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VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 31 JANUARI 2014 OM  20 UUR 
  
Aanwezig : Mevr. Els Robeyns, burgemeester-voorzitter, Cabergs Johan, Treunen Kristien, Maes 

Benny en Thijs Bèr, Leduc Jeannine, Ramaekers Chris, Jans Sandra, Cornitensis Frank, 
Knuts Luc, Pipeleers Herman, Punie Ellen, Billen Mario, Bosmans Ilse, Vandersmissen Stijn, 
Ottenburghs Dirk, Vanvoorden Mario en Beertens Marc, leden en mevr. Mia Cuppens, 
Secretaris. 

 
Verontschuldigd : Marc Weeghmans 
 
Punt 1 : Overeenkomst realisatie sociaal woonaanbod tussen de gemeente, de Kleine Landeigendom, 
Hasseltse Huisvestingsmaatschappij en sociaal verhuurkantoor Land van Loon VZW; 
 
DE RAAD 
 
Gelet op het Grond- en Pandendecreet van 27.03.2009 en in werking getreden op 01.09.2009, 
inzonderheid artikel 4.1.1 en volgende inzake de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod; 
 
Overwegende dat de gemeente Wellen vóór 2025 58 sociale huurwoningen, 25 sociale koopwoningen 
dient te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regelen voor de opvolging 
van de realisatie van het bindend sociaal objectief en tot bepaling van de methodologie en de criteria 
voor de uitvoering van een tweejaarlijkse voortgangstoets van 10.11.2011; 
 
Overwegende dat er in 2012 een voortgangstoets werd uitgevoerd op het vlak van de realisatie van 
het bindend sociaal objectief van de gemeenten; 
 
Gelet op het schrijven van het agentschap Wonen Vlaanderen dd. 05.06.2012 waarin aan de hand van 
berekeningen en vergelijkingen wordt vastgesteld dat de gemeente Wellen voor het aandeel sociale 
huurwoningen het groeiritme niet volgt en bijgevolg de gemeente wordt ondergebracht in categorie 
2; 
 
Gelet op het ministerieel besluit houdende goedkeuring van de lijst met de definitieve indeling van 
gemeenten in categorieën in het kader van de voortgangstoets van 2012;  
 
Overwegende dat bijgevolg conform het besluit van de Vlaamse Regering van 10.11.2011 aan de 
gemeente werd gevraagd om een motiveringsnota te bezorgen vóór 07.08.2012; 
 
Gelet op de motiveringsnota zoals goedgekeurd door het college in vergadering van 29.06.2012 en 
verstuurd naar Wonen Vlaanderen op 04.07.2012; 
 
Overwegende dat in de nota de inspanningen werden vermeld die de gemeente tot op heden heeft 
gedaan met het oog tot het realiseren van het sociaal objectief, dat echter de nadruk wordt gelegd op 
de lopende planningsinitiatieven zoals de actualisatie van de woonbehoeftestudie en het gemeentelijk 
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ruimtelijk structuurplan waardoor in de toekomst een beleid kan worden vastgelegd voor de realisatie 
van de normen via RUP’s; 
 
Gelet op het schrijven van 26.11.2012 van Wonen Vlaanderen inzake de beoordeling van de 
motiveringsnota en de indeling van de gemeente in categorie 2b; 
 
Gelet op het schrijven van 18.01.2013 van Wonen Vlaanderen waarin de mogelijkheid geboden wordt 
om aan te tonen dat de gemeente voldoende inspanningen levert of zal leveren om het bindend sociaal 
objectief te bereiken; 
 
Gelet op het plan van aanpak waarin de gemeente aangeeft welke sociale woonprojecten er de 
komende legislatuur op stapel staan en de lopende initiatieven die de gemeente onderneemt om het 
sociaal objectief te bereiken, zoals goedgekeurd in vergadering van het college van 02.04.2013 en 
verstuurd naar Wonen Vlaanderen op 08.04.2013; 
 
Gelet op de brieven van Wonen Vlaanderen van 02.08.2013 en 03.10.2013 waarbij de gemeente 
Wellen wordt uitgenodigd voor een gesprek met het begeleidingsteam van Wonen Vlaanderen en de 
VMSW en de sociale actoren in de gemeente; 
 
Gelet op het verslag van het begeleidingsoverleg dd. 21.11.2013 en de afspraak tot de opmaak van 
een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2014-2016; 
 
Gelet op het ontwerp samenwerkingsovereenkomst zoals gevoegd bij dit besluit; 
 
Overwegende dat de overeenkomst ook zal voorgelegd worden aan de Raden van Bestuur van de 
sociale actoren; 
 
Gelet op art. 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
De burgemeester licht het doel van het voorstel van overeenkomst toe: het bindend sociaal objectief 
bereiken door het versterken van de samenwerking tussen de diverse deelnemende partijen. 
Dhr. Vandersmissen Stijn stelt namens Open-Vld dat men geen bezwaar heeft tegen de realisatie van 
bijkomende sociale woningen op het grondgebied van Wellen teneinde het sociaal objectief te 
bereiken maar dat men wel bezwaar heeft tegen de voorgestelde locaties. Bovendien vindt men dat 
de beslissingen genomen zijn zonder inspraak van de bevolking en stelt men zich vragen bij de 
technische haalbaarheid van de voorgestelde projecten. 
De burgemeester antwoordt dat Wellen weinig mogelijkheden heeft om sociale woningen te 
realiseren gezien het beperkte eigen patrimonium. De middelen die de gemeente heeft moeten 
maximaal aangewend worden in kader van het sociaal objectief. 
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Het bestemmen van dit gemeentelijk patrimonium voor sociaal wonen is een beleidskeuze. Bij de 
mogelijke uitvoering van de gekozen projecten, zal de bevolking geconsulteerd worden.  
Of de projecten al dan niet technisch haalbaar zijn, wordt momenteel onderzocht door specialisten ter 
zake. Aan de hand van hun bevindingen zullen de dossiers verder beoordeeld worden. 
 
 
Na bespreking; 

 
BESLUIT: met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen (Marc Beertens en Mario 
Vanvoorden) 
 
Artikel 1:  
 
De overeenkomst zoals gevoegd als bijlage wordt ondertekend en na ondertekening door de Kleine 
Landeigendom, Hasseltse Huisvestingsmaatschappij en Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon 
overgemaakt aan de VMSW en Wonen Vlaanderen. 
 
 
Punt 2 : gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 17 – definitieve vaststelling 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het besluit van 29 januari 2004 vanwege de bestendige deputatie van de Provincie Limburg 
waarbij reeds een gedeelte van buurtweg nr. 17 is afgeschaft en onttrokken aan het openbaar domein, 
met name voor het perceel, gelegen afdeling 1 sectie B nr. 1032V3; 
 
Gelet op de aanvraag van 17 oktober 2011 vanwege de heer en mevrouw Vanbrabant-Wolfs, 
Kortessemstraat 47a te Wellen om het gedeelte van buurtweg nr. 17, gelegen voor hun woning 
Kortessemstraat 47a en kadastraal gekend afdeling 1 sectie B nr. 1048, aan te kopen; 
 
Gelet op het opmetingsplan van 29 augustus 2013, opgesteld door landmeter Jocelyn Vannut, 
Muntelbeekstraat 13 te 3500 Hasselt; 
 
Gelet op het uittreksel uit de atlas der buurtwegen; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in vergadering van 22 november 2013 waarbij de 
gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 17 voorlopig werd vastgesteld; 
 
Gelet op het onderzoek de commodo et incommodo van 2 december 2013 tot en met 16 december 
2013, dat er geen bezwaren werden ingediend; 
 
Gelet op de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, gewijzigd door de wetten van 20 mei 1963 en 9 
augustus 1948, inzonderheid de artikels  
27 tot en met 29; 
 
Overwegende dat de achterliggende terreinen bereikbaar blijven; 
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Gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; 
 
BESLUIT: met  18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
 
Artikel 1: De hogere overheid voor te stellen buurtweg nr. 17 (Kortessemstraat) gedeeltelijk af te 
schaffen zoals aangeduid op het opmetingsplan van 29 augustus 2013, opgesteld door landmeter 
Jocelyn Vannut, Muntelbeekstraat 13 te 3500 Hasselt. 
 
Artikel 2: Onderhavige beslissing, in drievoud, samen met het dossier over te maken aan de hogere 
overheid. 
 
 
Punt 3 : Belasting op de afgifte van administratieve stukken – Aanslagjaar 2014 : Aanpassing i.g.v. de 
aflevering van conformiteitsattesten  
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken – aanslagjaar 2014, 
vastgesteld door de raad op 27.12.2013; 
 
Gelet op het decreet houdende de  Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, inzonderheid artikel 7 en 
volgende inzake de aflevering van conformiteitsattesten; 
 
Gelet op het decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de 
woonkwaliteit betreft, hierna het Integratiedecreet genoemd; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor woningen, hierna het Integratiebesluit genoemd; 
 
Overwegende dat deze regelgeving sinds 11 augustus 2013 in werking is getreden, dat bijgevolg de 
opheffing van een besluit tot ongeschikt- of onbewoonbaarheidsverklaring nu  expliciet gekoppeld is 
aan de afgifte van een conformiteitsattest waardoor de bevoegdheid voor het uitvoeren van de 
hercontroles ter zake uitdrukkelijk bij de burgemeester werd gelegd; 
 
Overwegende dat de controleurs van Wonen Vlaanderen in een overgangsperiode tot 01.01.2014 deze 
hercontroles nog uitvoerden maar dat vanaf 01.01.2014 de gemeente hiervoor zelf dient in te staan; 
 
Overwegende dat de aanvraag van een conformiteitsattest wordt ingediend bij de burgemeester en 
binnen de 60 dagen dient te worden afgeleverd; 
 
Gelet op het besluit van de college dd. 13.01.2014 inzake de opmaak van conformiteitsattesten in het 
kader van de regelgeving woonkwaliteitsbewaking; 
 
Gelet op het besluit van de burgemeester dd. 14.01.2014 tot aanwijzing van woningcontoleurs in het 
kader van de opmaak van conformiteitsattesten; 
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Gelet op artikel 9 van het Integratiebesluit waaruit blijkt dat de vergoeding voor de afgifte van een 
conformiteitsattest door de burgemeester wordt vastgesteld door de gemeenteraad en maximaal 
62,50 euro kan bedragen voor een zelfstandige woning en 62,50 euro voor een kamerwoning, 
verhoogd met 12,50 euro per kamer met een maximum van 1.250 euro per gebouw; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om deze vergoedingen bijkomend op te nemen in het 
belastingsreglement op de afgifte van administratieve stukken – aanslagjaar 2014 en in te laten gaan 
vanaf 01.02.2014; 
 
Gelet op artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT : met  18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
 
Artikel 1 : In Artikel 2, van de belasting op de afgifte van administratieve stukken – aanslagjaar 2014, 
zoals vastgesteld door de raad op 27.12.2014 wordt m.i.v. 01.02.2014 toegevoegd, als volgt : 
 
8° afleveren of weigeren van een conformiteitsattest aan de natuurlijke of rechtspersoon die het 
conformiteitsattest heeft aangevraagd : 
 

- 62,50 euro voor een zelfstandige woning  
- 62,50 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 12,50 euro per kamer met een maximum van 

1.250 euro per gebouw; 
 
Artikel 2 : Deze beslissing zal aan de Hogere Overheid worden overgemaakt. 
 
 
Punt 4 : Overeenkomst tussen de Belgische Staat en de Gemeente Wellen betreffende de afgifte van 
biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan 
Belgische burgers : goedkeuring  
 
DE RAAD 
 
Aangezien de verblijfstitels voor de onderdanen van de derde landen en de paspoorten binnenkort 
biometrisch worden, dient de gemeente hiervoor dient te beschikken over een biometrisch pack 
bestaande uit 4 elementen, zijnde een scanner om een foto te nemen, een scanner om de 
vingerafdrukken te nemen, een “sign pad” die dient om de handtekening van de aanvrager te 
registreren en een contactloze  documentlezer die toelaat de RFID chip van de nieuwe generatie 
verblijfskaarten, en in een later stadium, van de paspoorten uit te lezen; 
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Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 23 maart 2012 waarbij de nodige apparatuur voor de 
registratie van deze biometrische gegevens ter beschikking wordt gesteld van de gemeenten; 
 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 20 april 2012 tussen de Minister van Binnenlandse 
Zaken en de Minister van Buitenlandse Zaken inzake de biometrie in de Belgische gemeenten;   
 
Overwegend dat een overeenkomst tussen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van 
Binnenlandse Zaken en de gemeente werd opgesteld betreffende de afgifte van biometrische 
verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische 
burgers;  
 
Overwegend dat de gemeente volgens deze overeenkomst aanspraak kan maken op 2 biometrische 
pacs ten belope van een maximumbedrag van € 3.722 per pack (inclusief BTW); 
 
Gelet op de beslissing van het schepencollege dd. 9 december 2013 
 
Gelet op artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Besluit : met  18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
 
Artikel 1 : De overeenkomst tussen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van 
Binnenlandse Zaken en de Gemeente Wellen wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2 : Deze beslissing wordt onverwijld overgemaakt aan de Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, Park Atrium Koloniënstraat 11   1000 
Brussel. 
 
 
Punt 5 : O.C.M.W.: Meerjarenplanning 2014-2019 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de beslissing van de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 27.12.2013 tot bespreking en 
goedkeuring van de meerjarenplanning 2014-2019; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
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Na bespreking; 
 
BESLUIT : met  16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen (Marc Beertens en Mario 
Vanvoorden) 
 
 
Artikel 1 : verleent goedkeuring aan de meerjarenplanning 2014 - 2019 van de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn. 
 
 
Punt 6 : OCMW – budget 2014 : kennisname 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de beslissing van de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 27 december 2013 tot bespreking 
en goedkeuring van het budget 2014; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Na bespreking; 
 
NEEMT KENNIS 
 
Artikel 1 : van het budget 2014 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
De burgemeester vraagt het publiek de vergadering te verlaten. 
 
IN BESLOTEN VERGADERING 
---------- 
 
IN OPEN VERGADERING 
 
Punt  11 : Gemeenteraad 27 december 2013 : goedkeuring verslag 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het huishoudelijk reglement zoals goedgekeurd in zitting van 22.02.2013; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Er werden geen opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de inhoud van het verslag; 
 
BESLUIT : met  18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
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Enig artikel : Het verslag van de vergadering van 27 december  2013 wordt als goedgekeurd 
beschouwd. 
 
De vergadering wordt opgeheven om 21:25 uur. 
 

De secretaris                    De voorzitter 


