
 

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 1 MAART 2018 

 
Aanwezig: Els Robeyns, burgemeester-voorzitter 

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

Verontschuldigd: Marc Weeghmans en Mario Vanvoorden, raadsleden 
 

 

 
 

OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMENE FINANCIERING 
 
1. Belasting op de afgifte van administratieve stukken - Aanslagjaar 2018 - Aanpassing artikel 
2 : toevoeging RD vluchtelingen, RD vreemdelingen, RD staatlozen 
 
De belasting administratieve stukken 2018 werd vastgesteld bij raadsbesluit van 01.12.2017. 
Voornoemd reglement dient aangepast te worden vermits de provinciale diensten niet langer 
bevoegd zijn maar wel de gemeenten voor het afleveren van reisdocumenten aan vluchtelingen, 
staatlozen en vreemdelingen.  
Er wordt voorgesteld om - naast de tarieven van deze reisdocumenten vastgesteld door en bestemd 
voor de hogere overheid - een indirecte gemeentelijke belasting te heffen en dit voor een termijn die 
eindigt op 31 december 2018 inbegrepen. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

2. Interommunale vereniging voor hulp aan gehandicapten Limburg (I.G.L.) - werkingstoelage 
2018 - voorschot t.b.v. € 1.333,08 
 
Er wordt voorgesteld om voor het dienstjaar 2018 aan I.G.L. een voorschot t.b.v. € 1.333,08 te 
voorzien als tussenkomst in de werkingskosten. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 

II. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
3. Kennisname aanstelling van rechtswege van mevr. Mia Cuppens als algemeen directeur 
 
In toepassing van art. 581 en art. 609 van het decreet lokaal bestuur, neemt de gemeenteraad kennis 
van de aanstelling van rechtswege van mevr. Mia Cuppens als algemeen directeur van gemeente 
Wellen en stelt de gemeenteraad de salarisschaal vast 
 



 

 
4. Kennisname aanstelling van rechtswege van mevr. Nadine Claes als financieel directeur 
 
In toepassing van art. 581 en art. 609 van het decreet lokaal bestuur, neemt de gemeenteraad kennis 
van de aanstelling van rechtswege van mevr. Nadine Claes als financieel directeur van gemeente 
Wellen en stelt de gemeenteraad de salarisschaal vast 
 
 
5. Aanstellen waarnemend algemeen directeur en waarnemend financieel directeur 
 
Er wordt voorgesteld, in toepassing van art. 81 van het gemeentedecreet en van art. 166 van het 
decreet lokaal bestuur, bij besluit vast te stellen op welke wijze de waarneming van de algemeen 
directeur en financieel directeur geregeld wordt bij hun afwezigheid of verhindering. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

6. Organisatiebeheersing - vaststellen organisatiebeheersingsysteem gemeente Wellen 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld, In toepassing van art. 99 en volgende van het 
gemeentedecreet het organisatiebeheersingssysteem van gemeente Wellen vast te stellen. Het 
organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de interne controle wordt georganiseerd, met 
inbegrip van de te nemen controlemaatregelen en -procedures en de aanwijzing van de 
personeelsleden die ervoor verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de 
personeelsleden die bij het systeem van interne controle betrokken zijn. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

7. OCMW : Kennisgeving aangepast meerjarenplan 2015-2020 
 
Het aangepast meerjarenplan 2015-2020 van het OCMW wordt ter kennisgeving aan de raad 
voorgelegd. 
 
 
8. OCMW : kennisname budget 2018 
 
Het budget 2018 van het OCMW wordt ter kennisgeving aan de raad voorgelegd. 
 
 
9. Wijk-werken: delegatie bevoegdheid tot het aanvragen van een afwijking op de 
activiteitenlijst aan het college van burgemeester en schepenen 
 
VDAB hanteert een Vlaamse activiteitenlijst waaruit de gebruikers een uit te voeren klus kunnen 
kiezen. Deze lijst mag op lokaal niveau aangepast worden, naargelang de lokale behoeften van de 
gebruikers. Er wordt voorgesteld de bevoegdheid tot het aanvragen van een afwijking op de 
activiteitenlijst te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 



 

III. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
10. Kerkenbeleidsplan : goedkeuring 
 
Het kerkenbeleidsplan werd opgemaakt volgens de criteria van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 
juli 2013 en ter goedkeuring voorgelegd aan het Bisdom Hasselt en het Agentschap Onroerend 
Erfgoed. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het kerkenbeleidsplan goed te keuren. 
 
Goedkeuren 

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

11. Definitieve vaststelling straatnaamgeving verkaveling grenzend aan de Broekstraat:  
'Hofakker' 
 
De verkaveling van 9 loten en de aanleg van een nieuwe weg aan de Broekstraat werd op 12 
november 2015 door de Bestendige Deputatie goedgekeurd. De wegenis werd uitgevoerd waardoor 
een straatnaam dient worden toegekend. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de 
straatnaamgeving definitief vast te stellen als 'Hofakker'. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

12. Aanvullend reglement betreffende de politie van het wegverkeer te Hofakker: invoering 
woonerf 
 
Het besluit van de bestendige deputatie van provincie Limburg dd. 12.11.2015 betreffende de 
verkavelingsvergunning toegekend aan Liburni NV voor de percelen gelegen te Wellen, Broekstraat, 
1ste Afdeling, sectie d, perceelnulmmers 778, 869 e 2, 871, 871 b2 bepaalt de wegens dient 
aangelegd te worden als 'woonerf'  
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het politiereglement voor Hofakker waarbij een woonerf 
wordt ingesteld over de volledige lengte van de straat, goed te keuren 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

13. Aanvullend reglement betreffende de politie van het wegverkeer inzake het zwaar vervoer te 
Vrolingen 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een politiereglement goed te keuren waarbij in Vrolingen  
een zone wordt ingesteld houdende een toegangsverbod voor voertuigen met een massa in beladen 
toestand van meer dan 3,5 ton, bestemd voor het vervoer van goederen,  met uitzondering van 
plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 



 

14. Perceel Wellen, 1ste afdeling, sectie D, nrs. 1070 E 2 en 1070 F 2 - schenking aan Limob NV in 
het kader van de dading gemeente Wellen/Gijbels-Lagaeysse-Limob/Limburgs Landschap/Engelen-
Hauffman: goedkeuring akte 
 
In uitvoering van de (deel)dading tot beëindiging van een hangend geschil bij de rechtbank van 
eerste aanleg te Tongeren, , zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit d.d. 27.11.2015, schenkt de 
gemeente Wellen aan Limob NV twee percelen achterliggende industriegrond. De percelen zijn 
kadastraal gekend als Wellen, 1ste afdeling, sectie D, nummers 1070 E 2 en 1070 F2. Aan de 
gemeenteraad wordt voorgesteld de authentieke akte houdende de schenking van betreffende 
percelen goed te keuren. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

15. Aanleg riolering en fietspaden langs de G.W. N777 ; deel Zonneveldweg : bijakte aan de 
ereloonovereenkomsten van 11 juli 1989 en 23 augustus 2002 
 
Gezien de lange uitvoeringstermijn van het project aanleg van fietspaden en riolering langs de N777 - 
deel Zonneveldweg en bijgevolg de lange termijn eer het ereloon van het studiebureau kan 
gefactureerd worden, wordt voorgesteld om de betalingstermijn (tot 95 %) te beperken tot om de 3 
maanden op basis van de goedgekeurde vorderingsstaten. Aan de gemeenteraad wordt hiertoe 
gevraagd de bijakte 8 bij de oorspronkelijke ereloonovereenkomsten goed te keuren 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 

IV. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
16. Overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en Gemeentebestuur Wellen betreffende de 
voortzetting van de aansluiting van de openbare bibliotheek op de omgeving van het Provinciaal 
Bibliotheeksysteem - goedkeuring 
 
Het Vlaams regeerakkoord bepaalt dat de provinciale persoonsgebonden bevoegdheden  – 
waaronder het streekgericht bibliotheekbeleid – per 1 januari 2018 overgeheveld worden naar het 
Vlaamse bestuursniveau. Binnen deze context wordt  Cultuurconnect vzw door de Vlaamse overheid 
belast met het verder ondersteunen van de PBS omgevingen en de consolidatie ervan in een Vlaams 
Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) en Websiteplatform. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld 
de overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en Gemeentebestuur Wellen betreffende de 
voortzetting van de aansluiting van de openbare bibliotheek op de omgeving van het Provinciaal 
bibliotheeksysteem goed te keuren. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 

V. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
17. Toelage Gemeentelijke Raad voor Senioren t.b.v. € 750 voor het jaar 2017 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om aan de gemeentelijke adviesraad voor senioren voor 



 

het jaar 2017 een geldelijke toelage van € 750 toe te kennen. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

18. Gemeenteraad 12 januari 2018 : Goedkeuring Notulen 
 
De notulen van de vergadering van 12 januari 2018 worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd 
 
 
 
De vergadering wordt opgeheven om 22 uur. 
 
 


