenteraadslid 
 

 
Vanaf punt 3 vervoegt Dirk Ottenburghs, gemeenteraadslid de zitting. 

 

 

 
 

OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMENE FINANCIERING 
 
1. Goedkeuring besluit: Dotatie PZ Borgloon 2016 
 
Er wordt kennis genomen van het besluit van de gouverneur tot goedkeuren van de dotatie aan PZ 
Borgloon voor 2016. 
 
2. Werkingstoelage 2016 aan de VZW I.G.L. - saldo t.b.v. € 124,79 
 
Er wordt voorgesteld om voor het jaar 2016 aan I.G.L. een bedrag van € 124,79 toe te kennen als 
saldo voor de werkingstoelage 2016. 
 
Goedkeuren werkingstoelage 2016 IGL 

eenparig aangenomen 
 

II. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
3. Noodweer 23 juni 2016 - Opdracht tot opruimen van houtafval bij hoogdringendheid - 
kennisgeving in toepassing van art. 157 gemeentedecreet 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft dd. 28.06.2016 besloten de opdracht tot 
opruimen van houtafval afkomstig van het noodweer van 23 juni 2016 op het grondgebied van 
gemeente Wellen uit te voeren ism afvalintercommunale Limburg.net. 
Hiervan wordt kennis genomen door de gemeenteraad. 
 
4. Noodweer 23 juni 2016 - aanstellen van een aannemer voor het opruimen van houtafval - 
aanstellen van tweede opdrachthouder - kennisgeving in toepassing van art. 157 gemeentedecreet 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft dd. 04.07.2016  in toepassing van art. 157 
gemeentedecreet besloten over te gaan tot aanstellen van een aannemer voor het opruimen van 
houtafval (aanstellen van een tweede opdrachthouder). Dd. 18.07.2016 heeft het college van 



 

burgemeester en schepenen beslist tot uitbreiding van de opdracht. 
Hiervan wordt kennis genomen door de gemeenteraad. 
 
5. Aanstellen van een aannemer reinigen openbare weg met een borstelmachine bij 
hoogdringendheid - kennisgeving in toepassing van art. 157 gemeentedecreet 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft dd. 28.06.2016 in toepassing van art. 157 
gemeentedecreet bij hoogdringendheid besloten een aannemer aan te stellen voor het reinigen van 
de openbare weg met een borstelmachine. Hiervan wordt kennis genomen door de gemeenteraad. 
 
6. Noodweer 23 juni 2016 -Aanstellen firma voor ruimen van slokkers - kennisgeving in 
toepassing van art. 157 gemeentedecreet 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft dd. 28.06.2016  in toepassing van art. 157 
gemeentedecreet besloten een aannemer aan te stellen voor het reinigen van riolen.  
Hiervan wordt kennis genomen door de gemeenteraad. 
 
7. OCMW : Goedkeuring jaarrekening 2015 
 
De jaarrekening 2015 van het OCMW wordt ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. 
 
Goedkeuren jaarrekening 2015 OCMW Wellen 

eenparig aangenomen 
 

8. vergoeding reiskosten voor dienstreizen: aanpassing van het bedrag van de 
kilometervergoeding 
Goedkeuring vergoeding reiskosten voor dienstreizen 

eenparig aangenomen 
 

9. reglement toekenning km-vergoeding voor binnenlandse dienstreizen en reizende functies: 
aanpassing 
 
Er wordt voorgesteld om het reglement 'toekenning kilometervergoeding voor binnenlandse 
dienstreizen en reizende functies' aan te passen volgens de actuele wetgeving. De bedragen van de 
kilometervergoeding werden tot 2015 jaarlijks op 1 juli automatisch aangepast aan het algemene 
indexcijfer van de consumptieprijzen. Vermits dit indexeringsmechanisme werd opgeheven door de 
wet van 23.04.2015 en de kilometervergoeding bijgevolg vanaf 01.05.2015 dient geïndexeerd te 
worden volgens de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex, wordt bovenvermeld reglement 
aangepast. Bijgevolg worden de meest actuele bedragen van de km-vergoeding opgenomen in het 
reglement en de bijlage. 
 
Goedkeuren aanpassing reglement km-vergoeding 

eenparig aangenomen 
 

10. Notulering agendapunten van vergaderingen van het college van burgemeester en 
schepenen 
 
Bij Brief van 16.08.2016 vraagt mevr. Sandra Jans volgend agendapunt toe te voegen aan de agenda 
van de gemeenteraad van augustus 2016: vraag tot volledige notulering van alle besproken 
agendapunten van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen 
 
 



 

III. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
11. Kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper : aktename budget 2017 
 
Het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper wordt voor aktename aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
 
12. Kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen : aktename budget 2017 
 
Het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen wordt voor aktename aan de 
gemeenteraad voorgelegd. 
 
13. Kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek : aktename budget 2017 
 
Het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek wordt voor aktename aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
 

IV. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
14. Gemeenteraad 4 juli 2016 : Goedkeuring Notulen 
 
De notulen van de vergadering van 4 juli 2016 worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd 
 
Goedkeuring notulen gemeenteraad 4 juli 2016 

eenparig aangenomen 
 

 
De vergadering wordt opgeheven om 21 uur. 


