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OPENBARE ZITTING 

 
I. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 1: N777  WELLEN-KORTESSEM  - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST AWV BETREFFENDE DE 
STUDIE EN DE UITVOERING VAN WERKEN OP DE GEWESTWEG: GOEDKEUREN ADDENDUM NR. 2 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Gemeenteraadsbeslissing van 30 november 2001 houdende  goedkeuring van projectbijakte nr. 73098 - 
module 13 a : aanleg van fietspaden langs de N777 Zonneveldweg - Vloeiherkstraat en de ondertekening 
van de projectbijakte op 18.12.2002 
Gemeenteraadsbeslissing van 01 december 2005 houdende goedkeuring van addendum aan 
projectbijakte nr. 73098/A dd. 18.12.2002 met module 13 a betreffende wijziging betalingsmodaliteiten 
bij de subsidiëring van nieuwe verbindende fietspaden langs gewestwegen en ondertekening van het 
addendum op 22.05.2006 
Goedkeuring projectnota  van de wegenis- en fietspadinfrastructuur op door de PAC op 23 november 
2004 
Gemeenteraadsbeslissing van 01 december 2005 houdende goedkeuring  van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen AWV, Aquafin en de gemeente betreffende de studie en uitvoering 
van werken op de gewestweg N777; 
Gemeenteraadsbeslissing van 27 januari 2006 betreffende de aanpassing van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen AWV, Aquafin en de gemeente betreffende de studie en uitvoering 
van werken op de gewestweg N777 en ondertekende samenwerkingsovereenkomst dd. 02 februari 
2006; 
Gemeenteraadsbeslissing van 25.06.2010 houdende goedkeuring voorontwerp Aanleg van semi-
gescheiden riolering en fietspaden langs de GW N777, deel Zonneveldweg en deel Vloeiherkstraat 
(project 20015 A - Collector Winterbeek) 
Gemeenteraadsbeslissing van 25.11.2011 houdende goedkeuring aangepast voorontwerp en raming, 
goedkeuring tot indeling van het project in fases en aanvraag afwijking artikel 20 van het subsidiebesluit 
betreffende de gemeentelijke riolering 
Gemeenteraadsbeslissing van 28.04.2015 houdende de goedkeuring van addendum nr. 1 bij de 
samenwerkingsovereenkomst betreffende de studie en de uitvoering van werken op gewestweg N777 te 
Wellen  
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 



 

Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
 
Toelichting (feiten en context) 
In de samenwerkingsovereenkomst zoals goedgekeurd in 2006 werden de modaliteiten in verband met 
de uitvoering van de werken langs de N777 (Vloeiherkstraat en Zonneveldweg) vastgelegd voor de 3 
betrokken partijen AWV, gemeente en Aquafin.  
De basisovereenkomst zoals afgesloten dd. 02.022006 dient voor fase 2 (N777 - Zonneveldweg - aanleg 
fietspaden en semi-gescheiden riolering, herinrichting schoolomgeving) aangepast te worden: 

1) Het Vlaamse Gewest voegt aan de opdracht het vernieuwen van de rijweg van de betrokken 
gewestweg (N777) tussen kmpt. 6,1 en kmpt. 8,0. Dit onderdeel is te beschouwen als een eigen 
aandeel van het Vlaamse Gewest 

2) De gemeente Wellen voegt toe aan de opdracht de aanleg van voetpaden langs de betrokken 
gewestweg (N777) tussen kmpt. 6,1 en kmpt. 8,0, met uitzondering van de voetpaden die binnen 
het deel module 10 (verbetering van de schoolomgeving) vallen.  

3) De verdeling kosten hemelwaterafvoer (RWA) worden hervastgesteld als volgt: 
• Vlaams Gewest : 14,95 % (rijweg) 
• Module 13 (aanleg van fietspaden langs gewestwegen) : 8,72 % (fietspaden) 
• Gemeente Wellen : 76,33 % (aanleg van voetpaden langs gewestwegen + afkoppelingen 
van bebouwde en niet-bebouwde percelen langs de gewestweg) 

Deze verdeling overschrijft alle voorgaand vastgelegde verdeelsleutels voor het wegvak van de 
betrokken gewestweg N777 tussen kmpt. 6,1 en 8,0. 

 
Bijgevolg werd door AWV een addendum nr. 2 opgesteld waarin deze afspraken worden vastgelegd. 
 
 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet raming totale kost fase 2: 8.476.387,49 € incl. BTW 
raming aandeel AWV fase 2: 1.019.951,78 € incl. BTW 
raming aandeel gemeente fase 2: 2.172.047,88 € incl. BTW 

Prioritaire Beleidsdoelstelling 001.005 De gemeente werkt aan een kwaliteitsvolle leefomgeving 

Actieplan 001.005.001 De gemeente richt het openbaar domein verder in met 
als doel de verkeersveiligheid te verhogen, met aandacht voor de 
trage/zwakke weggebruiker 

Actie 001.005.001.005  

Beleidsdomein Beleidsdomein Woon- en Leefomgeving  

Registratiesleutel / 

Investeringsenveloppe / 

Visum / 

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 

• Punt 1 en 2 worden samen besproken 
• Gaat over werken aan N777, fase 2 (Zonneveldweg) 
• Doel: werken laten aansluiten op werken Vloeiherkstraat 
• Uit het ontwerp blijkt dan het oorspronkelijk ontwerp van de rotonde en  de schoolomgeving 

niet is gewijzigd; Van Plattestraat tot Kortessem zijn er bijkomend voetpaden voorzien langs de 
fietspaden omwille van verkeersveiligheid 

• Door deze voetpaden verandert het aandeel van de gemeente: er komt nu meer regenwater in 
de riolering en minder in de bodem - het aandeel van de gemeente gaat van +/- 68% naar +/- 
76% - omwille van deze reden moet de samenwerkingsovereenkomst met AWV aangepast 



 

worden 
• Uit het bestek blijkt dat het uit te voeren werk in veel verschillende fases wordt opgesplitst om 

de verkeersstroom tijdens de werken en de bereikbaarheid van woningen tijdens de werken 
mogelijk te maken 

Dhr. Stijn Vandersmissen:  
• door combinatie van fietspad en voetpad zal inrit van de parking van begraafplaats veel dieper 

liggen waardoor zichtbaarheid misschien belemmert wordt om uit te rijden 
 
BESLUIT: Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Het addendum nr. 2 bij de samenwerkingsovereenkomst betreffende de studie en de uitvoering 
van werken op gewestweg N777 te Wellen , zoals opgesteld door de Afdeling Wegen en Verkeer wordt 
goedgekeurd en ondertekend. 
 
 
 
 
PUNT 2: OPDRACHT BIJ WIJZE VAN OPEN AANBESTEDING VOOR HET UITVOEREN VAN VOLGENDE 
WERKEN : N777 WELLEN - KORTESSEM : AANLEG FIETSPADEN EN SEMI-GESCHEIDEN RIOLERING EN 
HERINRICHTING SCHOOLOMGEVING - LOT 2: ZONNEVELDWEG -  GOEDKEURING LASTENBOEK 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Ontwerp van bestek houdende het gunnen van de opdracht volgens een openbare aanbesteding van het 
project N777 Wellen-Kortessem - aanleg fietspaden, semigescheiden riolering en herinrichting 
schoolomgeving, fase 2 Zonneveldweg zoals opgesteld door studiebureau Eureplan (Macobo, 
Diesterstrtaat 6 te 3980 Tessenderlo en met als referte 2016EUR 2016/02 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Wet van 15 juni 2006 vooral de artikelen 23 en 24 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de koninklijke besluiten van 15 juli 
2011  en 14 januari 2013 
Wet van 17 juni 2013 en latere wijzigingen betreffende motivering informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
Gemeenteraadsbeslissing van 27 april 1989 en de ereloonovereenkomst van 11 juli 1989 betreffende de 
aanleg riolering langs gewestweg N777 (Zonneveldweg, Overbroekstraat, Langstraat);  
Gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 1996 en de ereloonovereenkomst van 12 april 1996 betreffende 
de verbetering met aanleg riolering en fietspaden langs gewestweg N777 (Vloeiherkstraat) afgesloten 
met Eureplan NV 
Bijakte nr. 1 van 31 juli 2002, de bijakte nr. 2 van 30 april 2004, de bijakte nr. 3 van 30 december 2005, 
de bijakte nr. 4 van 28.01.2009, de bijakte nr. 5 van 30.10.2009 en de bijakte nr. 6 van 26.02.2010 en 
bijakte 7 van 24.03.2011 bij bovenvermelde ereloonovereenkomsten; 
Gemeenteraadsbeslissing van 30 november 2001 houdende  goedkeuring van projectbijakte nr. 73098 - 
module 13 a : aanleg van fietspaden langs de N777 Zonneveldweg - Vloeiherkstraat en de ondertekening 
van de projectbijakte op 18.12.2002 
Gemeenteraadsbeslissing van 01 december 2005 houdende goedkeuring van addendum aan 



 

projectbijakte nr. 73098/A dd. 18.12.2002 met module 13 a betreffende wijziging betalingsmodaliteiten 
bij de subsidiëring van nieuwe verbindende fietspaden langs gewestwegen en ondertekening van het 
addendum op 22.05.2006 
Goedkeuring projectnota  van de wegenis- en fietspadinfrastructuur op door de PAC op 23 november 
2004 
Gemeenteraadsbeslissing van 25.06.2010 houdende goedkeuring voorontwerp Aanleg van semi-
gescheiden riolering en fietspaden langs de GW N777, deel Zonneveldweg en deel Vloeiherkstraat 
(project 20015 A - Collector Winterbeek) 
Gemeenteraadsbeslissing van 25.11.2011 houdende goedkeuring aangepast voorontwerp en raming, 
goedkeuring tot indeling van het project in fases en aanvraag afwijking artikel 20 van het subsidiebesluit 
betreffende de gemeentelijke riolering 
Gemeenteraadsbeslissing van 31.10.2014 houdende het goedkeuren van  overheidsopdracht voor fase 1 
(Vloeiherkstraat)  
Besluit college burgemeester en schepenen dd. 14.09.2015 houdende het gunnen van de 
overheidsopdracht voor fase 1 (Vloeiherkstraat) 
Gemeenteraadsbeslissing van 28.04.2015 houdende de goedkeuring van addendum 1 bij de 
samenwerkingsovereenkomst betreffende de studie en de uitvoering van de werken op gewestweg 
N777 te Wellen  
Gemeenteraadsbeslissing van 27.05.2016 houdende de goedkeuring van addendum 2 bij de 
samenwerkingsovereenkomst betreffende de studie en de uitvoering van de werken op gewestweg 
N777 te Wellen  
 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het huidig ontwerpdossier omvat de uitvoering van N777 - AANLEG FIETSPADEN EN SEMI-GESCHEIDEN 
RIOLERING, HERINRICHTING SCHOOLOMGEVING - FASE 2: ZONNEVELDWEG 
Voor deze fase werden alle innemingen gerealiseerd, met uitzondering van de innames voor het te 
realiseren wachtbekken. 
Het wachtbekken is evenwel opgenomen als een apart deelproject, uit te voeren op het einde der 
werken, waardoor dat het project nu toch in zijn geheel in de overheidsopdracht opgenomen kan 
worden. 
 
De kosten van het project worden geraamd als volgt: 
 

Totale kost (incl. BTW) € 8.476.387,49  
 

Raming aandeel partners  

Aandeel AWV - € 1.019.951,78  

Aandeel Aquafin - € 453.569,10 

Toelage VMM - € 2.818.294,17  

subsidie module 13 - € 1.048.319,11  

Toelage module 10 - € 935.794,78  

Toelage provincie -  € 27.510,62 

Eigen aandeel gemeente    € 2.172.947,93  

Correctie eigen aandeel gemeente tgv begrenzing subsidiebedrag 
VMM op 2.641.421,00 € (cfr. ministerieel besluit) 

+ €176.872,30 

Totale raming eigen aandeel gemeente, incl. BTW € 2.349.820,23 

 
Adviezen 
Alvorens publicatie van de overheidsopdracht, dien het dossier goedgekeurd te worden door agentschap 
wegen en verkeer en Aquafin. 



 

 
Argumentatie 
Ontwerp bestek, raming, opmeting en offerteformulier zoals opgemaakt door Eureplan  met referentie 
N777 Wellen-Kortessem: aanleg fietspaden, semigescheiden riolering en herinrichting schoolomgeving - 
fase 2 Zonneveldweg (bestek nr. MACO2629)  met een geraamd totaalbedrag der werken van € 
8.476.387,49 incl. BTW wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad 
 
Voor voormelde opdracht wordt de open aanbesteding als procedure voorgesteld.  
 
 
 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

kosten € 8.476.387,49 (incl. BTW) 

Prioritaire Beleidsdoelstelling 001.005 : de gemeente werkt aan een kwaliteitsvolle leefomgeving 

Actieplan 001.005.001 : De gemeente richt het openbaar domein verder in 
met als doel de verkeersveiligheid te verhogen, met aandacht voor 
de trage/zwakke weggebruiker 

Actie 001.005.001.005 heraanleg N777 

Beleidsdomein Woon- en Leefomgeving 

Registratiesleutel 031004/22800007 

Investeringsenveloppe P-IE/33 

Visum momenteel niet nodig 

 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

ontvangsten  € 6.126.567,26 (incl. BTW) 

Prioritaire Beleidsdoelstelling 001.005 : de gemeente werkt aan een kwaliteitsvolle leefomgeving 

Actieplan 001.005.001 : De gemeente richt het openbaar domein verder in 
met als doel de verkeersveiligheid te verhogen, met aandacht voor 
de trage/zwakke weggebruiker 

Actie 001.005.001.005 heraanleg N777 

Beleidsdomein Woon- en Leefomgeving 

Registratiesleutel 020027/15003000 

Investeringsenveloppe P-IE/33 

Visum momenteel niet nodig 

 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De opdracht voor N777 - AANLEG FIETSPADEN EN SEMI-GESCHEIDEN RIOLERING, HERINRICHTING 
SCHOOLOMGEVING - FASE 2: ZONNEVELDWEG  wordt volgens de procedure van open aanbesteding 
gegund. 
 
Art. 2 Het bestek, raming, opmeting en offerteformulier zoals opgemaakt door Eureplan  met referentie 
N777 Wellen-Kortessem: aanleg fietspaden, semigescheiden riolering en herinrichting schoolomgeving - 
fase 2 Zonneveldweg (bestek nr. 2016EUR 2016/02)  met een geraamd totaalbedrag der werken van         
€ 8.476.387,49 (incl. BTW)wordt goedgekeurd. 
 
Art. 3 Deze beslissing wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring van het 
bestek, raming, opmeting en offerteformulier zoals opgemaakt door Eureplan met referentie 2016EUR 



 

2016/02 door het Agentschap wegen en verkeer en door Aquafin 
 
 
PUNT 3: INTERLOKALE VERENIGING TER ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN INZAKE LOKAAL 
WOONBELEID HASPENGOUW : GOEDKEURING JAARREKENING, INHOUDELIJK VERSLAG EN BEGROTING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Het schrijven van vzw Stebo dd. 3 mei 2016 met de begroting van het lopende jaar, het inhoudelijk 
jaarrapport en het financieel verslag inzake de activiteiten 2015, zoals goedgekeurd in vergadering van  
het beheerscomité van 20 april 2016. 
 
Juridische grondslag 
De samenwerkingsovereenkomst tussen VZW Stebo en de gemeente Wellen, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad in vergadering van 23 februari 2006. 
 
Het besluit van de gemeenteraad dd. 27.06.2008 houdende goedkeuring tot toetreding tot de interlokale 
vereniging Lokaal woonbeleid Haspengouw onder voorbehoud van goedkeuring van de financiële 
inbreng, het projectaanvraagdossier en de statuten; 
 
Het besluit van de gemeenteraad dd. 03.10.2008 houdende goedkeuring statuten en projectbegroting; 
 
Het besluit van de gemeenteraad dd. 27.06.2014 inzake de goedkeuring van het vernieuwde 
projectvoorstel, projectbegroting en de financiële bijdrage van de gemeente en verderzetting van de 
projectwerking 2015-2017.  
 
Artikel 15 van de statuten waaruit blijkt dat de rekeningen, jaarverslag en begroting jaarlijks ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten; 
   
De bepalingen van het gemeentedecreet . 
 
Artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht. 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.  
 
Toelichting (feiten en context) 
Gelet op de beslissing van het college van 23 mei 2016 inzake de betaling van de jaartoelage 2016. 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : Goedkeuring te verlenen aan het inhoudelijk jaarrapport, het financieel verslag inzake de 
activiteiten 2015 en de begroting voor het lopende jaar van de interlokale vereniging ter ondersteuning 
van het lokaal woonbeleid Haspengouw. 
 
 
 



 

II. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
PUNT 4: TOELAGE 2016: WELLENSE SPORTRAAD T.B.V. € 750,00 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Aanvraag van de Wellense sportraad dd. 18.04.2016 tot het bekomen van een toelage voor 2016 
bevattende: het kasverslag werkingsjaar 2015, met omschrijving van de uitgaven en ontvangsten, de 
rekeninguittreksels 2015 en de rekeninguittreksels houdende het saldo dd. 31.12.2015. 
Beslissing van het schepencollege dd. 2.05.2016 om de aanvraag voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
Juridische grondslag 
Gemeenteraadsbesluit dd. 22.02.2013 betreffende het reglement inzake toekenning van toelagen 
(jaarlijkse werkingssubsidie en projectsubsidie) aan adviesraden en overlegstructuren. 
Artikel 4 van voornoemd raadsbesluit houdende: "Elke aanvraag voor een werkingssubsidie moet 
vergezeld zijn van de nodige stavingsstukken, met name: 

• een kasverslag van het vorige dienstjaar met verantwoordingsstukken 
• kopies van de stand van de financiële rekeningen op 31.12 van het vorige dienstjaar en van de 

laatste stand van de financiële rekeningen" 
Artikel 5 van voornoemd raadsbesluit houdende: "Indien uit de stavingsstukken blijkt dat op 31.12 van 
het vorige dienstjaar, een totaal positief saldo van € 2.500,00 op de rekeningen van een adviesraad 
stond, wordt de subsidie niet toegekend. Hiervan wordt alleen afgeweken indien de betrokken 
adviesraad door middel van stavingstukken kan aantonen dat in het jaar waarin de subsidie wordt 
aangevraagd, voor méér dan € 2.500,00 aan uitgaven zijn voorzien of wanneer de begroting - van het 
duidelijk omschreven en gemotiveerd project - aangeeft dat het project voor meer dan € 2.500,00 kosten 
met zich meebrengt. 
Gemeentedecreet dd. 15.07.2005 
Decreet betreffende openbaarheid van bestuur dd. 26.03.2004 
Wet betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht en bestuurshandelingen dd. 29.07.1991 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het totaal positief saldo op de rekeningen dd. 31.12.2015 bedraagt € 620,15. Het maximum van € 
2.500,00 - zoals vastgesteld bij art. 5 in het reglement tot toekenning van toelagen aan adviesraden en 
overlegstructuren - wordt dus niet overschreden. 
In het budget 2016 is er een krediet van € 750,00 voorzien 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet € 750,00 

Beleidsdoelstelling 001.001 

Actieplan 001.001.001 

Actie 001.001.001.001 

Beleidsdomein Cultuur en vrije tijd 

Registratiesleutel 074000/63130040 

 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De toelage 2016 zal WEL/NIET toegekend worden aan de Wellense sportraad. 
 



 

Art. 2 Deze toelage zal aangerekend worden in de boekhouding op de actie 001.001.001.001 met als 
registratiesleutel 074000/63130040 
 
Art. 3 Dit bedrag zal worden overgeschreven op het rekeningnummer BE22 7512 0701 8147 van de 
Wellense sportraad. 
 
 
 

III. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 5: ALGEMENE VERGADERING VAN LIMBURG.NET OP 22 JUNI 2016 : VASTSTELLEN MANDAAT 
AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 3 mei 2016 tot de algemene vergadering van Limburg.net van 22 juni 2016 om 18 
uur in de kantoren van Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt met volgende 
agendapunten: 
 
1. Welkom door de voorzitter 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering  
3. Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 
4. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
5. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
6. Jaarrekening 2015 (art. 65 DIS; art. 13, 40 en 45 statuten) 
7. Activiteitenverslag 2015   
8. Kwijting aan de bestuurders (art. 65 DIS, art. 40 statuten) 
9. Kwijting aan de commissaris (art. 65 DIS, art. 40 statuten) 
10. Ontslag en benoeming van bestuurders 

 Voor de gemeente Hoeselt: ontslag Geert Achten, benoeming Rudi Coenegrachts    
 Voor de gemeente Neerpelt: ontslag Jan Maas, benoeming Liesbeth Fransen 

11. Varia 
- Verlenging aandeelhoudersovereenkomst tussen Bionerga, Limburg.net en Nuhma 

 
Juridische grondslag 
 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
 
De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de 
toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking. 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
De toelichtende nota van Limburg.net bij de agendapunten van de algemene vergadering van 22 juni 
2016, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 3 mei 2016. 
 
Argumentatie 
 



 

De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Limburg.net. 
 
Er zijn geen redenen om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 
 
De gemeenteraad ging reeds eerder over tot aanduiding van haar vertegenwoordigers in de schoot van 
de algemene vergaderingen van Limburg.net gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de  
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Limburg.net van 22 juni 2016 goedgekeurd. 
 
Art. 2 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de  algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Limburg.net van 22 juni 2016 (of iedere andere datum 
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden met een gelijkluidende agenda) te handelen en te 
beslissen conform de beslissingen die door de raad zijn genomen over de agendapunten van de  
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Limburg.net van 22 juni 2016 en verder al 
het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
 
Art. 4 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan de opdrachthoudende 
vereniging Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 6: GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN IGL OP 23 JUNI 2016 : VASTSTELLEN MANDAAT 
AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 13 mei 2016 tot de gewone algemene vergadering van 23 juni 2016 van 23 juni 
2016 om 18 uur in de refter van IGL - Ter Heide, Klotstraat 125 te 3600 Genk met volgende 
agendapunten: 
 
1. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015 
2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2015 
3. De balans 2015 en de resultatenrekening 2015, en de vaststelling van het saldo : goedkeuring    
    (stemming) 
4. Kwijting aan de bestuurders : goedkeuring (stemming) 
5. Kwijting aan de commissaris-revisor : goedkeuring (stemming) 
6. De definitieve verkiezing van twee bestuurders A (deelnemers gemeenten) (stemming) 
7. Het mandaat als commissaris-revisor voor de boekjaren 2016 - 2018 : goedkeuring (stemming) 
8. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers-gemeenten (aandelen A) voor het boekjaar  
    2016 : goedkeuring (stemming) 
 
Juridische grondslag 
 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
 



 

De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de 
toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking. 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
De toelichtende nota van IGL bij de agendapunten van de gewone algemene vergadering van 23 juni 
2016, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 13 mei 2016. 
 
Argumentatie 
 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband IGL. 
 
Er zijn geen redenen om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 
 
De gemeenteraad ging reeds eerder over tot aanduiding van haar vertegenwoordigers in de schoot van 
de algemene vergaderingen van IGL gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de 
gewone algemene vergadering van IGL van 23 juni 2016 goedgekeurd. 
 
Art. 2 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de gewone algemene 
vergadering van IGL van 23 juni 2016 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou 
worden met een gelijkluidende agenda) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de 
raad zijn genomen over de agendapunten van de gewone algemene vergadering IGL van 23 juni 2016 en 
verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
 
Art. 4 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan IGL, Klotstraat 125 te 3600 
Genk. 
 
 
PUNT 7: GEMEENTERAAD 29 APRIL 2016 : GOEDKEURING NOTULEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 29 april 2016. 
 
Juridische grondslag 
De bepalingen van het gemeentedecreet.  Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Het huishoudelijk reglement gemeenteraad Wellen, laatst gewijzigd bij beslissing van de gemeenteraad 
dd. 31.10.2014 
 
Toelichting (feiten en context) 
Art. 33, 3de en 4de lid van het gemeentedecreet bepaalt als volgt : 
Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van 



 

de notulen van de vorige vergadering.  Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden 
aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de 
notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de 
gemeenteraad en de gemeentesecretaris. 
 
Argumentatie 
Er werden geen opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de inhoud van de notulen. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : De notulen van de vergadering van 29 april 2016, goed te keuren. 
 
 
De vergadering wordt opgeheven om 20:20 uur. 
 
De Secretaris 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 


