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NOTULEN GEMEENTERAAD 31 OKTOBER 2014 OM 20 UUR 
 

Aanwezig: Els Robeyns, burgemeester-voorzitter 
Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes en Albert Thijs, schepenen 
Jeannine Leduc, Chris Ramaekers, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Frank 
Cornitensis, Luc Knuts, Herman Pipeleers, Ellen Punie, Ilse Bosmans, Stijn 
Vandersmissen, Dirk Ottenburghs, Mario Vanvoorden en Marc Beertens, 
raadsleden 
Mia Cuppens, secretaris 
 

Verontschuldigd: Eric Martens, Schepen/Voorzitter OCMW 
Mario Billen, gemeenteraadslid 
 

 

 
 

OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 1: DEONTOLOGISCHE CODE VOOR RAADSLEDEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Vaststellen deontologische code voor raadsleden in toepassing van art. 41 gemeentedecreet 
 
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) 
De deontologische code omvat de bestuurlijke integriteit van een raadslid. 
Bestuurlijke integriteit is de mate waarin raadsleden zich in hun contacten en hun functioneren in 
kader van hun opdracht, onkreukbaar en rechtschapen gedragen. Het raadslid moet zich zo 
gedragen dat hij zijn ambt niet in discretie brengt en dat hij ten opzichte van iedere burger, 
organisatie, instelling of bedrijf vrij blijft staan en zich zonder verplichtingen voelt.  
Bestuurlijke integriteit duidt op handelen in overeenstemming met geschreven en ongeschreven 
waarden en normen die uitdrukking geven aan begrippen zoals rechtschapenheid, 
onkreukbaarheid, zorgvuldigheid, zuiverheid van oogmerk, betrouwbaarheid, geloofwaardigheid, 
loyauteit, objectiviteit en rechtvaardigheid. 
Raadsleden zijn reeds gebonden door wettelijke regels die deontologische plichten vastleggen, 
zoals bv.: 
• Art. 11 GD: onverenigbaarheden 
• Art. 30 GD: inzagerecht raadsleden 
• Art. 271GD: verboden onder bepaalde omstandigheden deel te nemen aan besprekingen 
en stemmingen, op te treden namens de gemeente, bepaalde overeenkomsten af te sluiten, .. 
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• Decreet van 7 mei 2004 betreffende partijfinanciering 
• Wet van 2 mei 1995 tot verplichting voor het indienen van een lijst van mandaten, ambten 
en beroepen alsmede een vermogensaangifte 
• Art. 458 strafwetboek: beroepsgeheim 
De deontologische code is een aanvulling op de bestaande wettelijke/decretale regels en geeft 
verdere  betekenis aan bestuurlijke en politieke omgangsvormen. 
De deontologische code  wil houvast geven bij concrete situaties zodat het handelen/optreden van 
raadsleden gelijk staat aan het ‘geven van het goede voorbeeld’ voor de burgers. 
 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Jeanine Leduc neemt het woord voor toelichting van het punt door de voorzitter: 

• mevrouw werpt op dat er een nota is van VVSG waarin staat dat een deontologische code 
eerst overlegd moet worden met alle fracties, voorafgaand aan de agendering om zo tot 
een ruime consensus te komen  - dit is niet gebeurd - ze stelt voor dat de deontologische 
code eerst behandeld wordt met alle raadsleden samen, inclusief de raadsleden van het 
OCMW zodat er over gesproken kan worden, gedragen kan worden en geen dode letter 
blijft  

• mevrouw vraagt hiermee rekening te houden en het dossier volgende maand opnieuw te 
agenderen 

• ze vindt de deontologische code zeer belangrijk 
 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter: 

• mevrouw stelt dat dit een zeer rare manier van werken is - ze krijgt als voorzitter van de 
vergadering de kans niet eens om dit punt toe te lichten 

• het ontwerp van deontologische code is opgesteld aan de hand van het voorstel van VVSG 
- het voorstel van VVSG is enkel richtinggevend - het is een niet bindende richtlijn 

• iedereen kan nu zijn opmerkingen geven  - het ontwerp heeft ter inzage gelegen  en het 
ontwerp kan nu inhoudelijk besproken worden, door alle aanwezige raadsleden 

• wat mevrouw Leduc stelt ivm de verplichting om de richtlijn van VVSG te volgen, is niet 
juist: het is een richtlijn, geen bindende regelgeving 

 
Mevrouw Jeanine Leduc: 

• ze zegt namens Open Vld dat men het niet eens is met deze visie: waarom kan men deze 
richtlijn niet volgen? 

 
Mevrouw Kristien Treunen: 

• ze heeft het document bestudeerd: wat in het voorstel staat, is evident 
• de inhoudelijke discussie kan nu gevoerd worden in de gemeenteraad 

 
Mevrouw Els Robeyns, voorzitter, vraagt of er inhoudelijke opmerkingen zijn. 
 
Dhr. Benny Maes zegt dat opmerkingen nu gegeven kunnen worden 
 
Mevrouw Jeanine Leduc: 

• de code is opgesteld in vage bewoordingen 
• van deontologie hebben velen geen kaas gegeten 
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Mevrouw Els Robeyns, voorzitter: 

• wat zijn de vage bewoordingen? 
 
Dhr. Herman Pipeleers: 

• hij neemt de opmerking niet dat van deontologie velen geen kaas hebben gegeten  
• mevrouw Jeanine Leduc insinueert dat de meerderheid zich niet deontologisch gedraagt 
• hij vraagt aan mevrouw Leduc dit nu te verduidelijken 

 
Mevrouw Jeanine Leduc: 

• de meerderheid beknot 
 
Mevrouw Els Robeyns, voorzitter, vraagt nogmaals of er inhoudelijke opmerkingen zijn over de 
deontologische code zoals ze nu voor ligt. 
 
Mevrouw Jeanine Leduc start daarop de voorlezing van de tekst van VVSG. Ze vindt dat de 
meerderheid zondigt hiertegen.  
Mevrouw Els Robeyns, voorzitter, zegt dat je nog niet kan zondigen tegen iets wat nog niet ter 
stemming is voorgelegd.  
 
Mevrouw Els Robeyns, voorzitter: 

• er zijn dus geen inhoudelijke opmerkingen over de deontologische code zoals ze nu voor 
ligt  

• er zijn enkel opmerkingen over de gevolgde werkwijze  
 
BESLUIT: Goedkeuren deontologische code voor raadsleden gemeente Wellen 

14 stemmen voor: Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes, Albert Thijs, Chris 
Ramaekers, Frank Cornitensis, Luc Knuts, Herman Pipeleers, Ellen Punie, Ilse Bosmans, 
Dirk Ottenburghs, Mario Vanvoorden, Marc Beertens en Els Robeyns 
4 stemmen tegen: Jeannine Leduc, Sandra Jans, Marc Weeghmans en Stijn 
Vandersmissen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De deontologische code voor raadsleden van gemeente Wellen wordt goedgekeurd als volgt: 
 

Artikel 1  
De “deontologische code van raadsleden”, hierna de deontologische code genoemd, is het 
geheel van beginselen, gedragsregels en gebruiken die de raadsleden als leidraad nemen bij 
de uitoefening van hun mandaat en bij de hun dienstverlening aan de bevolking.  
 
Onder raadsleden worden verstaan: 
• Burgemeester 
• Schepenen 
• Gemeenteraadsleden 
 
Artikel 2  
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Raadsleden die een ander openbaar mandaat bekleden houden zich aan de deontologische 
code voor al hun dienstverlenende activiteiten, ook als zij die uitoefenen uit hoofde van hun 
ander mandaat.  
Raadsleden waken erover dat zij buiten hun politieke activiteiten en in het licht van deze code, 
geen dienstverlenende activiteiten ontplooien die de eer en de waardigheid van hun mandaat 
kunnen schaden. 
 
Algemene plichten, doelstellingen en uitgangspunten  
 
Artikel 3 
De raadsleden zullen voor de omschrijving van hun eigen dienstverleningsactiviteiten geen 
termen gebruiken die verwarring creëren met officieel door overheden ingestelde 
dienstverlening (Bv. geen termen zoals “ombudsdienst”, “klachtendienst” gebruiken). 
 
Artikel 4 
Bij hun optreden in en buiten het lokale bestuur en in hun contacten met individuen, groepen, 
instellingen en bedrijven geven de raadsleden voorrang aan het algemeen belang boven 
particuliere belangen en zij vermijden elke vorm van belangenvermenging. 
 
Artikel 5  
Elke vorm van rechtstreekse dienstverlening, informatiebemiddeling of doorverwijzing 
gebeurt zonder enige materiële of geldelijke tegenprestatie van welke aard ook en mag geen 
vorm van cliëntenwerving inhouden.  
 
Artikel 6 
De raadsleden moeten op dezelfde gewetensvolle manier ten dienste staan van alle burgers 
die op hun dienstverlening een beroep doen, zonder onderscheid van geslacht, ras, 
huidskleur, afstamming, sociale stand, nationaliteit, filosofische overtuiging, partijvoorkeur of 
persoonlijke gevoelens jegens hen.  
De raadsleden stellen zich op dezelfde wijze op ten aanzien van de ambtenaren. 
Zij onthouden zich van alle vormen van ongewenst seksueel gedrag.  
 
Artikel 7  
Tussenkomsten bij gerechtelijke en politionele instanties om de juridische besluitvorming in 
individuele dossiers te beïnvloeden, bijvoorbeeld om een proces-verbaal te laten seponeren, 
zijn verboden. 
 
Artikel 8 
Wanneer raadsleden, al dan niet via een tussenpersoon, een persoonlijk belang of een 
betrokkenheid hebben in een bepaald dossier, stellen zij de voorzitter van de gemeenteraad 
of de burgemeester, afhankelijk van het bevoegde orgaan, hiervan op de hoogte en mengen 
ze zich niet meer met de behandeling van het dossier. 
 
Artikel 9 
Raadsleden gebruiken middelen, materialen en faciliteiten die de gemeente hen ter 
beschikking stelt alleen voor de uitoefening van hun mandaat en niet voor privé-doeleinden. 
Ze verantwoorden alle voor rekening van de gemeente gemaakte kosten. 
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Specifieke bepalingen  
 
Het raadslid als informatiebemiddelaar en als doorverwijzer  
 
Artikel 10 
Het behoort tot de wezenlijke taken van een raadslid om informatie te ontvangen en te 
verstrekken en om door te verwijzen naar de geëigende diensten of instanties, om de 
problemen van de vraagstellers op te lossen, of naar particuliere en overheidsdiensten die 
professioneel gespecialiseerd zijn in het oplossen van de opgeworpen problemen. 
 
Artikel 11 
In het kader van hun algemene luisterbereidheid kunnen raadsleden de rol vervullen van 
vertrouwenspersoon. Zij nemen hierbij de nodige discretie in acht. 
De raadsleden proberen, waar mogelijk, vraagstellers door te verwijzen naar de bevoegde 
diensten van de administratie. 
 
Artikel 12  
Bepaalde informatie kan door de raadsleden niet worden verstrekt. Het betreft bijvoorbeeld: 
• Informatie waarop de vraagsteller geen recht heeft,  
• Informatie die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de 
openbaarheid van bestuur niet mag worden meegedeeld; 
• Informatie die de goede werking van de administratie of het gerecht kan doorkruisen  
• Informatie die de privacy van anderen in het gedrang kan brengen 
Raadsleden blijven deze bepaling in acht nemen, ook na beëindiging van hun mandaat. 
 
Het raadslid als administratieve begeleider en ondersteuner  
 
Artikel 13  
De raadsleden kunnen de burgers ondersteunen en begeleiden in hun relatie met de 
administratie of met betrokken instanties: zij kunnen de burgers helpen om, via de daartoe 
geëigende kanalen en procedures, een aanvraag te richten tot de overheid, informatie te 
verkrijgen over de stand van zaken van een dossier, daarover verdere uitleg en 
verantwoording te vragen, en voorafgaande vragen te stellen over de administratieve 
behandeling van dossiers.  
 
Artikel 14 
De raadsleden hebben het recht te vragen naar concrete toelichting bij de bestaande 
regelgeving of bij een genomen beslissing, naar de stand van zaken van een dossier of de 
verantwoording voor het niet-beantwoorden van vragen gesteld door de burger.  
 
Artikel 15 
Bij het ondersteunen en begeleiden van vraagstellers, respecteren de raadsleden de 
onafhankelijkheid van de ambtenaren en diensten, de objectiviteit van de procedures en de 
termijnen die als normaal beschouwd worden voor de afhandeling van soortgelijke dossiers.  
 
Artikel 16 
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Wanneer het raadslid optreedt als administratief begeleider of ondersteuner van de burger 
(artikels 13 t.e.m. 15) wordt de eventuele briefwisseling ter zake op naam van de burger 
gevoerd. Er wordt op geen enkele wijze melding gemaakt van de ondersteunende en 
begeleidende rol van het raadslid 
 
Tussenkomsten  
 
Artikel 19  
 
Gemotiveerde tussenkomsten zijn toegelaten binnen het wettelijk kader. Deze kunnen onder 
meer bestaan in het vragen naar concrete toelichting bij de bestaande regelgeving of een 
genomen beslissing, naar de stand van zaken van een dossier of de verantwoording voor het 
niet beantwoorden van vragen door de burger gesteld of in het onder de aandacht brengen 
van specifieke elementen in het dossier. 
 
Artikel 20 
Bespoedigingstussenkomsten, waarbij raadsleden een administratieve of gerechtelijke 
procedure proberen te versnellen in dossiers die zonder die tussenkomst weliswaar een 
langere verwerkingsperiode, maar toch een gunstig gevolg zouden krijgen, zijn niet 
toegestaan.  
Bij het behartigen van dossiers en het begeleiden van vraagstellers respecteren de raadsleden 
de normale objectieve behandelingsprocedures en –termijnen. Rechtmatige en gemotiveerde 
tussenkomsten binnen het wettelijk kader zijn toegestaan. 
 
Artikel 21 
Begunstigingstussenkomsten waarbij de burgers een beroep doen op voorspraak van het 
raadslid, zijn verboden. Tussenkomsten bij selectievoerende instanties, die tot doel hebben 
het bevorderen van kansen op benoeming, aanstelling en bevordering in de administratie en 
binnen de gerechtelijke sector zijn niet toegestaan.  
 
Artikel 22 
Als raadsleden om steun gevraagd worden door of voor kandidaten die een bepaalde functie 
of bevordering ambiëren, dan delen de mandatarissen aan de kandidaten mee dat de 
benoeming of bevordering gebeurt op basis van de vastgelegde criteria en verwijzen ze de 
kandidaten door naar de geëigende instanties.  
 
Artikel 23 
Raadsleden mogen wel informatie inwinnen en doorgeven omtrent de voorwaarden en de 
organisatie van examens en bekwaamheidstests en de procedures voor benoemingen, 
aanstellingen en bevorderingen.  
 
Artikel 24  
Raadsleden mogen zich engageren tot het uitoefenen van toezicht op de objectiviteit van 
examens of bekwaamheidstests. Om die objectiviteit te garanderen, kunnen zij inlichtingen 
inwinnen over de evaluatieprocedures en –criteria. Bij de eigenlijke selecties komen zij niet 
tussenbeide. A posteriori kunnen zij wel vragen stellen over de objectiviteit van het examen 
of de test, of over de objectiviteit van de evaluatie of de selectie, en in geval van overtreding 
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of van vermoeden van overtreding, kunnen zij de tekortgedane partij bijstand verlenen, als 
die via de geëigende kanalen beroep aantekent.  
 
Artikel 25 
 
Raadsleden mogen werkzoekenden op de hoogte stellen van werkaanbiedingen in de 
particuliere en de overheidssector. Voor die informatietaak mogen zij geen enkele 
tegenprestatie, van welke aard ook, beloven of leveren aan de betrokken werkgevers. Zij 
moeten zich ook onthouden van enige aanbeveling, zowel schriftelijk als mondeling.  
 
Onrechtmatige en onwettelijke voordelen  
 
Artikel 26 
Elke poging tot bevoordeling, waarbij de burger door toedoen van een raadslid iets probeert 
te bereiken wat onrechtmatig of wettelijk niet toelaatbaar is, is verboden.  
 
Artikel 27 
Tussenkomsten van het raadslid met de bedoeling de toewijzing of de uitvoering van 
contractuele verbintenissen met de overheid te beïnvloeden, zijn verboden.  
 
Schijndienstbetoon en ongevraagd dienstbetoon  
  
Artikel 28 
Alle vormen van schijndienstbetoon, waarbij RAADSLEDEN bewust maar onterecht de indruk 
wekken dat zij bij de goede afloop van een dossier daadwerkelijk tussenbeide gekomen zijn 
niet toegestaan.  
 
Artikel 29  
Alle vormen van ongevraagd dienstbetoon, waarbij daadwerkelijk optreden om de goede 
afloop van een dossier te waarborgen, zonder dat de betrokken burger daarom gevraagd 
heeft, zijn niet toegestaan. 
 
Bekendmaking dienstverlening  
 
Artikel 30 
Het gemeentebestuur zal op geregelde tijdstippen de lijst van alle raadsleden met hun 
contactadressen en foto bekendmaken bij de bevolking.  
Het is de raadsleden verboden om publiciteit te maken voor dienstverlenende activiteiten. Zij 
kunnen, aanvullend op de informatieverstrekking door de lokale overheid, bekendheid geven 
aan hun bereikbaarheid voor de bevolking. Deze informatieverstrekking wordt beperkt tot het 
bekendmaken van een of meer contactadressen, naam en mandaat van de raadsleden, 
spreekuren, telefoon- en faxnummer en e-mailadres. In ieder geval kan er geen melding 
worden gemaakt van de aard van de dienstverlening waarin zij eventueel gespecialiseerd zijn 
en er wordt geen foto van het raadslid gepubliceerd. Die regels gelden niet voor ledenbladen 
van politieke partijen of eigen politieke publicaties (tenzij ze huis aan huis bedeeld worden). 
Publiciteit voor dienstverlening is niet toegestaan op lokale en regionale radiozenders en op 
televisiezenders.  
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Artikel 31  
De raadsleden maken in hun verkiezingscampagnes en -mailings die gericht zijn op individuen, 
geen melding van de diensten die zij eventueel voor de betrokkenen hebben verricht. In geen 
geval mogen zij de indruk wekken dat zij om steun vragen in ruil voor bewezen diensten.  
 
Naleving, controle en sanctionering  
 
Artikel 32 
De raadsleden engageren zich om deze deontologische code na te leven. 
 
Artikel 33  
Het college van burgemeester en schepenen zullen er voor zorgen dat de 
dossierbehandelende ambtenaren elke tussenkomst (onder meer uitgaande van politieke 
mandatarissen en partijfunctionarissen op alle niveaus, vertegenwoordigers van 
drukkingsgroepen en publieke, semi-publieke of privé-hulpverleners) toevoegen aan het 
desbetreffende administratieve dossier.  
Gewone informatieve vragen die niet de intentie hebben de visie of de behandelingstermijn 
van de betrokken ambtenaren te beïnvloeden, dienen evenwel niet in het dossier te worden 
vermeld;  
 
Artikel 34 
Er wordt in de gemeenteraad een deontologische commissie ingesteld die waakt over de 
naleving van de deontologische code. Alle fracties maken deel uit van die deontologische 
commissie. De voorzitter ervan wordt aangeduid door de gemeenteraad.  
 
Ambtenaren of andere personen die geconfronteerd worden met een inmenging van een 
mandataris of derde die zij in strijd achten met deze deontologische code, wordt verzocht 
hiervan binnen tien dagen melding te maken bij de gemeentesecretaris. Kopie van de melding 
wordt onverwijld ter kennis gebracht van het betrokken raadslid. Anonieme klachten zijn 
onontvankelijk.  
 
De gemeentesecretaris legt de in het tweede lid omschreven meldingen voor aan de 
deontologische commissie van de gemeenteraad binnen dertig dagen na ontvangst. De 
commissie onderzoekt die meldingen op hun gegrondheid. Daarbij moet het recht van 
verdediging van het betrokken raadslid worden gevrijwaard. Uitspraak moet geschieden 
binnen dertig dagen na ontvangst.  
De termijnen in dit artikel worden verdubbeld in vakantieperiodes.  
 
Als de commissie een inbreuk op de deontologische code vaststelt, dan zal zij een blaam 
leggen op de betrokken mandataris.  
 

Art. 2 De deontologische code is van toepassing met ingang van 01.11.2014 
 
Art. 3 Een afschrift van deze deontologische code zal overgemaakt worden aan de 
gemeenteraadsleden. 
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Art. 4 Deze beslissing wordt in toepassing van art. 252 GD opgenomen in de lijst met een beknopte 
omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden en verzonden aan de provinciegouverneur 
 
 
 
PUNT 2: HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD - WIJZIGING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Wijziging huishoudelijk reglement gemeenteraad zoals goedgekeurd in vergadering van 
22.02.2013 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet dd. 15.07.2005, gecoördineerd 
Beslissing gemeenteraad dd. 22.02.2013 tot goedkeuren van een huishoudelijk reglement voor de 
gemeenteraad 
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) 
Er ligt een voorstel van wijziging van huishoudelijk reglement voor ter bespreking. 
De voornaamste wijzigingen zijn: 
-oprichten van een deontologische commissie 
-wijziging behandeling verzoekschriften 
-vaststellen presentiegeld 
 
De voorzitter licht de voorgestelde wijzigingen  in het huishoudelijk reglement van gemeenteraad 
toe: 
 
Wijziging art.37 huishoudelijk reglement: 

• in de deontologische code voor mandatarissen, goedgekeurd in vergadering van de 
gemeenteraad dd. 31.10.2014, is bepaald dat er een deontologische commissie opgericht 
zal worden in de schoot van de gemeenteraad 

•  aan art. 37 wordt een tweede paragraaf toegevoegd waarin de oprichting van een 
deontologische commissie wordt geregeld 

Wijziging art. 38 m.b.t. toekennen van presentiegelden aan raadsleden 
• de huidig toegekende raadsleden behoren tot de laagste van Limburg 
• er wordt voorgesteld deze te verhogen tot 165 €met ingang van 01.01.2015 

 
Wijziging art. 42 m.b.t behandelen van een verzoekschrift 

• het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt nu dat ieder verzoekschrift 
gericht is aan de gemeenteraad en dient behandeld te worden door de gemeenteraad 

• de voorgestelde wijziging bepaalt dat een verzoekschrift wordt voorgelegd aan het orgaan 
tot wiens bevoegdheid de materie behoort  

 
 
Tussenkomst raadsleden: 
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Mevr. Els Robeyns, voorzitter: 
• er zijn 3 inhoudelijke wijzigingen van het huishoudelijk reglement: de deontologische 

commissie, wijzigen presentiegelden en behandeling van verzoekschriften   
• de presentiegelden van gemeente Wellen zijn laag - in het verleden zijn ze verlaagd ten 

gunste van een verhoging van de fractietoelage - nu is de fractietoelage verlaagd en ligt er 
een voorstel voor om vanaf 01.01.2015 de presentiegelden te verhogen tot 165 € - men 
benadert daarmee het Limburgs gemiddelde aan presentiegelden 

 
Mevr. Jeanine Leduc: 

• art. 37§1 van het ontwerp huishoudelijk reglement spreekt van een 
gemeenteraadscommissie op te richten die waakt over de afstemming van het 
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - 
waarom is deze commissie nog niet opgericht? 

• art. 38 omschrijft wanneer men recht heeft op presentiegelden - de commissies zijn nog 
niet opgericht - hier dient men voorlopig geen presentiegelden voor te betalen 

• art. 38 omschrijft eveneens dat presentiegelden verkregen worden voor vergaderingen die 
gedeeltelijk worden bijgewoond - dit vindt zij niet goed 

• art. 42 §1 m.b.t. de behandeling van verzoekschriften vermeldt 'de organen van de 
gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de 
burgemeester, de gemeentesecretaris en elk ander orgaan van de gemeente dat als 
overheid optreedt'  - wat bedoelt men hier mee? Ze stelt voor om de zinsnede 'elk ander 
orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt'  te schrappen. 

 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter: 

• art. 37§1: deze commissie is voorzien omdat ze decretaal verplicht is - voor ons als kleine 
gemeente heeft ze weinig zin 

• art. 38 is niet inhoudelijk gewijzigd tov van het huishoudelijk reglement van 22.02.2013: 
presentiegelden voor commissies en voor gedeeltelijk bijgewoonde vergaderingen zijn 
altijd al voorzien geweest 

• art. 42§1: de laatste zinsnede duidt op mogelijke delegatie van bevoegdheden - indien dit 
voor onduidelijkheid zorgt, stelt ze voor om deze zinsnede te schrappen. 

 
Dhr. Stijn Vandersmissen: 

• art. 38§2 voorziet in een verhoging van de presentiegelden. Hij vindt deze verhoging niet 
nodig: er dient spaarzaam omgegaan te worden met ons geld 

 
Dhr. Marc Weeghmans: 

• de presentiegelden stijgen met 54 € per bijgewoonde vergadering - iedereen moet 
besparen en wij geven meer geld uit - als Open-VLD zijn zij daar tegen - de oude 
zitpenningen zijn meer dan voldoende - gemeenteraden duren immers niet lang 

 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter: 

• we gaan niet royaal om met onze middelen - dit is een compensatie voor de fractietoelage 
die gedaald is 

 
Mevr.  Kristien Treunen: 
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• Open-Vld heeft in het verleden het meest geprotesteerd tegen de verlaging van de 
fractietoelage - de verhoging van de zitpenningen is een compensatie 

 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter: 

• alle argumenten zijn gegeven - het ontwerp huishoudelijk reglement wordt ter stemming 
voorgelegd 

• evenwel, voordat over het ontwerp in zijn geheel gestemd wordt, legt ze het amendement 
van art. 42§1  met name het schrappen van de zinsnede 'elk ander orgaan van de 
gemeente dat als overheid optreedt' voor ter stemming 

• Vervolgens wordt het ontwerp van huishoudelijk reglement voorgelegd ter stemming 
 
 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren van ammendement aan het ontwerp van huishoudelijk reglement - 

schrappen van zinsnede 'elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt' 
uit art. 42§1 
eenparig aangenomen 
Goedkeuren ontwerp van huishoudelijk reglement gemeenteraad, inclusief 
ammendement art. 42§1 
14 stemmen voor: Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes, Albert Thijs, Chris 
Ramaekers, Frank Cornitensis, Luc Knuts, Herman Pipeleers, Ellen Punie, Ilse Bosmans, 
Dirk Ottenburghs, Mario Vanvoorden, Marc Beertens en Els Robeyns 
4 stemmen tegen: Jeannine Leduc, Sandra Jans, Marc Weeghmans en Stijn 
Vandersmissen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit 
van 22.02.2013, met ingang van 01.11.2014 als volgt vast te stellen:  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD 
 
BIJEENROEPING GEMEENTERAAD 
 
Art. 1 - § 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de 
zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen. 
 
§ 2. - De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen en stelt de agenda 
op. De oproeping wordt verzonden via e-mail, post of aan huis gebracht.  
De gemeenteraadsleden die 
 
a) hiertoe uitdrukkelijk hun toestemming hebben gegeven, worden via de 
elektronische weg (e-mail) opgeroepen tot de vergadering van de gemeenteraad. 
b) hun toestemming niet hebben gegeven tot oproeping via elektronische weg, 
worden hun agenda schriftelijk en aan huis bezorgd. 
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De gemeenteraadsleden maken hun keuze met betrekking tot de wijze waarop men de 
agenda wenst te ontvangen schriftelijk bekend aan de gemeentesecretaris. 
De dossiers liggen vanaf de verzending van de oproeping ter inzage in het inzagelokaal op 
het gemeentehuis tijdens de kantooruren.  
 
§ 3. - De voorzitter moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van: 
1° Een derde van de zittinghebbende leden;  
2° Het college van burgemeester en schepenen; 
3° De burgemeester voor zover het verzoek betrekking heeft op de eigen bevoegdheden van 
de burgemeester.  
4° Een vijfde van de zitting hebbende leden als 6 weken na de datum van de vorige 
gemeenteraad nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van 6 weken wordt geschorst 
van 11 juli tot en met 15 augustus. 
 
In hun schriftelijke aanvraag aan de voorzitter moeten aanvragers de agenda vermelden 
vergezeld van een verklarende nota, alsook de datum en het uur van de beoogde 
vergadering. De verklarende nota bevat een duidelijke omschrijving van het agendapunt en 
een raming van de financiële impact verbonden aan het punt. Deze aanvraag moet 
ingediend worden, zodanig dat de voorzitter de oproepingstermijnen bepaald in art. 2 van 
dit reglement kan nakomen.  
 
De voorzitter van de gemeenteraad roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum 
en uur en met de voorgestelde agenda. 
  
Art. 2 - § 1. - De oproeping wordt ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering aan 
het raadslid bezorgd. Dit gebeurt via e-mail (post of door bedeling aan huis). In 
spoedeisende gevallen kan door de voorzitter van de gemeenteraad gemotiveerd van deze 
oproepingsperiode worden afgeweken. 
 
§ 2. - De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de 
vergadering en bevat een toelichtende nota bij elk agendapunt. De agendapunten moeten 
voldoende duidelijk omschreven zijn. De voorstellen van beslissing worden via e-mail ter 
beschikking gesteld aan de gemeenteraadsleden vanaf de verzending van de oproeping.  
 
Art. 3 - § 1. – Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten 
aan de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van 
een toelichtende nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de 
voorzitter van de gemeenteraad. De toelichtende nota bevat een duidelijke omschrijving 
van het agendapunt en een raming van de financiële impact verbonden aan het punt. Een 
lid van het college van burgemeester en schepenen kan van deze mogelijkheid geen gebruik 
maken.  
 
§ 2. - De gemeentesecretaris deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de 
voorzitter van de gemeenteraad, samen met de bijbehorende voorstellen en de 
toelichtende nota’s onverwijld mee aan de gemeenteraadsleden. 
  
OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING 
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Art 4 - § 1. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar.  
 
§ 2. - De vergadering is niet openbaar: 
1° Als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een 
dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering. 
2° Wanneer tweederde van de aanwezige leden van de gemeenteraad in het belang van de 
openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid beslissen dat de 
vergadering niet openbaar is. De gemeenteraad moet deze beslissing motiveren.  
 
Art. 5 - De gemeenteraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat gemeenteraadsleden 
en schepenen de eed afleggen. De vergaderingen over het organogram, de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling, het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, 
het budget, een budgetwijziging of de jaarrekening zijn in elk geval openbaar. Ingeval de 
gemeenteraad bevoegd is om een tuchtstraf op te leggen, wordt de hoorzitting in het 
openbaar gehouden, indien de betrokkene hierom verzoekt. 
 
Art. 6 - De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, 
uitgezonderd in tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling 
van een punt in besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare 
vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken. Als tijdens de besloten vergadering 
blijkt dat de behandeling van een punt in openbare vergadering moet gebeuren, dan wordt 
dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad. In geval van 
dringende noodzakelijkheid van het punt kan de besloten vergadering, enkel met dat doel, 
worden onderbroken. 
 
Art. 7 – De gemeenteraadsleden, evenals alle andere personen die krachtens de wet of het 
decreet de besloten vergadering van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding 
verplicht. 
 
INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK 
 
Art. 8 - § 1. - Plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de agenda worden openbaar 
bekend gemaakt, door aanplakking aan het gemeentehuis, uiterlijk acht dagen voor de 
vergadering. Daarnaast wordt dit ook op de website van de gemeente gepubliceerd. 
 
§ 2. - Indien raadsleden punten aan de agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda 
binnen de 24 uur nadat hij is vastgesteld op dezelfde wijze bekend gemaakt. 
In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en 
uiterlijk voor de aanvang van de vergadering openbaar gemaakt overeenkomstig het eerste 
lid.   
 
§ 3. - De agenda met toelichtende nota wordt tevens via e-mail bezorgd aan de lokale en 
regionale perscorrespondenten, aan de voorzitters van de politieke partijen 
vertegenwoordigd in de gemeenteraad en aan de voorzitter van elke door de gemeenteraad 
erkende adviesraad. 
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§ 4. - Elke belangstellende inwoner kan een abonnement bekomen op de agenda en de 
raadsvergadering met toelichting. De verzending gebeurt bij voorkeur via e-mail.  
 
Art. 9 - § 1.- De gemeente maakt, aan ieder natuurlijk persoon en iedere rechtspersoon of 
groepering die erom verzoekt, de agenda van de gemeenteraad en de stukken die erop 
betrekking hebben, openbaar door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of 
er een afschrift van te overhandigen overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 
betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
§ 2. - Eenieder die de raadszitting bijwoont, krijgt bij het binnenkomen de agenda 
overhandigd. 
 
§ 3. - Aan de belangrijke beslissingen van de gemeenteraad zal verder de nodige bekendheid 
gegeven worden door ze beknopt, zo nodig met toelichting, te publiceren in het 
gemeentelijke informatieblad, op de website van de gemeente. 
 
Art. 10. - § 1. - Behalve in spoedeisende gevallen worden voor elk agendapunt de dossiers, 
inzonderheid de verklarende nota’s, de feitelijke gegevens, de eventueel verleende 
adviezen en de ontwerpen van beslissingen betreffende de op de agenda ingeschreven 
zaken, vanaf de verzending van de oproeping op het gemeentesecretariaat tijdens de 
kantooruren ter beschikking gehouden van de raadsleden. De raadsleden kunnen er voor de 
vergadering kennis van nemen tijdens de kantooruren: behoudens sluitingsdagen is dit – op 
maandag van  
9 -12 uur en van 13 – 19 u 30, op dinsdag tot en met donderdag van 9 – 12 uur en van 13 – 
16 uur, op vrijdag van 9 – 12 uur. Tijdens de maanden juli en augustus wordt de 
zomeruurregeling, zoals bepaald in het arbeidsreglement, gevolgd. 
De raadsleden hebben een inzagelokaal ter beschikking op het gemeentehuis en ze kunnen 
kosteloos kopieën bekomen van gemeentelijke bestuursdocumenten die ter inzage liggen.   
 
§ 2. - Het ontwerp van budget en de jaarrekening worden op zijn minst veertien dagen voor 
de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd. 
 
§ 3. - Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de gemeentesecretaris of de door hem 
aangewezen ambtenaren technische toelichting worden versterkt over de stukken in de 
dossiers voor de gemeenteraad. Onder technische toelichting wordt verstaan het 
verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers 
voorkomen en van het verloop van de procedure. 
 
De raadsleden richten hun verzoek schriftelijk/mondeling aan de gemeentesecretaris. Op 
een schriftelijke vraag wordt schriftelijk geantwoord, tenzij het raadslid een mondelinge 
toelichting wenst. De mondelinge toelichting gebeurt tijdens de kantooruren. 
 
Art. 11 - § 1. - De raadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten 
die het bestuur van de gemeente betreffen. De raadsleden zijn gehouden tot het 
beroepsgeheim en het respecteren van de privacy-wetgeving. 
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§ 2. - Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de dagen en uren dat 
de diensten van het gemeentesecretariaat geopend zijn: 
1° De begrotingen van vorige dienstjaren van de gemeente en de gemeentelijk extern 
verzelfstandigde agentschappen; 
2° De rekeningen van vorige dienstjaren van de gemeente, de gemeentelijk extern 
verzelfstandigde agentschappen, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan 
de gemeente lid is; 
3° De jaarverslagen van vorige dienstjaren van de gemeente en van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is; 
4° De goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad; 
5° De goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en 
schepenen, wat de delen betreft die aan het inzagerecht onderworpen zijn; 
6° De adviezen uitgebracht door gemeentelijke adviesraden; 
7° De gemeentelijke toelagereglementen, algemene politieverordeningen, belasting- en 
retributiereglementen;  
8° Het register van de inkomende en uitgaande stukken. 
 
§3. - Buiten de documenten en dossiers bedoeld in art.10 en art.11, §2 hebben de 
raadsleden het recht alle andere documenten te raadplegen, die betrekking hebben op het 
bestuur van de gemeente. 
 
Het college van burgemeester en schepenen zal de dagen en uren bepalen waarop de 
raadsleden deze andere documenten kunnen raadplegen. 
 
Om het college in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of 
akten betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, delen de raadsleden aan het 
college schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen. 
 
Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen 8 werkdagen na ontvangst van de aanvraag 
meegedeeld wanneer de stukken kunnen worden ingekeken. 
 
Het raadslid, dat de in deze paragraaf bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de 
week volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt 
geacht af te zien van inzage. 
 
§ 4. - De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift krijgen van de akten en stukken 
betreffende het bestuur van de gemeente. 
 
De raadsleden richten hun aanvraag tot het verstrekken van een afschrift schriftelijk of via 
mail aan de gemeentesecretaris.  Het college beslist over het verlenen van het afschrift. 
 
Voor de afgeleverde documenten wordt een vergoeding aangerekend conform het 
gemeentelijk reglement op de afgifte van de administratieve stukken, rekening houdend 
met het gegeven dat de vergoeding niet meer mag bedragen dan de kostprijs. 
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Bij weigering van het verstrekken van een afschrift moet de gemotiveerde beslissing van het 
college uiterlijk acht werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan het betrokken raadslid 
worden meegedeeld. 
 
§ 5. - De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke inrichtingen en diensten 
die de gemeente opricht en beheert te bezoeken. 
 
Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen 
de raadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk of via mail aan de 
gemeentesecretaris mee welke instelling zij willen bezoeken en op welke dag en uur. 
 
Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting moeten de raadsleden passief 
optreden. Zij mogen zich niet mengen in de werking, zij zijn op bezoek. 
 
Art. 12 - De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en 
schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. 
 
Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk 
geantwoord. In geval dat onmogelijk is, wordt de vraagsteller hiervan in kennis gesteld met 
vermelding van de termijn waarbinnen een antwoord verwacht mag worden. Te vage of 
onredelijke vragen, die enkel beantwoord kunnen worden na kostbare studies, 
opzoekingen, na het opmaken van dure gegevensbestanden of na het houden van enquêtes, 
behoeven geen antwoord. 
Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden 
mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de agenda van 
de gemeenteraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende 
zitting geantwoord. 
 
QUORUM 
 
Art. 13 - Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden de 
aanwezigheidslijst. De namen van de leden, die deze lijst tekenden, worden in de notulen 
vermeld.  
 
Art. 14 - § 1. - De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van 
de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. Indien een kwartier na het 
vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt 
de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan. 
 
§ 2. - De raad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal 
leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op 
geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op 
de agenda voorkomen. 
 
In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping 
worden de bepalingen van artikel 26 van het gemeentedecreet overgenomen. 
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WIJZE VAN VERGADEREN 
 
Art. 15 - De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de 
vergaderingen. 
 
Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn 
om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. 
 
Art. 16 - § 1. - De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle 
mededelingen die de raad aanbelangen. 
 
De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de 
agenda, in de daardoor bepaalde volgorde tenzij de raad er anders over beslist. 
 
§ 2. - Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, 
behalve in spoedeisende gevallen. 
 
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de 
aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van spoedeisendheid worden 
in de notulen vermeld. 
 
Art. 17 - § 1. - Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het 
woord wenst te komen over het voorstel. 
 
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van 
gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden. 
 
§ 2. - Indien de raad deskundigen wenst te horen of als de voorzitter van het OCMW 
toelichting moet geven, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer ze aan het woord komen. 
 
De voorzitter kan aan de gemeentesecretaris vragen om toelichting te geven. 
 
Art. 18 - Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van 
beweerde feiten. 
 
In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de 
hoofdvraag waarvan de bespreking wordt geschorst: 
1° Om te vragen dat men niet zal besluiten; 
2° Om de verdaging te vragen; 
3° Om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou 
behandeld worden; 
4° Om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden; 
5° Om naar het reglement te verwijzen. 
 
Art. 19 - De amendementen worden voor de hoofdvraag en de subamendementen voor de 
amendementen ter stemming gelegd. 
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Art. 20 - Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een 
verwijzing naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde. 
 
Als een lid van de raad aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp of 
langdurig uitweidt over het onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van 
het onderwerp terugbrengen of vragen het punt af te ronden. Indien na een eerste 
verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de 
voorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, 
tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren. 
 
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en 
bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter. 
 
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden 
geacht de orde te verstoren. 
 
Art. 21 - De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering. Van 
de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen.  
 
Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk 
lid dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter 
beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt. 
 
Art. 22 - De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk 
tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde 
veroorzaakt, uit de zaal doen verwijderen.   
 
De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en hem 
verwijzen naar de politierechtbank, die hem kan veroordelen tot een geldboete van één tot 
vijftien euro of tot een gevangenisstraf van één dag tot drie dagen, behoudens andere 
vervolgingen, als het feit daartoe grond oplevert. 
 
Art. 23 - Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde 
onderwerp, tenzij de voorzitter er anders over beslist. 
 
Art. 24 - Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de 
bespreking in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortduring 
van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten. 
 
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad 
moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten. 
 
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen. 
 
Art. 25 - Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien de voorzitter 
oordeelt dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, 
onverminderd de bepaling opgenomen in de art. 20 en 23. 
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Art. 26 - § 1. - Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking 
waarover de vergadering zich moet uitspreken. 
 
§ 2. - De beslissingen worden bij volsterkte meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen genomen. De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de 
stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van de stemmen is het voorstel 
verworpen. 
 
Art. 27 - De gemeenteraad stemt over het budget in haar geheel en over de jaarrekeningen 
in hun geheel. Elk lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer artikelen 
of reeksen van artikelen die hij aanwijst, indien het om de begroting gaat of over een of 
meer artikelen of posten die hij aanwijst, indien het om de jaarrekeningen gaat. In dat geval 
mag over het geheel eerst gestemd worden na de stemming over het artikel of de artikelen, 
reeksen van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen en de stemming over het geheel 
heeft dan betrekking op de artikelen of posten waarover geen enkel lid afzonderlijk wenst 
te stemmen, en op de artikelen die al bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen. 
 
WIJZE VAN STEMMEN 
 
Art. 28 - § 1. - De leden van de gemeenteraad stemmen in het openbaar, behalve in de 
gevallen bedoeld in § 4. 
 
§ 2. – Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen: 
1° De stemming bij handopsteking; 
2° De mondelinge stemming; 
3° De geheime stemming. 
 
§ 3. – De gemeenteraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de 
aanwezige leden de mondelinge stemming vraagt. 
 
§ 4. – Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd: 
1°  De vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen; 
2° Het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de 
vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen; 
3° Individuele personeelszaken. 
 
Art. 29 - De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het 
voorwerp van de stemming heeft omschreven zoals bepaald in art. 26 vraagt hij 
achtereenvolgens welke gemeenteraadsleden ja stemmen, neen stemmen of zich 
onthouden. 
 
Elk gemeenteraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te 
maken. 
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Art. 30 – § 1. - De mondelinge stemming geschiedt door, in volgorde van de ranglijst, elk 
raadslid ja, neen of onthouding te laten uitspreken. 
 
§ 2. – De voorzitter stemt als laatste, behalve bij geheime stemming. 
 
Art. 31 - Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en 
wordt eenvormig schrijfgerief ter beschikking gesteld. 
 
De raadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het 
afgeven van een blanco stembriefje. 
 
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de 
twee jongste raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de 
stemopneming na te gaan. 
 
Art. 32 - Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. 
Stemt dit aantal niet overeen met het aantal raadsleden die aan de stemming hebben 
deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd 
opnieuw te stemmen. 
 
Art. 33 – Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en 
elke voordracht van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij 
de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten 
de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw 
gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.  
Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, 
dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen worden 
benoemd, aangesteld, verkozen of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen. 
Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur. 
 
NOTULEN 
 
Art. 34 - De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle 
besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de 
gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. 
 
Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming 
of bij een stemming bij unanimiteit vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of 
tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield. Een raadslid kan vragen om in notulen de 
rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen. 
 
Art. 35 - § 1. - De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder 
verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris opgesteld overeenkomstig de bepalingen 
van het gemeentedecreet.  
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§ 2. - De notulen van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, ten 
minste acht dagen voor de vergadering op het gemeentesecretariaat ter beschikking van de 
raadsleden, die er kennis willen van nemen. 
 
§ 3. - 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, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd 
en worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris 
ondertekend.  
 
§ 4. - Zo dikwijls de raad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande 
de vergadering opgemaakt en door de aanwezige leden ondertekend. 
 
FRACTIES 
 
Art. 36 – Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen 
zijn, vormen één fractie. Een onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee 
fracties is mogelijk, uiterlijk op de installatievergadering, in de gevallen en op de wijze 
vastgelegd in art. 38 van het Gemeentedecreet. 
 
 
RAADSCOMMISSIES 
 
Art. 37  - §1. De gemeenteraad is decretaal verplicht een gemeenteraadscommissie op te 
richten die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.  
 
De gemeenteraad bepaalt het aantal leden van deze commissie. De mandaten in de 
commissie worden evenredig verdeeld rekening houdend met de verhouding meerderheid 
/ minderheid. De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten 
dat toekomt aan de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester 
en schepenen steeds hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de 
andere fracties.  
 
De commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college van 
burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van de commissie. 
De commissie wordt door de voorzitter bijeengeroepen, hetzij op diens initiatief, hetzij op 
verzoek van 1/2de van de zittinghebbende leden of op verzoek van het college van 
burgemeester en schepenen. 
De vergaderingen van de commissie zijn in principe openbaar. 
 
§2. De gemeenteraad richt een deontologische commissie die waakt over de naleving van 
de deontologische code. Alle fracties maken deel uit van die deontologische commissie. De 
voorzitter ervan wordt aangeduid door de gemeenteraad. 
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Deze commissie bestaat uit 5 leden, de voorzitter niet inbegrepen. Enkel 
gemeenteraadsleden die deel uit maken van een fractie kunnen deel uitmaken van de 
deontologische commissie. De mandaten in de commissie worden evenredig verdeeld 
rekening houdend met de verhouding meerderheid / minderheid. De evenredigheid vereist 
in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de fracties waarvan 
leden deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen steeds hoger is dan 
de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties.  
De commissies wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid dat deel uit maakt van de 
meerderheid. De leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen 
voorzitter zijn van de commissie.  
Ambtenaren of andere personen die geconfronteerd worden met een inmenging van een 
mandataris of derde die zij in strijd achten met deze deontologische code, wordt verzocht 
hiervan binnen tien dagen melding te maken bij de gemeentesecretaris. Kopie van de 
melding wordt onverwijld ter kennis gebracht van het betrokken raadslid. Anonieme 
klachten zijn onontvankelijk.  
De gemeentesecretaris legt de in het tweede lid omschreven meldingen voor aan de 
deontologische commissie van de gemeenteraad binnen dertig dagen na ontvangst. De 
commissie onderzoekt die meldingen op hun gegrondheid. Daarbij moet het recht van 
verdediging van het betrokken raadslid worden gevrijwaard. Uitspraak moet geschieden 
binnen dertig dagen na ontvangst.  
De termijnen in dit artikel worden verdubbeld in vakantieperiodes.  
Als de commissie een inbreuk op de deontologische code vaststelt, dan zal zij een blaam 
leggen op de betrokken mandataris. 
De vergaderingen van de deontologische commissie zijn niet openbaar. 
De voorzitter heeft geen stemrecht 
 
PRESENTIEGELD 
 
Art. 38 –  §1. Aan de raadsleden, met uitzondering van de burgemeester en schepenen, 
wordt presentiegeld verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn:  
1° De gemeenteraad 
2° Gemeenteraadscommissie 
3° De vergaderingen waarvoor men in principe recht op presentiegeld heeft maar waarvoor 
het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt 
4° De vergaderingen die slechts gedeeltelijk werden bijgewoond 
5° De vergaderingen die werden hervat 
 
§2. Het presentiegeld bedraagt voor de gemeenteraad 111,75  € per vergadering. Met 
ingang van 01.01.2015 bedraagt het presentiegeld voor de gemeenteraad 165 € per 
vergadering. 
Voor de vergaderingen van de gemeenteraadscommissie wordt een presentiegeld 
toegekend van 60 euro.  
 
§3. Het presentiegeld wordt bepaald volgens de aanwezigheid, die vastgelegd wordt in de 
met dat doel bijgehouden registers. 
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§4. Raadsleden kunnen schriftelijk afstand doen van hun recht op presentiegeld naar 
aanleiding van het bijwonen van één van de vergaderingen opgesomd onder artikel 38 §1.  
Het raadslid dient uiterlijk aan het einde van de vergadering waarvoor een presentiegeld 
verschuldigd is, schriftelijk afstand te doen van het betreffende presentiegeld. De 
schriftelijke aanvraag dient volgende elementen te bevatten: 
 
• naam raadslid dat afstand doet van zijn / haar presentiegeld; 
• datum van de vergadering waarvoor men geen presentiegeld wenst te ontvangen; 
• datum indiening aanvraag; 
• handtekening van de aanvrager. 
 
De aanvraag wordt door het raadslid ofwel tijdens de zitting aan de voorzitter van de 
gemeenteraad overhandigd ofwel voorafgaandelijk aan de vergadering aan de secretaris 
bezorgd. 
 
KOSTENVERGOEDINGEN 
 
Art. 39 - §1.. Reiskosten van gemeenteraadsleden ten gevolge van een officiële afvaardiging 
namens de gemeente in een organisatie of instelling die deze reiskosten niet terugbetaalt, 
worden door het gemeentebestuur terugbetaald na voorlegging van een 
verantwoordingsnota.  Terugbetaling gebeurt op basis van dezelfde tarieven als deze die 
gelden voor personeelsleden van de gemeente.  De aanvraag tot terugbetaling dient jaarlijks 
ingediend te worden voor de periode van 1 januari t.e.m. 31 december van het voorgaande 
jaar.  De aanvraag wordt onontvankelijk indien ze niet gebeurt binnen de eerste zes 
maanden van het jaar volgend op het betreffende jaar.       
 
§2. Bijkomende kosten ten gevolge van een specifieke gezinssituatie, zoals opvang van 
kinderen, ouderen zieke of mindervalide gezinsleden en veroorzaakt door aanwezigheid op 
een vergadering zoals opgenomen in artikel 38 worden niet terugbetaald. 
 
§3. Het gemeentebestuur sluit voor de raadsleden een verzekering lichamelijke ongevallen 
af.   
 
FRACTIETOELAGEN 
 
Art. 40 - §1. Ter ondersteuning van de gemeenteraadsfracties wordt jaarlijks aan elke fractie, 
vertegenwoordigd in de gemeenteraad, een toelage voorzien ten laste van het 
gemeentebudget onder volgende modaliteiten: 
 
- 150 euro per fractie 
- 100 euro per gemeenteraadslid 
 
Deze toelage wordt slechts uitgekeerd wanneer daartoe een schriftelijk verzoek wordt 
ingediend door de meerderheid van de gemeenteraadsleden van een fractie bij het college 
van burgemeester en schepenen.  Dit verzoek dient aan het college van burgemeester en 
schepenen gericht te worden tijdens het eerste kwartaal van elk kalenderjaar.   
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VORMING 
 
Art. 41 - §1. De fractietoelage zoals voorzien in artikel 40 dient tevens als tussenkomst in de 
kosten van studiedagen of vorming, ingericht door overheids- of privé-instanties, 
onderwijsinstellingen of de VVSG, waaraan raadsleden zouden deelnemen.  
Gemeenteraadsleden kunnen hiervoor geen aparte vergoeding aanvragen. 
 
VERZOEKSCHRIFTEN AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Art. 42 - §1. - Art. 44. – §1. - Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of 
meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen.  
Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet 
de vraag duidelijk zijn. De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van 
burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de 
gemeentesecretaris. 
 
§2. - De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens 
bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste 
orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling.  
 
§3. - Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de 
gemeente behoort, zijn onontvankelijk.  
 
Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als: 
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd; 
2° het louter een mening is en geen concreet verzoek; 
3° de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd 
ingediend; 
4° het taalgebruik ervan beledigend is.  
 
Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om 
een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de 
ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet. 
 
Art. 45. - §1. – Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van 
de gemeenteraad het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad 
indien het minstens 14 dagen vóór de vergadering werd ontvangen.  Wordt het 
verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering. 
 
§2. - De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van 
burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het 
verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.  
§3. - De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de 
eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken 
orgaan van de gemeente.  In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van 
een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze. 
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§4. - Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening 
van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het 
verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het 
verzoekschrift. 

  
 
Art. 2 Een afschrift van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zal overgemaakt worden 
aan de gemeenteraadsleden.  
 
Art. 3 Deze beslissing wordt in toepassing van art. 252 GD opgenomen in de lijst met een beknopte 
omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden en verzonden aan de provinciegouverneur 
 
 
PUNT 3: DEONTOLOGISCHE COMMISSIE - SAMENSTELLING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Deontologische code voor mandatarissen, in bijzonder art. 34 
Huishoudelijk reglement gemeenteraad Wellen, in bijzonder art. 37 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Beslissing gemeenteraad van 31.10.2014 tot goedkeuren van een deontologische code voor 
raadsleden 
Beslissing gemeenteraad van 31.10.2014 tot wijziging van het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad 
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 toepassing van art. 34 van de deontologische code voor raadsleden en art. 37 van het 
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, dient een deontologische commissie te worden 
samen gesteld als volgt: 
De gemeenteraad richt een deontologische commissie in die waakt over de naleving van de 
deontologische code. Alle fracties maken deel uit van die deontologische commissie. De voorzitter 
ervan wordt aangeduid door de gemeenteraad. 
Deze commissie bestaat uit 5 leden, de voorzitter niet inbegrepen. Enkel gemeenteraadsleden die 
deel uit maken van een fractie kunnen deel uitmaken van de deontologische commissie. De 
mandaten in de commissie worden evenredig verdeeld rekening houdend met de verhouding 
meerderheid / minderheid. De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal 
mandaten dat toekomt aan de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van 
burgemeester en schepenen steeds hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan 
de andere fracties.  
De commissies wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid dat deel uit maakt van de 
meerderheid. De leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn 
van de commissie.  
---- 
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De voorzitter heeft geen stemrecht 
 
Er zijn 3 fracties binnen de gemeenteraad: Spa-ROB, CD&V, Open-VLD 
Er zijn 5 mandaten te verdelen, die evenredig dienen te verdeeld te worden over de fracties, 
rekening houdend met verhouding meerderheid/ minderheid. Dit betekent dat 3 mandaten 
toegekend worden aan Spa-ROB, 1 mandaat aan CD&V en 1 mandaat aan Open-VLD. 
De voorzitter van de commissie is een gemeenteraadslid dat deel uit maakt van de meerderheid. 
 
 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter: 

• ze licht de samenstelling van de deontologische commissie toe 
• iedere fractie is vertegenwoordigd in de deontologische commissie 

 
Mevr. Jeanine Leduc: 

• Open-Vld heeft geen commentaar op de samenstelling van de commissie 
Dhr. Stijn Vandersmissen: 

• Wanneer komt de commissie samen? 
 
Mevr. Els Robeyns: 

• de samenstelling van de commissie kan vastgesteld worden 
• m.b.t. de concrete invulling van de commissie, wordt voorgesteld de invulling voor te 

leggen aan de volgende gemeenteraad zodat iedere fractie de kandidaturen kan bekijken 
 
De vaststelling van de samenstelling van de commissie wordt voorgelegd ter stemming. 
 
 
BESLUIT: Goedkeuring samenstelling deontologische commissie 

16 stemmen voor: Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes, Albert Thijs, Jeannine 
Leduc, Chris Ramaekers, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Frank Cornitensis, Luc Knuts, 
Herman Pipeleers, Ellen Punie, Ilse Bosmans, Stijn Vandersmissen, Dirk Ottenburghs en 
Els Robeyns 
2 stemmen tegen: Mario Vanvoorden en Marc Beertens 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De deontologische commissie wordt samengesteld als volgt: 

• 3 mandaten worden toegekend aan Spa-ROB 
• 1 mandaat wordt toegekend aan CD&V 
• 1 mandaat wordt toegekend aan Open-Vld 
• de voorzitter van de deontologische commissie is een gemeenteraadslid dat deel uit maakt 

van de meerderheid 
 
Art. 2 De invulling van de mandaten wordt voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad  
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Art. 3 Deze beslissing wordt in toepassing van art. 252 GD opgenomen in de lijst met een beknopte 
omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden en verzonden aan de provinciegouverneur  
 
 
 

II. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 4: INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND INTER-MEDIA:  
TOETREDING TOT GIS-ACTIVITEIT 
DE RAAD, 
 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Beslissing van het schepencollege dd. 22.09.2014 tot stopzetting van het contract met Orbit Gis 
Beslissing van het schepencollege dd. 13.10.2014 inzake de toetreding tot het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband "Inter-media" 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Bijzondere wet van 16 juli 1993, waarbij de bevoegdheid inzake vereniging van gemeenten voor 
openbaar nut volledig wordt overgedragen aan de gewesten 
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald op artikel 
39 
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 
Decreet 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, gecoördineerd 
Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen dd. 29.07.1991, 
gecoördineerd 
 
Toelichting (feiten en context) 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-media. 
In de statuten van Inter-media is bepaald dat aan de deelnemers de mogelijkheid wordt geboden 
om toe te  treden voor de GIS-activiteit waarbij de gemeente inbreng doet in beheer van GIS-
gerelateerde data inzake topografie, cartografie en geografie van datgene wat zich boven, op en 
onder het openbaar en/of privédomein bevindt, met het oog op verwerking ervan door de 
deelnemende gemeenten op het GIS-platform. 
De toetreding van de gemeenten voor de GIS-activiteit impliceert de beheersoverdracht van deze 
activiteiten aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband met dien verstande dat de 
gemeente in de diverse overlegstructuren die met betrekking tot deze activiteit zullen worden 
opgezet, permanent zal betrokken worden. 
Om van dit aanbod gebruik te kunnen maken, dient de gemeente toe te treden tot Inter-media 
voor de GIS-activiteit. 
 
De GIS-activiteit van inter-media werd door Infrax voorgesteld aan het college van burgemeester 
en schepenen dd. 06.10.2014.  
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Inter-media rekent volgend tarief aan voor deze activiteit, in een situatie met minder dan 10.000 
inwoners in de gemeente: 
• 0,90€ excl. BTW/inwover voor Infra-gis XL oftewel +/- 6.686 € op jaarbasis excl. BTW 
• 1,30€ excl. BTW/inwoner voor infra-gis XXL oftewel +/- 9.658 € op jaarbasis excl. BTW 
 
Deze kostprijs zal het voorwerp uitmaken van een jaarlijkse evaluatie en bij beslissing van de raad 
van bestuur van Inter-media jaarlijks worden herzien waarbij een statutair maximum van 
2,5€/inwoner werd bepaald. 
De toetreding tot de GIS-activiteit van Inter-media vereist geen verdere inbreng in nature of in  
speciën. 
Aangezien gemeente Wellen partner is van Infrax is er geen aanbestedingsprocedure nodig. 
 
Argumentatie 
Inter-media biedt twee mogelijkheden: 
Het pakket Infra-GIS XL wordt geleverd voor een totale jaarlijkse kost van 0,90€ per inwoner oftewel 
6.686 € op basis van een geraamd aantal inwoners van 7.429. 
Het pakket Infra-GIS XXL wordt geleverd voor een totale jaarlijkse kost van 1,30€ per inwoner 
oftewel 9.658 € op basis van een geraamd aantal inwoners van 7.429. 
Het onderscheid tussen de formule XL en XXL zit in de aangeboden begeleiding: bij de formule XL zal 
de gemeente zelf gegevens dienen te implementeren - bij de formule XXL zal men gegevens 
implementeren voor de gemeente. 
Eénmaal het systeem op punt, kan de gemeente beslissen over te stappen van XXL naar XL, hetgeen 
een verlaging van de kostprijs betekent. 
 
De gemeente is aandeelhouder van Inter-Media en kan op deze wijze inspraak in het beslissings- en 
ontwikkelingstraject van Infra-gis hebben.  
 
Infra-gis werkt via een webtoepassing. In de directe omgeving zijn er nog verschillende besturen 
aangesloten bij Infra-GIS. Hoe meer besturen aansluiten, hoe eenvoudiger uitwisseling van bepaalde 
gegevens kan gebeuren die de gemeentegrenzen overschrijden of die het takenpakket van de 
gemeente overstijgen (bv. in de toekomst kan politiezone toegang krijgen tot bepaalde data, 
brandweerzone, ...). Dit vereenvoudigt intergemeentelijke en bovengemeentelijke samenwerking. 
 
Gelijkblijvend beleid 

kosten 9.680 EUR (excl. BTW) 

Beleidsdoelstelling 001.002 : De gemeente zorgt voor een klantgerichte dienstverlening 
naar de burger toe 

Actieplan 001.002.003 : De gemeente werkt aan een efficiënte organisatie 

Actie 001.002.003.004 : Een professioneel systeembeheer ontwikkelen, 
gecombineerd met gedegen hardware 

Beleidsdomein 02 Woon- en Leefomgeving 

Registratiesleutel 060000/24100000 

Visum gunstig dd. 22.10.2014 

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter: 

• ze licht het voorstel van besluit toe 
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• toetreden tot inter-media voor de GIS-activiteit is prijsgunstiger dan onze huidige 
oplossing en de GIS-activiteit van inter-media biedt een bredere context met meer 
mogelijkheden 

 
Er zijn geen verdere vragen. 
Het voorstel wordt voorgelegd ter goedkeuring. 
 
BESLUIT: Goedkeuren toetreding tot GIS-activiteit van het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband inter-media 
eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1  De gemeente treedt toe tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
"Inter-media" met ingang van heden voor de GIS-activiteit. 
 
Art. 2 Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan het secretariaat van Inter-
media, Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt. 
 
 
 

III. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 5: VASTSTELLING VERVANGDAGEN VOOR FEESTDAGEN 2015 (DIE SAMENVALLEN MET EEN 
ZATERDAG OF ZONDAG 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
- in 2015 vallen er 5 feestdagen in het weekend, nl. zaterdag 15 augustus, zondag 1 november, 
zaterdag 26 december, zaterdag 11 juli en zondag 15 november 2015. 
- in 2015 valt er 1 feestdag op een donderdag, nl. OLH Hemelvaart op 14 mei. 
- in 2015 valt er 1 feestdag op een vrijdag, nl. 1 mei (voor de bib is het aangewezen een brugdag 
vast te leggen op een zaterdag; 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Rechtspositieregeling gemeentepersoneel dd. 30.12.2008, 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) 
Conform art. 261 § 2 van de Rechtspositieregeling dient de gemeenteraad de vervangdagen voor 
feestdagen die samenvallen met een zaterdag of zondag vast te leggen. 
 
Adviezen 
Bespreking voorstel door college van burgemeester en schepenen in vergadering van 20.10.2014 
 



 

 30/70 

Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter: 

• de voorzitter ligt het punt toe 
• 5 feestdagen vallen in het weekend en worden vervangen door vervangende verlofdagen 

 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
BESLUIT: Goedkeuren vaststellen vervangfeestdagen 2015 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Voor het werkjaar 2015 in totaal 5 vervangdagen toe te kennen à rato van de prestaties van 
het personeel. Op vrijdag 15 mei 2015 (brugdag na donderdag 14 mei, OLH Hemelvaart), het 
gemeentehuis en de technisch uitvoerende dienst te sluiten en op deze dag een brugdag vast te 
leggen. Het containerpark open te houden op vrijdag 15 mei 2015. De personeelsleden die komen 
werken op 15 mei 2015 op het containerpark een extra vervangdag toe te kennen. 
 
Art. 2 Voor het personeel van de bibliotheek een brugdag vast te leggen op zaterdag 2 mei 2015, 
brugdag na vrijdag 1 mei, feest van de arbeid.  
 
Art. 3 De vervangdagen die niet vastliggen, toe te kennen aan het personeel via de verlofkaart, à 
rato van hun prestaties. 
 
 
PUNT 6: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INTER-ENERGA OP 9 DECEMBER 2014 : 
VASTSTELLEN MANDAAT AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De oproepingsbrief van 15 oktober 2014 tot de buitengewone algemene vergadering van Inter-
energa van 9 december 2014 om 18 uur op de exploitatiezetel van Infrax te 3500 Hasselt met 
volgende agendapunten: 
 
1. Kennisname van het aantal beslissingen van de deelnemers welke akkoord gaan met het 
verzoek tot verlenging van de vereniging. 
2. Verzoek tot verlenging van de vereniging voor een termijn van 1 januari 2015 tot en met 9 
november 2019. 
3. Statutenwijziging (wijziging van art. 4, eerste alinea en tweede van de statuten ingevolge de 
beslissing tot verlenging van de vereniging en artikel 21 bis mbt de mogelijke installatie van een 
Corporate Governance Comoté). 
4. Verlenen van volmacht aan notaris Vanderstraeten te Opglabbeek om over te gaan tot de 
coördinatie van de statuten. 
5. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2015. 
6. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2015. 
7. Benoeming bestuurder. 
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Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005,gecoördineerd 
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
Omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het verzoek van Inter-energa tot verlenging voor een periode van 1 januari 2015 tot en met 9 
november 2019. 
De motiveringsnota bij de voorgestelde verlenging van de duurtijd van Inter-energa zoals gevoegd 
als bijlage bij de aankondigingsbrief van 25 juni 2014. 
Het ontwerp van statutenwijziging, zoals gevoegd als bijlage bij de aankondigingsbrief van 25 juni 
2014. 
De begroting voor het boekjaar 2015, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 15 
oktober 2014. 
De toelichtende nota van Inter-energa bij de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering van 9 december 2014, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 15 oktober 
2014. 
 
De bepaling in artikel 4 van de statuten stipuleert dat de duur van Inter-energa behoudens 
verlenging ten einde loopt op 31 december 2014. 
De bepalingen in artikel 35 DIS en artikel 4 van de statuten die stipuleren dat op verzoek van de 
gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat dit verzoek 
gedragen wordt door een drie vierde meerderheid van het aantal  deelnemende gemeenten, de 
laatste algemene vergadering die het verstrijken van de duur voorafgaat, tot de verlenging kan 
beslissen met een drie vierde meerderheid van het aantal stemmen. 
 
Het verzoek van Inter-energa tot verlenging voor een periode van 1 januari 2015 tot en met 9 
november 2019. 
 
Na onderzoek overeenkomstig art. 35 DIS en uit de motiveringsnota bij de voorgestelde verlenging 
van de duurtijd van Inter-energa blijkt dat het verlengen van de duurtijd van Inter-energa voor een 
periode van 1 januari 2015 tot en met 9 november 2019 aangewezen is. 
 
De in de voormelde motiveringsnota omschreven missie, visie en meerwaarde van Inter-energa. 
 
Het feit dat de deelnemers van Inter-energa kunnen genieten van de schaalvoordelen die 
gegenereerd worden door samenwerking op het vlak van aanleg, onderhoud en exploitatie van 
elektriciteit en aardgasnetwerken, inclusief de openbare verlichting. 
 
De rechten en voordelen verbonden aan het deelnemerschap van Inter-energa, o.m. op het vlak 
van medezeggenschap en inspraak in het door Inter-energa gevoerde beleid en op het vlak van het 
mede-eigenaarschap van de activa van Inter-energa. 
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Het financieel meerjarenplan van Inter-energa zoals opgenomen in voormelde motiveringsnota. 
 
Het in de algemene vergadering van Inter-energa van 14 mei 2013 unaniem goedgekeurde 
evaluatierapport over de werking van Inter-energa voor de periode 2007-2012 met inbegrip van 
het ondernemingsplan voor de periode 2013-2018. 
 
Het voorgelegde ontwerp van statutenwijziging strekt tot wijziging enerzijds van de in art. 4, eerste 
en tweede alinea van de statuten vermelde duur van Inter-energa en dit ingevolge het verzoek tot 
verlenging van Inter-energa voor een periode van 1 januari 2015 tot en met 9 november 2019, en 
anderzijds tot heractivering van het Corporate Governance Comité indien aan de voorwaarden 
daartoe zou worden voldaan. 
 
Artikel 39 DIS bepaalt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering die de 
statutenwijziging moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle 
deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke 
statuten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectievelijke vertegenwoordigers 
op de algemene vergadering. 
 
Het voorstel van de raad van bestuur van Inter-energa 
 
Argumentatie 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-energa 
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 Inter-energa gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
Tussenkomst raadsleden 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter, licht het agendapunt toe  
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
BESLUIT: Vaststellen mandaat afgevaardigde buitengewone algemene vergadering inter-energa 

op 09.12.2014 
eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De motiveringsnota bij de verlenging van de opdrachthoudende vereniging Inter-energa wordt 
goedgekeurd en goedkeuring wordt verleend aan het verzoek tot verlenging van de 
opdrachthoudende vereniging Inter-energa voor een periode van 1 januari 2015 tot en met 9 
november 2019. 
 
Art. 2 Het ontwerp van statutenwijziging van de opdrachthoudende vereniging inter-energa, zoals 
gevoegd als bijlage bij de aankondigingsbrief van 15 oktober 2014, wordt goedgekeurd. 
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Art. 3 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden ook de overige 
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging 
Inter-energa van 9 december 2014 goedgekeurd. 
 
Art. 4 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buitengewone  
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Inter-energa van 9 december 2014 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 buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging 
Inter-energa van 9 december 2014 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 Inter-energa, Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 7: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INFRAX OP 15 DECEMBER 2014 : 
VASTSTELLEN MANDAAT AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De oproepingsbrief van 15 oktober 2014 tot de buitengewone algemene vergadering van Infrax 
van 15 december 2014 om 18 uur in de kantoren van Infrax te Hasselt, Gouverneur 
Verwilghensingel 32 met volgende agendapunten: 
1. Begroting 2015 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
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. 
Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 
Decreet 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
 
Toelichting (feiten en context) 
De info met betrekking tot de begroting 2015, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 
15 oktober 2014. 
 
Argumentatie 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax. 
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 Infrax gedurende de legislatuur 2013-2018. 
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Tussenkomst raadsleden 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter, licht het agendapunt toe  
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen 
 
BESLUIT: Vastellen mandaat afgevaardigde buitengewone algemenev ergadering Infrax op 

15.12.2014 
eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Op basis van de bekomen info wordt het agendapunt van de Buitengewone algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Infrax van 15 december 2014 goedgekeurd. 
 
Art. 2 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de Buitengewone  
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Infrax van 15 december 2014 (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 Buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging 
Infrax van 15 december 2014 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige 
agenda. 
 
Art. 3 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 Infrax, Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 8: TOELAGE 2014 : 11.11.11-ACTIE TEN BEDRAGE VAN € 868 
DE RAAD, 
 
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. 
 
Argumentatie 
Het is onze plicht solidariteit te betonen met onze medemensen. 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet Budget 2014 : € 868 

Beleidsdoelstelling 001.001 : Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 : Gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 : Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein 01 : Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn 

Registratiesleutel 090909/64910000 Ontwikkelingssamenwerking € 868 

 
Tussenkomst raadsleden 
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Mevr. Els Robeyns, voorzitter, licht het agendapunt toe  
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
BESLUIT: Goedkeuren toelage 2014 aan 11.11.11 actie t.b.v. 868 € 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 : Voor het jaar 2014 aan de 11.11.11-actie een toelage toe te kennen van € 868. 
  
Art. 2 : De hierboven vermelde organisatie vrij te stellen van verantwoording van het gebruik van 
deze toelage. 
 
Art. 3 : De toelage te storten op de rekening 001-0560022-20 van 11.11.11. 
 
 
PUNT 9: TOELAGE GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) T.B.V. € 
750 VOOR HET JAAR 2014 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Brief dd. 22 september 2014 vanwege de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking 
(GROS) houdende de aanvraag voor de toelage 2014 . 
Beslissing van het schepencollege dd. 20 oktober 2014 om de aanvraag van de GROS tot het 
bekomen van de toelage 2014, voor te leggen aan de gemeenteraad met het voorstel tot toekenning 
van de toelage 
 
Juridische grondslag 
- Het reglement inzake toekenning van toelagen aan adviesraden, zoals vastgesteld bij het 
raadsbesluit van 22.02.2013. 
- De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending 
van sommige toelagen. 
- De bepalingen van het Gemeentedecreet. 
 
Toelichting (feiten en context) 
Volgende stukken werden bijgevoegd : 
- een kasverslag van het vorige dienstjaar met verantwoordingsstukken; 
- kopies van de stand van de financiële rekeningen op 31.12 van het vorige dienstjaar, zijnde € 
1.133,01   (zichtrekening) en van de laatste stand van de financiële rekeningen, zijnde € 957,94  
(zichtrekening op datum van 13.02.2014). 
 
Argumentatie 
De Raad stelt vast dat de aanvraag beantwoordt aan art. 4 van het reglement : Het dossier is volledig. 
De Raad stelt vast dat de aanvraag beantwoordt aan art. 5 van het reglement : Het positief saldo op 
de rekening overschrijdt het maximum toegelaten bedrag van € 2.500 niet. 
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Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 2014 : € 750 

Beleidsdoelstelling 001.001 : Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 : Gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 : Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein 01 : Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn 

Registratiesleutel 090910/64910000 : Toelage Adviesraad 
Ontwikkelingssamenwerking : € 750 

 
Tussenkomst raadsleden 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter, licht het agendapunt toe  
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het agendapunt. 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren toelage gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking t.b.v. 750 € 

voor 2014 
eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 : Voor het jaar 2014 zal aan de GROS een geldelijke toelage van € 750 toegekend worden.  
Deze toelage zal aangerekend worden op registratiesleutel 090910/64910000 -  beleidsdoelstelling 
001.001 : Gelijkblijvend beleid van het budget 2014. 
 
Art. 2 : Dit bedrag zal overgeschreven worden op rekeningnummer BE30 6528 0323 0511 van de 
GROS. 
 
Art. 3 : De GROS zal deze toelage aanwenden overeenkomstig het doel en de bepalingen van haar 
statuut en zal hiervan verantwoording geven binnen 4 maanden na het boekhoudkundig jaar. 
 
 
PUNT 10: GROS : PROJECTSUBSIDIE - KENNISNAME 
DE RAAD, 
 
De gemeenteraad neemt kennis van: 
de beslissing van het schepencollege dd. 20 oktober 2014 tot toekenning van € 283,67 aan de GROS 
(Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) voor hun project soepverkoop op 12 
november 2014 ten voordele van 11.11.11.   
Naar aanleiding van de bepalingen in het subsidiereglement voor adviesraden, goedgekeurd door 
de gemeenteraad van 22.02.2013, vroeg de Gros deze projectsubsidie aan naar aanleiding van de 
campagne van 11.11.11 die dit jaar draait rond voedselverspilling.  De GROS wil soep maken van 
(gratis) 'afvalgroenten' van plaatselijke winkels en/of boeren en deze soep in 1 liter dozen verkopen 
op de plaatselijke markt in Wellen en aan de 3 scholen in Wellen (De soep die niet verkocht is wordt 
naar de voedselbedeling van 't Vincentje gebracht). 
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PUNT 11: VERZOEKSCHRIFT IVM. VERHOGEN VERKEERSVEILIGHEID FIETSERS IN DORPSSTRAAT. 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Verzoekschrift ivm het verhogen van de verkeersveiligheid voor de fietsers en voetgangers van de 
Dorpsstraat dd. 06.10.2014, ingediend door Dhr. Gerry Briers. 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet 15.07.2005, gecoördineerd, meer bepaald art. 201 - 204 
Huishoudelijk reglement gemeenteraad Wellen, dd. 22.02.2013 
Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 20.10.2014 
 
Toelichting (feiten en context) 
Dhr. Gerry Briers vraagt een antwoord te formuleren op volgende vragen: 

1) Is het gemeentebestuur bereid om in de Dorpsstraat de rechte boord die de scheiding 
vormt tussen de rijweg en de goot af te schuinen om zo de verkeersveiligheid van de 
fietser te verhogen? 
Indien ja, op welke termijn denkt u dit in de praktijk te brengen 

2) Is het gemeentebestuur bereid om te onderzoeken of er een zebrapad kan geplaatst 
worden ter hoogte van de vroegere Unie naar het Dorpsplein en zo de verkeersveiligheid 
van alle weggebruikers te verhogen? 
Indien ja, op welke termijn denkt u dit in de praktijk te brengen 

 
Het verzoekschrift is ontvankelijk: 
• ingediend door een burgers. 
• gericht aan de gemeenteraad 
• Omvat een vraag om iets te doen 
• Omvat een materie doe tot de gemeentelijke bevoegdheden behoort 
• tijdig ingediend voor agendering op de eerstvolgende gemeenteraad 
 
Argumentatie 
De Dorpsstraat is een gewestweg. Het agentschap wegen en verkeer is bevoegd voor het beheer, 
onderhoud en optimalisatie van de gewestwegen. 
De vraag tot het aanleggen van een zebrapad en tot het aanpassen van de wegboord zijn reeds 
herhaalde malen gesteld. 
Gemeente Wellen heeft in overleg met het agentschap wegen en verkeer van 01.03.2013 
en10.04.2014 betreffende vragen reeds voorgelegd. 
Het agentschap wegen en verkeer is niet op het verzoek van de gemeente ingegaan. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter: 

• dit verhaal is niet nieuw 
• de Dorpsstraat is een gewestweg - AWV is bij aanvang van de legislatuur uitgenodigd voor 

een gesprek - beide vragen zijn gesteld - volgens AWV is een zebrapad niet nodig omdat er 
voorafgaand een verkeersdrempel ligt - de scherpe rand is volgens AWV een fout in de 
uitvoering maar in het ontwerp - AWV is op 10 april jl. nogmaals uitgenodigd en deze 
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vragen zijn nogmaals gesteld - er is nog steeds niets gebeurd - het college heeft nu beslisg 
AWV in gebreke te stellen 

 
Dhr. Johan Cabergs: 

• de toelichting door de voorzitter is duidelijk 
• de weg is aangelegd in 2005 - we zijn 10 jaar later en het probleem is nog niet opgelost 
• het bestuur heeft zijn verantwoordelijkheid in deze genomen 
• er is voorgesteld aan AWV om de scherpe rand af te schuinen - als gemeente kunnen we 

dit niet zelf uitvoeren omdat de weg onze eigendom niet is 
 
Mevr. Jeaninen Leduc: 

• het zebrapad is al vaak aangevraagd bij AWV en de scherpe rand is inderdaad gevaarlijk 
• indien AWV de voorstellen van de gemeente niet wil uitvoeren, worden we 

geconfronteerd met een probleem waar we niets meer in kunnen ondernemen dan 
hetgeen door het bestuur gedaan is 

 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren antwoord op het verzoekschrift ivm verhogen van de verkeersveiligheid 

voor fietsers en voetgangers in de Dorpsstraat 
eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Het verzoekschrift is ontvankelijk. 
Art. 2 Aan de verzoeker wordt als volgt geantwoord: 
• Het beheer, onderhoud en optimalisatie van gewestwegen is een bevoegdheid van het 
agentschap wegen en verkeer 
• Betreffende vragen werden reeds gesteld aan het agentschap wegen en verkeer- men is niet 
op deze verzoeken ingegaan 
• M.b.t. de rechte boord die de scheiding vormt tussen de rijweg en de goot zal aan het 
agentschap wegen en verkeer een ingebrekestelling worden verstuurd teneinde aanpassing te 
bekomen 
 
 
 
PUNT 12: VERZOEKSCHRIFT IVM. PARTICIPATIE INWONERS AAN HUIDIG BELEID. 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Verzoekschrift in verband met betrokkenheid en participatie van de inwoners van Wellen aan het 
huidige beleid van mevr. Schoofs Greet dd. 06.10.2014 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet 15.07.2005, gecoördineerd, meer bepaald art. 201 - 204 
Huishoudelijk reglement gemeenteraad Wellen, dd. 22.02.2013 
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Toelichting (feiten en context) 
De verzoeker vraagt een antwoord te formuleren op volgende vragen: 

1) Is het bestuur bereid een vragen halfuur te organiseren op dagen van de gemeenteraad 
2) Indien ja, op welke termijn denkt u deze eenvoudige beslissing door te kunnen voeren? 
3) Organiseert u dit vragen halfuur vooraf of aansluitend op de gemeenteraad? 

 
Het verzoekschrift is ontvankelijk: 

• Ingediend door een burgers. 
• Gericht aan de gemeenteraad 
• Omvat een vraag om iets te doen 
• Omvat een materie doe tot de gemeentelijke bevoegdheden behoort 
• Tijdig ingediend voor agendering op de eerstvolgende gemeenteraad: Het verzoekschrift is 

ingediend op 06.10.2014. De eerstvolgende gemeenteraad is gepland op 31.10.2014. De 
vraag is binnen de 14 kalenderdagen voor de vergadering ontvangen. 

 
Argumentatie 
Dd. 27.12.2013 werd reeds een verzoekschrift behandeld in vergadering van de gemeenteraad. Er 
is als volgt beslist: 
Enig art.: Participatie van de bevolking aan het beleid wordt o.a. als volgt georganiseerd: 
o Via de gemeenteraad: gemeenteraadsleden kunnen vragen stellen tijdens de 
gemeenteraad na behandeling van de punten van de gemeenteraad 
o Via informatievergaderingen  
o Via advies van de adviesraden 
o Door organiseren van ‘Wellense babbels’, in uitvoering van actie 1419/001/002/002/005 
van het ontwerp van meerjarenplan 2014-2019 
 
De vraag is dus reeds behandeld. De vraag is bijgevolg zonder voorwerp. 
 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter 

• ze licht het verzoekschrift toe 
• dit verzoek reeds behandeld - dit is zonder voorwerp want er is geen wijziging tov de 

eerste behandeling 
 
Dhr. Stijn Vandersmissen 

• dit stond in de verkiezingsbelofte van de voorzitter van de gemeenteraad 
• een vragen half uurtje organiseren is toch niet moeilijk 
• nu is er te weinig inspraak 

 
Mevr. Jeanine Leduc: 

• een individuele vraag van een burger moet gesteld kunnen worden aan een 
gemeenteraadslid, schepen, ... zulke vraag hoort niet thuis in een vragen half uurtje 

• als er een ongenoegen leeft bij een groep mensen (bv. handelaars,  ...), zou een dergelijke 
vraag gesteld kunnen worden in een vragen half uurtje 

• door dergelijke zaken niet te organiseren, belemmert men de burgers - waarom zou dit 
niet 1 a 2 keer per jaar kunnen? 
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Dhr. Johan Cabergs: 

• dergelijke vragen kunnen mensen toch stellen aan gemeenteraadsleden - een 
gemeenteraadslid is daartoe toch verkozen en moet zich daartoe toch zo bereikbaar 
mogelijk opstellen voor mensen 

 
Dhr. Herman Pipeleers: 

• niemand heeft er problemen mee dat er vragen gesteld worden - een raadslid moet zijn 
taak ter harte nemen en luisteren naar de mensen en via de geëigende wegen een 
oplossing zoeken 

 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter: 

• in het verleden is al op dit verzoek geantwoord 
• er is geen wijziging in het beleid - daarom is het verzoekschrift zonder voorwerp 
• er kan enkel geconcludeerd worden dat de mening van de meerderheid verschilt met deze 

van Open-VLD 
 
 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren antwoord op verzoekschrift ivm participatie inwoners aan huidig beleid 

14 stemmen voor: Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes, Albert Thijs, Chris 
Ramaekers, Frank Cornitensis, Luc Knuts, Herman Pipeleers, Ellen Punie, Ilse Bosmans, 
Dirk Ottenburghs, Mario Vanvoorden, Marc Beertens en Els Robeyns 
4 stemmen tegen: Jeannine Leduc, Sandra Jans, Marc Weeghmans en Stijn 
Vandersmissen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Het verzoekschrift is ontvankelijk 
Art. 2 Aan verzoeker wordt volgend antwoord verstrekt: 

1) Het verzoekschrift is ontvankelijk 
2) Het verzoekschrift is zonder voorwerp 

 
 
PUNT 13: VERZOEKSCHRIFT INZAKE VERKOOP VUILNISZAKKEN BIJ LOKALE HANDELAARS. 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Verzoekschrift mbt verkoop vuilniszakken bij lokale handelaars. 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet 15.07.2005, gecoördineerd, meer bepaald art. 201 - 204 
Huishoudelijk reglement gemeenteraad Wellen, dd. 22.02.2013 
 
Toelichting (feiten en context) 
Er is een verzoekschrift ingediend met volgende vraag:  
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Is het gemeentebestuur bereid de dienstverlening naar de Wellenaren voor wat 
betreft de verkoop van huisvuilzakken te verbeteren, door deze huisvuilzakken te 
koop aan te bieden via lokale handelaren en daarmee ook voordelen te creëren 
voor het eigen administratief personeel en de handelaren - Indien ja, op welke termijn denkt u dit 
in de praktijk te brengen? 
Het verzoekschrift is ontvankelijk: 
• ingediend door een burgers. 
• gericht aan de gemeenteraad 
• Omvat een vraag om iets te doen 
• Omvat een materie doe tot de gemeentelijke bevoegdheden behoort 
• tijdig ingediend voor agendering op de eerstvolgende gemeenteraad 
 
Argumentatie 
Reeds in mei 2014 werd de mogelijkheid om huisvuilzakken te verkopen via de lokale handelaars 
onderzocht. Limburg.net heeft deze vraag als volgt beantwoord (e-mail van 26.05.2014): 
Limburg.net heeft op dit moment enkel een overeenkomst met Colruyt.  Met Delhaize en Carrefour 
zijn er nog onderhandelingen bezig.  Handelaars die niet onder Colruyt vallen, kunnen enkel hun 
zakken verkrijgen via de gemeente.  Wij verdelen geen huisvuilzakken rechtstreeks aan de 
handelaars.  De handelaars dienen ook altijd de verkoopprijs van 12,5 euro per rol voor de 44 l en 
6,25 euro per rol voor de 22 l te hanteren.  Dit is ook de prijs die aan de gemeente aangerekend 
wordt.  Inkoopprijs is dus inderdaad ook verkoopprijs. 
 
Het maakt voor een gemeente financieel niet uit of de zakkenverkoop via de Colruyt of via uw eigen 
gemeentebestuur verloopt. 
- Alles wat de gemeenten aankopen wordt, nadat de quotumzakken verrekend worden, 
afgerekend met de gemeente aan 12,50 euro/rol voor grote rollen en 6,25 euro/rol voor kleine 
rollen (de gemeente verkoopt verder aan de aankoopprijs) 
- Alles wat de handelszaken aankopen van Limburg.net wordt afgerekend aan hetzelfde 
tarief (12,50 euro/rol en 6,25 euro/rol) – de handelszaken verkopen verder aan aankoopprijs. 
- In beide gevallen int Limburg.net 12,50 euro/rol of 6,25 euro/rol 
- De opbrengsten van de zakken (verkoop aan gemeentebesturen en aan handelszaken) 
worden solidair verrekend met alle gemeentebesturen waar de huisvuilzak wordt gebruikt en dit op 
inwonersbasis. 
Dus: ongeacht of de gemeente nu zelf verkoopt of via handelszaken 
- Voor de burger is het even duur; 
- De opbrengsten voor Limburg.net van de verkoop van zakken worden in beide gevallen 
solidair verrekend onder alle gemeenten van dit systeem (huisvuilzak!). 
 
Een overeenkomst tussen Limburg.net en de lokale handelaars is bijgevolg niet mogelijk. 
Het staat iedere lokale handelaar vrij om een voorraad huisvuilzakken aan te kopen bij de 
gemeente en verder te verkopen aan zijn/haar klanten, op voorwaarde dat de handelaars de door 
Limburg.net gestelde verkoopprijs hanteren. 
Aan de lokale handelaars werd een brief gestuurd waarin hun wordt aangeboden om een voorraad 
huisvuilzakken aan te kopen bij gemeente Wellen tegen contante betaling/ factuur om te verkopen 
aan hun cliënten.  
 
Tussenkomst raadsleden: 
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Mevr. Els Robeyns, voorzitter: 
• ze licht het agendapunt toe 
• de mogelijkheid is onderzocht begin 2014 om dit via Limburg;net te regelen - dit gaat niet: 

enkel Colruyt kan huisvuilzakken rechtstreeks aankopen bij Lmburg.net 
• indien een lokale handelaar huisvuilzakken wil verkopen, kan dit enkel indien hij de 

huisvuilzakken via de gemeente aankoopt 
• het college heeft hieromtrent een besluit genomen en de lokale handelaars meegedeeld 

dat men, indien men dit wenst, huisvuilzakken kan aankopen bij gemeente Wellen om 
verder te verkopen aan klanten.   

 
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen 
 
BESLUIT: Goedkeuren antwoord op verzoekschrift inzake verkoop van vuilniszakken bij lokale 

handelaars 
eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Het verzoekschrift is ontvankelijk doch zonder voorwerp 
 
 
 

IV. ALGEMENE FINANCIERING 
 
PUNT 14: WERKINGSTOELAGE 2014 AAN DE VZW I.G.L. - SALDO T.B.V. € 154,22 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Het schrijven vanwege I.G.L. gedateerd 29.07.2014 houdende de aanvraag tot het bekomen van 
het saldo van de werkingstoelage 2014; 
De G.R. dd. 28 februari 2014 besliste om overeenkomstig het schrijven van I.G.L. dd. 15.01.2014 en 
art. 42 quarter van de gecoordineerde stukken tussen te komen voor een bedrag van € 1.326,78 
als voorschot op de werkingstoelage 2014, zijnde 90% van de toelage van het vorige jaar; 
 
Juridische grondslag 
De beslissing van de gemeenteraad dd. 18.07.1993 inzake toetreding tot de Intercommunale 
Maatschappij voor hulp aan gehandicapten en voor jeugdbescherming in Limburg; 
 
De statuten van deze Intercommunale Maatschappij; 
 
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending 
van sommige toelagen; 
 
Op basis van de bevolkingscijfers per 1 januari 2014 door de FOD Economie bekendgemaakt op 17 
juli 2014 telt de gemeente Wellen 7.415 inwoners; 
 
Toelichting (feiten en context) 
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De beslissing van de Algemene Vergadering van 20 juni 2014 waarbij het bedrag van de 
werkingstoelage 2014 werd vastgesteld op € 0,20 per inwoner zodat de totale werkingstoelage 
voor de gemeente Wellen € 1.483 (100%) bedraagt; 
 
Het saldo voor 2014 wordt berekend als volgt : 
- Toelage 2014     = € 1.483,00 
- Voorschot 2014 = € 1.326,78 
- Saldo 2014         = €    154,22 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet € 1.483,00 

Beleidsdoelstelling 001/001 

Actieplan 001/001/001 

Actie 001/001/001/001 

Beleidsdomein 01 Algemeen Bestuur 

Registratiesleutel 64930000/091100 

Visum Niet van toepassing 

 
 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter, licht het agendapunt toe  
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
BESLUIT: Goedkeuren werkingstoelage 2014 aan VZW IGL - saldo tbv. 154,22 € 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De Gemeente Wellen kent aan de vzw IGL een bedrag van € 154,22 toe als saldo van de 
werkingstoelage 2014. 
 
Art. 2 Het saldo zal gestort worden op de BELFIUS-bankrekening BE87 0910 0081 1694 met als 
vermelding "Saldo werkingstoelage IGL 2014". 
 
 
 

V. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
PUNT 15: KERKFABRIEK SINT-JAN-DE-DOPER : AKTENAME BUDGET 2015 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De door het centraal kerkbestuur gecoördineerde ingediende budgetten van de kerfabrieken Sint-
Jan-de-Doper, Sint-Agatha Berlingen en Sint-Rochus Ulbeek; 
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Het budget 2015 goedgekeurd door de kerkraad Sint-Jan-de-Doper in zijn vergadering van 19 
augustus 2014; 
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 14 december 
2012, houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van 
de centrale diensten van de erkende erediensten; 
 
Het ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende de vaststelling van de bijhorende 
modellen; 
 
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) 
De exploitatietoelage in het budget blijft binnen de grenzen van het bedrag dat werd opgenomen 
in het goedgekeurde meerjarenplan; 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 2015 : € 7.897,60 

Beleidsdoelstelling 001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein Cultuur en vrije tijd 

Registratiesleutel 079001/64940000 Toelage kerkfabriek Wellen  

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter, licht het agendapunt toe  
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
BESLUIT:  
Neemt akte 
 
Art. 1 van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Molenstraat 4, de 
kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper, p/a Francis Bosmans, Hertenstraat 9c, De Dienst Kerkfabrieken van 
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het Bisdom te Hasselt, Vrijwilligersplein 14 te 3500 Hasselt en de Provinciegouverneur, 
Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 16: KERKFABRIEK SINT-AGATHA BERLINGEN : AKTENAME BUDGET 2015 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De door het centraal kerkbestuur gecoördineerde ingediende budgetten van de kerfabrieken Sint-
Jan-de-Doper, Sint-Agatha Berlingen en Sint-Rochus Ulbeek; 
 
Het budget 2015 goedgekeurd door de kerkraad Sint-Agatha Berlingen in zijn vergadering van 27 
augustus 2014; 
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 14 december 
2012, houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van 
de centrale diensten van de erkende erediensten; 
 
Het ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende de vaststelling van de bijhorende 
modellen; 
 
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) 
De exploitatietoelage in het budget blijft binnen de grenzen van het bedrag dat werd opgenomen 
in het goedgekeurde meerjarenplan; 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 2015: € 0  

Beleidsdoelstelling 001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein Cultuur en vrije tijd 

Registratiesleutel 079003/64940000 Toelage kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen  

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter, licht het agendapunt toe  
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Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
BESLUIT:  
Neemt akte 
 
Art. 1 van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Molenstraat 4, de 
kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen, p/a Margaretha Neven, Berlingenstraat 12, De Dienst 
Kerkfabrieken van het Bisdom te Hasselt, Vrijwilligersplein 14 te 3500 Hasselt en de 
Provinciegouverneur, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 17: KERKFABRIEK SINT-ROCHUS ULBEEK : AKTENAME BUDGET 2015 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De door het centraal kerkbestuur gecoördineerde ingediende budgetten van de kerfabrieken Sint-
Jan-de-Doper, Sint-Agatha Berlingen en Sint-Rochus Ulbeek; 
 
Het budget 2015 goedgekeurd door de kerkraad Sint-Rochus Ulbeek in zijn vergadering van 22 juli 
2014; 
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 14 december 
2012, houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van 
de centrale diensten van de erkende erediensten; 
 
Het ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende de vaststelling van de bijhorende 
modellen; 
 
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) 
De exploitatietoelage in het budget blijft binnen de grenzen van het bedrag dat werd opgenomen 
in het goedgekeurde meerjarenplan; 
 



 

 47/70 

Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 2015 : € 6.783,74 

Beleidsdoelstelling 001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein Cultuur en vrije tijd 

Registratiesleutel 079002/64940000 Toelage kerkfabriek Rochus Ulbeek 

 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter, licht het agendapunt toe  
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
BESLUIT:  
Neemt akte 
 
Art. 1 van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Molenstraat 4, de 
kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek, p/a Theo Govaerts, Veelstraat 19, De Dienst Kerkfabrieken van het 
Bisdom te Hasselt, Vrijwilligersplein 14 te 3500 Hasselt en de Provinciegouverneur, Universiteitslaan 
1 te 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 18: KERKFABRIEK SINT-JAN-DE-DOPER : AKTENAME BUDGETWIJZIGING 2014 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De door het centraal kerkbestuur gecoördineerde ingediende budgetwijzigingen van de 
kerfabrieken Sint-Jan-de-Doper en Sint-Agatha Berlingen ; 
 
De budgetwijziging 2014 goedgekeurd door de kerkraad Sint-Jan-de-Doper in zijn vergadering van 
19 augustus 2014; 
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 14 december 
2012, houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van 
de centrale diensten van de erkende erediensten; 
 
Het ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende de vaststelling van de bijhorende 
modellen; 
 
De bepalingen van het gemeentedecreet; 
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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) 
De exploitatietoelage in de budgetwijziging blijft binnen de grenzen van het bedrag dat werd 
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan; 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 2014 : bedrag niet gewijzigd  

Beleidsdoelstelling 001.001 Gelijkblijvend beleid  

Actieplan 001.001.001 Gelijkblijvend beleid  

Actie 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid  

Beleidsdomein Cultuur en vrije tijd  

Registratiesleutel 079001/64940000 Toelage kerkfabriek Wellen € 37.086,18  

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter, licht het agendapunt toe  
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
BESLUIT:  
Neemt akte 
 
Art. 1 van de budgetwijziging 2014 van de kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Molenstraat 4, de 
kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper, p/a Francis Bosmans, Hertenstraat 9c, De Dienst Kerkfabrieken van 
het Bisdom te Hasselt, Vrijwilligersplein 14 te 3500 Hasselt en de Provinciegouverneur, 
Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 19: KERKFABRIEK SINT-AGATHA BERLINGEN : AKTENAME BUDGETWIJZIGING 2014 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De door het centraal kerkbestuur gecoördineerde ingediende budgetwijzigingen van de 
kerfabrieken Sint-Jan-de-Doper en Sint-Agatha Berlingen; 
 
De budgetwijziging 2014 goedgekeurd door de kerkraad Sint-Agatha Berlingen in zijn vergadering 
van 27 augustus 2014; 
 
Juridische grondslag 
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Het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 14 december 
2012, houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van 
de centrale diensten van de erkende erediensten; 
 
Het ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende de vaststelling van de bijhorende 
modellen; 
 
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) 
De exploitatietoelage in de budgetwijziging blijft binnen de grenzen van het bedrag dat werd 
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan; 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 2014:  bedrag niet gewijzigd 

Beleidsdoelstelling 001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein Cultuur en vrije tijd 

Registratiesleutel 079003/64940000 Toelage kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen : € 0 

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter, licht het agendapunt toe  
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
BESLUIT:  
Neemt akte 
 
Art. 1  van de budgetwijziging 2014 van de kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Molenstraat 4, de 
kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen, p/a Margaretha Neven, Berlingenstraat 12, De Dienst 
Kerkfabrieken van het Bisdom te Hasselt, Vrijwilligersplein 14 te 3500 Hasselt en de 
Provinciegouverneur, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. 
 
 
 



 

 50/70 

VI. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 20: VERBREDEN/VERDIEPEN MOBILITEITSPLAN : DEF. AANVAARDING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Het vorige gemeentelijk mobiliteitsplan werd conform verklaard op 17.12.2002 en in 2011 
geëvalueerd  met het oog op een eventuele herziening ervan aan de hand van een sneltoets 
Het resultaat van de sneltoets werd door de Provinciale Auditcommissie Limburg (PAC) gunstig 
geadviseerd op 29.06.2011 en er werd gekozen voor spoor 2, zijnde verbreding en verdieping van 
het mobiliteitsplan, met name met de thema’s Trage Wegen, Milieu, Zwaar Vervoer, 
Parkeerbeleid, Snelheid en Openbaar Vervoer. 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.200, gecoördineerd inzonderheid art. 42 en 43 
Decreet van 20.03.2009 betreffende het mobiliteitsbeleid en zijn latere wijzigingen 
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels 
betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het 
mobiliteitsbeleid en zijn latere wijzigingen 
Besluit van de gemeenteraad van 29.09.2011 houdende goedkeuring van het participatietraject 
voor de verdieping en verbreding van het gemeentelijk mobiliteitsplan 
Verslag van de  PAC dd. 13.12.2011 waarbij de Verkenningsnota conform werd verklaard 
Verslagen van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie van 27 november 2013 en 25 juni 2014 
betreffende consensus over de uitwerkingsnota en beleidsplan; 
Besluit van de gemeenteraad van 28.08.2014 inzake de voorlopige aanvaarding van het 
beleidsplan 
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) 
Het mobiliteitsplan wordt voor definitieve vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Het 
mobiliteitsplan treedt in werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. 
 
Adviezen 
Gunstig advies kwaliteitsadviseur Regionale Mobileitscommissie dd. 23.09.2014 
 
Openbaar onderzoek 
Bij de opmaak van elke fase van het mobiliteitsplan werd een overlegronde georganiseerd met de 
Wellense Adviesraad Leefmilieu (WAL) en Verkeerscommissie overeenkomstig het 
participatietraject. 
 
Bij fase 2 werd eveneens een enquête georganiseerd met de bedrijven en een toelichting 
gehouden voor de gemeenteraad. 
 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 21.665 EUR 
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Beleidsdoelstelling 001.001 : Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.004 plannen en studies niet gekoppeld aan werken 

Beleidsdomein Woon- en Leefomgeving 

Registratiesleutel 020003/21400007 

Visum  

 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/ontvangsten 16.696 EUR 

Beleidsdoelstelling 001.001 : Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.004 plannen en studies niet gekoppeld aan werken 

Beleidsdomein Woon- en Leefomgeving 

Registratiesleutel 020003/1500000 

Visum  

 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter, licht het agendapunt toe  
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
BESLUIT: Goedkeuren van de definitieve aanvaarding van de verbreden/verdiepen van het 

mobiliteitsplan 
eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Het mobiliteitsplan Wellen definitief vast te stellen 
 
Art. 2 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de publicatie in het Staatsblad. 
 
Art. 3 De subsidieaanvraag in te dienen bij de provinciale Cel van de Afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid 
 
 
 
PUNT 21: AFKOPPELING ULBEEK : DEFINITIEVE VASTSTELLING ONTEIGENINGSPLAN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Gemeenteraadsbeslissing van 28 juli 2000 betreffende de afkoppeling van het oppervlaktewater in 
de Daalstraat en een gedeelte van de Ulbeekstraat naar aanleiding van het  eerder uitgevoerd 
Aquafinproject “Collector Spaasbeek” 
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Goedkeuring van het eerste voorontwerp van het project  L201362 “Afkoppeling 
oppervlaktewaters te Ulbeek (zonder deel van Daalstraat tussen Tervoortstraat en de 
Ulbeekstraat) + renovatie bestaande riool in Daalstraat (tussen Tervoortstraat en Russeltstraat) en 
Herenstraat (tussen Veerstraat en de Spaasbeek)”  door de VMM dd. 31.07.2002. 
 
Omwille van het ontbreken van kredieten werd de gewestbijdrage pas toegekend bij ministerieel 
besluit van 02.12.2005 en werd bijgevolg de opmaak van het dossier uitgesteld tot 2006. 
 
Na de opmaak van het definitief ontwerp werd gesteld dat een aantal probleempunten eveneens 
dienden opgelost te worden en mee opgenomen in het ontwerpdossier, met name : 
 
- Het wateroverlastprobleem ter hoogte van de bebouwing in de omgeving van het 
kruispunt Ulbeekstraat – Daalstraat (het tracé van de overwelving van de waterloop loopt onder 
de gebouwen van de oorspronkelijke brouwerij door) 
- Het realiseren van een extra buffering voor regenwater stroomopwaarts van de Spaasbeek 
ter compensatie van de aansluiting van de verharde oppervlakten van de wegenis en de 
dakoppervlakten van het project 
- Probleem ten gevolge van de hoge hydraulische verhanglaag in de bestaande overwelving 
van de Spaasbeek langs de Daalstraat wegens ondiepe ligging 
- Probleem voor het realiseren van huisaansluitingen van de aanpalende woningen en van 
de aansluitingen van de nustsvoorzieningen wegens de ondiepe ligging van de bestaande 
overwelving van de waterloop 
 
Het oorspronkelijk afkoppelingsproject L201362 werd in 2008 bijgevolg uitgebreid met dossier 
L209041 “Afkoppeling oppervlaktewater te Ulbeek ikv collector Spaasbeek – delen van de 
Daalstraat en Ulbeekstraat – uitbreiding van project L201362”waarin de aanleg van een nieuw 
tracé van de Spaasbeek rond de gebouwen van de oude brouwerij en de realisatie van extra 
buffering stroomopwaarts van de waterloop door aanpassing van de bestaande vijver achter de 
brouwerij werden opgenomen. 
 
Bovendien werd naar aanleiding van een uitgevoerde hydronautstudie door Aquafin in 2010 de 
bouw van een extra bufferbekken stroomopwaarts in de Ulbeekstraat noodzakelijk gesteld en 
bijgevolg werd  de aanleg van dit bergbezingkingbekken in de Raamstraat eveneens bijkomend 
opgenomen in het dossier L209041. 
 
De ontwerpdossiers werden na uitbreiding  in 2010 opnieuw ingediend bij de VMM maar er 
werden echter nog bijkomende voorwaarden gesteld inzake optimale afkoppeling op privaat 
domein zodat de ontwerpdossiers weer dienden aangepast te worden. 
 
Omwille van deze bijkomende bufferingswerken dienden er gronden verworven te worden, 
erfdienstbaarheden gevestigd en werkzones afgebakend, met name voor de aanleg van het 
bijkomende bergbezinkingsbekken en toevoerleiding langs de Raamstraat en de verlegging van en 
bijkomende buffering langs de Spaasbeek. 
 
Op 06.04.2011 werd een overlegvergadering gehouden met de betrokken eigenaars van de 
gronden langs de Spaasbeek waarbij afspraken werden gemaakt inzake de werkzones, te 
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behouden beplantingen, het terug open maken van de bedding en de overwelving van de 
Spaasbeek. 
 
Naar aanleiding van deze besprekingen werd een gewijzigd innemingsplan dd. 19.03.2012 
opgemaakt door Studiebureau Arcadis voor de verlegging van de Spaasbeek met aanduiding van 
de effectieve innames voor het nieuw tracé van de waterloop en erfdienstbaarheden langs de 
waterloop om het later beheer mogelijk te maken. 
 
Voor de toevoer van het bergbezinkingsbekken op het eerste innemingsplan van 18.02.2011 
werden eveneens werkzones en erfdienstbaarheden afgebakend voor de aanleg van de 
toevoerleiding naar het bergbezinkingbekken in de Raamstraat. 
 
De onderhandelingen voor deze innames werden opgestart in 2011 en  de betrokken eigenaars 
werden gevraagd de betreffende overeenkomsten in der minne te ondertekenen. 
 
Uit de onderhandelingen bleek echter dat de overeenkomsten voor de erfdienstbaarheden niet 
allemaal konden worden afgesloten omwille van tegenstand van de betrokken eigenaars, dat 
bijgevolg het gemeentebestuur besliste het innemingsplan te laten aanpassen waarbij de 
erfdienstbaarheden werden omgezet naar effectieve innames ten behoeve van de aanleg van de 
bergbezinkingsbekken en de toevoersleuf naar het bekken in de Raamstraat.  
 
Bijgevolg werd het gewijzigde innemingsplan dd. 19.03.2012 opgemaakt door Studiebureau 
Arcadis voor de aanleg van het bergbezinkingsbekken. 
 
In 2012 werden bijkomende onderhandelingen werden gevoerd tot aankoop van de betrokken 
gronden. 
 
Deze onderhandelingen leidden eveneens niet tot het gewenste resultaat.  
 
Het voorontwerp van het rioleringsdossier werd op 11.12.2012 definitief  goedgekeurd door de 
ambtelijke commissie en de gewestbijdrage voor het dossier L209041 werd vastgelegd bij 
ministerieel besluit van 02.05.2013. 
 
Het project werd in 2013 bijgevolg terug opgestart met de opmaak van het definitief 
ontwerpdossier en  de onderhandelingen in der minne met de eigenaars eveneens werden verder 
gezet door Aquafin in naam van de gemeente Wellen omwille van de deskundigheid en ervaring 
ter zake.  
 
De onderhandelingen werden echter afgesloten zonder het gewenste resultaat, met name 3 
eigenaars wensen de overeenkomsten in der minne niet te ondertekenen. 
 
In het schrijven van de VMM dd. 14.10.2013 wordt gesteld dat het project L201362 uiterlijk moet 
uitgevoerd zijn in 2015. 
 
Beslissingen van het college van 28.04.2014 en 16.06.2014. 
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Gemeenteraadsbeslissing van 27.06.2014 tot voorlopige vaststelling van het onteigeningsplan 
afkoppeling van oppervlaktewater te UIbeek (Ulbeekstraat) - aanleg bergbezinkingsbbekken 
 
Op 09.07.2014 werd een schrijven gericht aan de ambtelijke commissie met de vraag om voor 
beide projecten L209041 en L201362 een afwijking toe te staan op artikel 20 van het 
subsidiebesluit om zo de aanbestedingsprocedure na de opmaak van het definitief ontwerpdossier 
onmiddellijk te kunnen starten en de werken zo spoedig mogelijk uit te kunnen voeren. 
 
Op 22.09.2014 werd deze afwijking op artikel 20, zoals toegestaan door de ambtelijke commissie 
van de VMM dd. 26.08.2014 via ministerieel besluit bevestigd. 
 
Juridische grondslag 
Wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en 
latere wijzigingen. 
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg 
en/of bouw van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen en van kleinschalige 
rioolwaterzuiveringsinstallaties door gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, en latere wijzigingen. 
 
Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake 
onteigening ten algemene nutte. 
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 14.10.2011 inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten 
behoeve van de gemeenten, provincies, de autonome gemeentebedrijven, de autonome 
provinciebedrijven, de OCMW’s, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de 
provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (BS 16.12.2011). 
 
Omzendbrief BB 2011/5 van 14.10.2011 inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 
14.10.2011 inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, provincies, 
de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de OCMW’s, de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen. 
 
Artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht. 
 
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) 
 
Beide rioleringsprojecten L201362 en L 209041 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zullen 
bijgevolg ook aanbesteed moeten worden als één project. Gezien het eerste project L201362 
echter reeds werd opgenomen op een gemeentelijk subsidiëringsprogramma van 2008 en vorige 
jaren, heeft de VMM gesteld dat dit project, conform de acties die gedefinieerd werden in het 
kader van de stroomgebiedbeheersplannen en bijhorende maatregelenprogramma uiterlijk dient 
uitgevoerd te zijn in 2015. 
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Deze rioleringswerken worden eveneens gecombineerd met noodzakelijke wegeniswerken op 
openbaar domein, met name de aanpassing van de nutsleidingen, de herinrichting van de 
schoolomgeving in de Daalstraat en de herinrichting van het beschermd Dorpsplein langs de 
Ulbeekstraat. Omwille van het feit dat hierdoor ook meerdere instanties bij betrokken zijn bij de 
opmaak van het ontwerp zoals de provincie Limburg, de nutsmaatschappijen, Onroerend Erfgoed 
werd het dossier meermaals aangepast en hierdoor ook meermaals vertraagd. 
 
Het ontwerp aanbestedingsdossier voor de volledige werken zal echter ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de gemeenteraad vóór eind 2015 waarna de aanbestedingsprocedure kan worden 
gestart. 
 
Openbaar onderzoek 
Tijdens het openbaar onderzoek van 25.08.2014 tot en met 08.09.2014 werden 2 bezwaarschriften 
ingediend. 
 
Bezwaarschrift 1  
Ingediend namens mevrouw Anny Teuchy, mevrouw Nadia Vanmuysen, Ulbeekstraat 6 te Wellen 
en mevrouw Fabienne Vanmuysen, Ulbeekstraat 7 als eigenaars van de percelen gelegen 1e 
afdeling, sectie D, nrs. 378 a en 379 a  
 
Het bezwaarschrift is gesteund op volgende argumenten : 
 
1. De ligging van de percelen wordt gesitueerd op een uittreksel van het kadasterplan, het 
gewestplan en het onteigeningsplan  
 
2.  Er  wordt aangehaald dat volgens de Watertoets en Overstromingskaarten van AGIV de 
percelen niet gelegen zijn in overstromingsgevoelig gebied. Enkele lokale zones langs de 
Spaasbeek zijn effectief overstromingsgevoelig. In de gemeente Wellen zijn er ondertussen al 
verscheidene bekkens gebouwd, maar daar heeft tot op heden zelden of nooit enig water in 
gestaan. Door deze bestaande bekkens heeft de gemeenschap al héél wat onnodige kosten 
moeten dragen waardoor het gemeentebestuur de noodzaak om een nieuw  bekken te bouwen 
ernstig dient de motiveren 
 
Op bijgevoegde afbeelding van de overstromingsgevoelige gebieden zijn  ook hoogtelijnen 
weergegeven. De hoogtelijnen tonen aan dat het gebied afhelt, vertrekkende van het zuiden 
richting de Spaasbeek. Een bergbezinkingsbekken heeft als doel het bergingsvolume van het 
rioolsstelsel te vergroten. Aangezien de hogerop gelegen gronden allen gesitueerd zijn in agrarisch 
gebied, zal het rioolstelsel zich in ten noorden van de betrokken percelen bevinden in de vallei van 
de Spaasbeek nabij de bebouwing en bijgevolg lager gelegen zijn. Hierdoor zal het 
bergbezinkingsbekken niet op een op een natuurlijke manier kunnen functioneren aangezien het 
water niet automatisch naar daar zal stromen. Deze vaststelling doet vragen rijzen omtrent de 
inplanting van zo een bergbezinkingsbekken. 
 
Indien men toch het bekken wenst in te planten op deze percelen, dan zullen er onvermijdelijke 
pompinstallaties geïnstalleerd moeten worden. Deze installaties veroorzaken bijkomende 
geluidshinder voor de omwonenden en ook voor ondergetekenden  gezien zij om ongeveer 200 m 
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van de inplantingszone wonen. Naast geluidshinder zal het bekken ook ongedierte aantrekken, 
hetgeen een extra hinderpost zal zijn voor de omwonenden. Daarenboven zullen bijkomende 
kosten voor onderhoud en ruiming moeten gemaakt worden. Deze kosten zijn tot op heden 
budgettair niet aan bod gekomen. Volgens betrokkenen liggen alle andere opvangbekkens er 
verwaarloosd bij en waarom zou het hier anders zijn. Dit alles brengt alleen maar bijkomende 
overlast voor de omwonenden mee en geeft aanleiding tot landschapsvervuiling. 
 
3. Niet alleen het inplanten van bekkens, maar ook andere aspecten van waterbeheersing en 
ruimtelijke planning hebben er de laatste decennia enkel maar toe geleid dat woongebieden 
steeds meer te lijden hebben onder wateroverlast en modderstromen. Deze problemen tonen aan 
dat de overheden een grote verantwoordelijkheid dienen te nemen omtrent het gevoerde en te 
voeren waterbeleid en doordacht te werk dienen te gaan. 
 
4. Het voorgestelde onteigeningsplan voorziet de volledige onteigening van beide percelen langs 
de Raamstraat. Op geen enkel ogenblik wordt gemotiveerd waarom de (volledige) onteigening van 
deze percelen noodzakelijk en in het algemeen belang zou zijn. Nog minder wordt het openbaar 
nut aangetoond. Klaarblijkelijk moet de onteigening toelaten een bergbezinkingsbekken te 
bouwen. Er ligt thans geen enkel plan (der werken) voor waaruit zou blijken dat de voorziene te 
onteigenen oppervlakte nodig is om het zogenaamde openbaar belang te verwezenlijken. 
Nochtans kan de overheid alleen maar overgaan tot de onteigening van datgene dat strikt voor het 
openbaar nut nodig is. Om deze reden kan het voorliggende onteigeningsplan geenszins 
goedgekeurd worden. 
 
Daarenboven dient opgemerkt te worden dat aangezien er nog geen plan der werken definitief 
goedgekeurd werd, het niet zeker is dat op de betrokken percelen een stedenbouwkundige 
vergunning voor de aanleg van een bergezinkingsbekken bekomen kan worden. Indien de 
stedenbouwkundige vergunning niet wordt afgeleverd, kan het bergbezinkingsbekken niet 
aangelegd worden en is een onteigening bijgevolg overbodig. Zonder stedenbouwkundige 
vergunning en in de onzekerheid of die vergunning wel kan bekomen worden is ieder 
onteigeningsvoornemen niet ten algemene nutte. 
 
5. Alleen al het wilde gerucht dat een onteigening op til zou kunnen zijn, werkt 
eigendomsverlammend. In casu wordt de onteigeningsdreiging reëel. Door de naar voor 
geschoven onteigening wordt het goed nu reeds onverhuur- en onvervreemdbaar. Welke normale 
liefhebber zou er nu een perceel bouwland willen huren of kopen, wetende dat het goed binnen 
afzienbare tijd kan onteigend worden? De rechtszekerheid van de met onteigening bedreigde 
eigenaars wordt daardoor gedurende onbepaalde tijde ernstig aangetast. Door de 
onteigeningsdreiging lijden de betrokkenen nu reeds aanzienlijke schade. 
 
 
Behandeling van de bezwaren :  
 
1. aanduiding van de ligging van de percelen op de bijgevoegde kaarten is correct. 
 
2. In het oorspronkelijk afkoppelingsdossier L 201362 was er geen bufferbekken voorzien langs de 
Raamstraat. In de hydraulische studie (96AL11 Alken/Wellen) uitgevoerd in 2010 door een 
studiebureau in opdracht van Aquafin werd het probleem van afkoppeling van oppervlaktewaters 
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van verharde oppervlakten en van stroomopwaarts sterk hellende terreinen echter mee 
opgenomen. 
 
Uit deze hydraulische studie bleek de noodzaak om stroomopwaarts de Ulbeekstraat- Raamstraat 
een bijkomende buffering voor regenwaters te realiseren van ca 900m³ waardoor  Aquafin als 
bijkomende voorwaarde heeft gesteld dat deze buffering mee diende worden opgenomen te 
worden in het ontwerpdossier  van het project Afkoppeling Ulbeek. 
 
Het aanleggen van een bufferbekken op de voorgestelde locatie heeft namelijk tot doel om het 
afstromende regenwater te bufferen vooraleer het aansluit op de regenwaterleiding in de 
Ulbeekstraat. Volgens de berekeningen van Aquafin bedraagt de onverharde oppervlakte die zal 
afwateren naar het bufferbekken 36,36 ha en werd het volume van het bufferbekken berekend 
volgens afvoercoëfficent, doorvoerdebiet en buffervoorwaarden op ongeveer 900 m3.  
 
Dit bufferbekken heeft namelijk tot doel om het hoger gelegen water afkomstig van de velden op 
te vangen en via de weg en gracht naar het bufferbekken te leiden in plaats naar de lager huizen in 
de Ulbeekstraat waardoor problemen met wateroverlast in de toekomst ter plaatse kunnen 
vermeden worden. Bovendien wordt er langs de Spaasbeek zelf ook nog bijkomende buffering 
voorzien om de verharde oppervlakte van het projectgebied te bufferen en een deel van de 
onverharde oppervlakte opwaarts te houden. 
 
Dit bekken langs de Raamstraat dient bijgevolg niet om het regenwater van het noordelijk lager 
gelegen gebied op te vangen en bijgevolg zal er geen water moeten worden opgepompt om het 
hoogteverschil te overbruggen waardoor er ook geen sprake kan zijn van geluidsoverlast. 
 
Het bufferbekken dient enkel om regenwater te bufferen  waardoor er geen sprake kan zijn van 
het aantrekken van ongedierte. Feit is dat vergelijkbare bufferingsbekkens ook midden in recente 
verkavelingen in de gemeente werden aangelegd en er geen problemen werden gesignaleerd met 
ongedierte. Bovendien wordt dit bufferbekken op 200 meter van de bewoning gesitueerd 
waardoor er geen sprake kan zijn van overlast voor de omwonenden. 
 
De andere bufferbekkens in de gemeente worden door de technische dienst onderhouden en 
tweemaal per jaar gemaaid gelijktijdig met de wegbermen in de gemeente. 
 
3. Het oorspronkelijk project L201362) had enkel tot doel om een afkoppeling te realiseren door 
het afvalwater van de Spaasbeek naar de Aquafincollector te leiden. Het dossier werd uitgebreid 
met een nieuw project L209041 om de problemen in de Daalstraat en Ulbeekstraat in verband met 
regenwaterwaterafvoer en wateroverlast op te lossen, met name : 
 
- wateroverlastprobleem thv de bebouwing in de omgeving van het kruispunt Ulbeekstraat - 
Daalstraat  
- de ondiepe ligging van de overwelfde Spaasbeek langs de Daalstraat 
- problemen met huisaansluitingen en nutsleidingen door de ligging van de ondiepe overwelfde 
Spaasbeek 
- wateroverlastproblemen door afstroming van regenwater afkomstig van de hoger gelegen 
onverharde oppervlaktes 
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Door de uitvoering van dit riolerings- en wegenisproject neemt de gemeente haar 
verantwoordelijkheid op om het waterbeleid in haar gemeente in overeenstemming met alle 
randvoorwaarden en richtlijnen uit te voeren en de wateroverlastproblemen van het verleden op 
te kunnen lossen. Bovendien worden van de inwoners in het projectgebied ook bijkomende 
inspanningen gevraagd om af te koppelen op privaat domein om de waterproblematiek in het 
projectgebied te kunnen beheersen. 
 
4.  Het buffervolume werd berekend op ongeveer 900 m3 en het bufferbekken zal worden 
aangelegd volgens de code van goede praktijk. Het bufferbekken volgt zoveel mogelijk de 
natuurlijke glooiing van de terreinen waardoor bijgevolg ook een grotere bergingsoppervlakte 
nodig is en de inname van de volledige percelen nodig is.  
 
Dit bergbezinkingsbekken wordt aangelegd om het regenwater op te vangen van de onverharde 
oppervlaktes en te vermijden dat dit water afvloeit naar de lager gelegen woningen in de 
Ulbeekstraat. Bijgevolg is de aanleg van deze berging zonder discussie van openbaar nut en dient 
de onteigening van de percelen wel degelijk om het openbaar belang te verwezenlijken. 
 
Het aanbestedingsdossier met de bijhorende definitieve plannen is gedurende de voorbije jaren 
meerdere malen moeten worden aangepast omwille van nieuwe inzichten, normen, opmerkingen 
en adviezen van andere instanties en wordt momenteel gelijktijdig afgewerkt om nog voor het 
einde van het jaar definitief goed te keuren. Het dossier voor de stedenbouwkundige vergunning 
wordt momenteel ook opgemaakt en zal ook zo spoedig mogelijk worden ingediend.  Om echter zo 
weinig mogelijk tijd te verliezen is de gemeente de onteigingsproducedure op voorhand gestart 
om ook zo snel mogelijk in het bezit te kunnen komen van de percelen die nodig zijn voor de 
uitvoering van het project. Bovendien is het aangewezen dat de gemeente eigenaar is van de 
nodige gronden om zo verdere rechtshandelingen te kunnen uitvoeren.  
 
5. Het argument dat de onteigeningsdreiging eigendomsverlammend werkt, kan niet bijgetreden 
worden. De huidige eigenaars zijn al geruime tijd op de hoogte van de intenties van het 
gemeentebestuur gezien de gemeente eerst in der minne de percelen heeft trachten te willen 
verwerven maar daar zijn de huidige eigenaars niet willen op ingaan en wordt de gemeente 
gedwongen om tot onteigening over te gaan. 
 
Door de huidige procedure te voeren wordt de onteigening inderdaad reëel. Het is namelijk in de 
huidige context essentieel voor de gemeente dat zij in bezit gesteld wordt van de percelen zoals 
aangeduid op het onteigeningsplan om haar doel als onteigende instantie te kunnen 
verwezenlijken en het riolerings- en wegenisproject Afkoppeling Ulbeek in haar geheel te kunnen 
uit voeren in het algemeen belang van de bewoners van Ulbeek. waardoor de 
onteigeningprocedure dient gevoerd te worden. Het is de eveneens de bedoeling om de 
toepassing van de rechtspleging bij dringende omstandigheden aan te vragen om de onmiddellijke 
inbezitstelling van de percelen te kunnen bekomen waardoor ook de rechtsonzekerheid voor de 
betrokken eigenaars op vrij korte termijn wordt weggenomen. 
 
Bezwaarschrift 2 
 
Ingediend door Pascale Masy, Venelle Saint Roch 3, 1400 Nivelles 
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In de brief wordt meer informatie gevraagd over de onteigening en de werken die zullen worden 
uitgevoerd. Betrokkene is eigenaar van de percelen gelegen 1e afdeling, sectie D, nrs. 85 b, 85 a en 
83 b en werd eveneens aangeschreven in het kader van het openbaar onderzoek. Mevrouw Masy 
gaf echter al eerder haar akkoord met de verkoop van deze percelen waardoor deze niet 
bijkomend dienen onteigend te worden en het bezwaar in feite zonder voorwerp is. 
 
Argumentatie 
 
Uit de historiek van het dossier blijkt dat ondanks meerdere pogingen niet alle overeenkomsten 
betreffende het bergbezinkingsbekken in de Raamstraat in der minne kunnen worden afgesloten. 
 
De verwerving van de betreffende gronden is echter noodzakelijk voor de realisatie van het 
riolerings en wegenisproject in Ulbeek en daardoor is de gemeente uiteindelijk gedwongen om over 
te gaan tot onteigening van deze percelen om de werken op korte termijn te kunnen starten en tijdig 
te kunnen uitvoeren. 
 
De onteigening heeft tot doel om het rioleringsproject met bijhorende 
waterbeheersingsmaatregelen te realiseren en bijhorende wegenis aan te leggen in Ulbeek, in 
eerste instantie  voor het algemeen belang van de bewoners van Ulbeek en in uitvoering van het 
gemeentelijk beleid. 
 
De werken zijn bovendien van algemeen nut gezien deze werken zullen bijdragen tot oplossing van 
de overstromingsproblematiek, afkoppeling van afvalwater en herinrichting van het openbaar 
domein ten behoeve van de verkeersveiligheid aan de school en de opwaardering van het 
geklasseerd dorpsplein van Ulbeek. 
 
De gemeente is echter afhankelijk van de subsidies van de VMM om het project te kunnen 
realiseren. Omwille van het feit dat de VMM duidelijk gesteld heeft dat het project uiterlijk in 2015 
moet uitgevoerd zijn, zijn verder uitstel en oponthoud niet meer mogelijk en dienen de  percelen zo 
snel mogelijk in bezit gesteld te worden van de gemeente. 
 
Indien de deadline van eind 2015 niet gehaald kan worden, bestaat namelijk het reële gevaar dat 
dan het hele project in gedrang komt en de noodzakelijke afkoppelings- en bijhorende 
wegeniswerken helemaal niet kunnen worden uitgevoerd.  
 
Om deze redenen is het noodzakelijk om de toepassing van de rechtspleging bij dringende 
omstandigheden aan te vragen om de onmiddellijke inbezitstelling van de percelen te kunnen 
bekomen. 
 
Hiertoe zal  enkel de machtiging tot onteigening zal gevraagd worden voor de aanleg van het 
bergbezinkingsbekken gezien de overeenkomsten met betrekking tot de omlegging van de 
Spaasbeek allemaal werden ondertekend, de aankoopaktes inmiddels werden goedgekeurd door de 
gemeenteraad in vergadering van 28.08.2014 
 
 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

Budget 59.187 EUR voorzien voor aankoop gronden 



 

 60/70 

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 kwaliteit van de leefomgeving te verhogen 

Actie 001.005.002.005 Afkoppeling Ulbeek 

Beleidsdomein Woon- en Leefomgeving 

Registratiesleutel 031001/22000000 

Investeringsenveloppe P-IE/67 

Visum  

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter: 

• het agendapunt wordt toegelicht 
• men moet effectief over gaan tot grondinname om dit project te kunnen verwezenlijken 
• met 3 eigenaars is er nog geen overeenkomst - derhalve is deze onteigening noodzakelijk  
• er zijn enkele bezwaren tegen de onteigeningen - deze worden weerlegd 
• het openbaar karakter en de hoogdringendheid staan niet ter discussie 

 
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen 
 
BESLUIT: Vaststellen definitieve onteigeningsplan afkoppeling Ulbeek 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Het grondinnemingsplan met tabel der innemingen (projectnummer 04-003014) dd. 
19.03.2012 zoals opgesteld door studiebureau Arcadis,  in het kader van het project Afkoppeling van 
oppervlaktewater te Ulbeek (Ulbeekstraat) – aanleg bergbezinkingsbekken definitief vast te stellen  
 
Art. 2 de machtiging tot onteigening met toepassing van de rechtspleging bij dringende 
omstandigheden aan te vragen bij de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur. 
 
 
 
PUNT 22: WEGOVERSCHOT PERCEEL GELEGEN 1E AFDELING, SECTIE D, NR. 474/2 - OPNAME IN 
OPENBAAR DOMEIN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Verkavelingsvergunning dd. 12.09.2014 afgeleverd door het college aan landmeter Jos Trippas 
voor verkaveling van het perceel gelegen Daalstraat, 1e afdeling, sectie D, nr. 474 e voor 1 lot 
bestemd voor halfopen bebouwing. 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Artikel  4.3.5. van de VCRO 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
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Toelichting (feiten en context) 
De gemeente is eigenaar van het perceel 474/02, een voormalig wegoverschot langs de Daalstraat. 
Dit perceel maakt deel uit van het privaat domein van de gemeente Wellen maar hoort bij de 
wegenis van de Daalstraat.  
 
Het verkaveld perceel wordt door dit wegoverschot gescheiden van het openbaar domein wat niet 
in overeenstemming is met artikel 4.3.5 van de VCRO, met name dat een perceel enkel effectief 
bebouwd kan worden als het grens aan het openbaar domein en via het openbaar domein 
rechtstreeks toegang heeft.  
 
Argumentatie 
Het deel wegoverschot dient onttrokken te worden aan het privaat domein van de gemeente en 
opgenomen in het openbaar domein om zo het perceel effectief bebouwbaar te maken en waardoor 
een stedenbouwkundige vergunning kan worden ingediend voor het bouwen van een woning 
overeenkomstig de verkavelingsvoorschriften. 
 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter: 

• het agendapunt wordt toegelicht 
• dit stukje privaat domein moet opgenomen worden in het openbaar domein  zodat de 

verkaveling een feit kan worden 
 
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen. 
 
BESLUIT: Goedkeuren opname in openbaar domein van wegoverschot perceel gelegen te 

Wellen, 1ste afdeling, D, nr. 474/2 
eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Het perceel gelegen 1e afdeling, sectie D, nr. 474/02 (Daalstraat) wordt onttrokken aan het 
privaat domein en gevoegd bij het openbaar domein van de gemeente Wellen. 
 
Art. 2 Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de Administratie 
van het kadaster, de registratie en de domeinen en Ruimte Vlaanderen 
 
 
 
PUNT 23: OPDRACHT BIJ WIJZE VAN OPEN AANBESTEDING VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN 
VOOR HET OMLEGGEN EN OPENMAKEN BEEK EN AANPASSINGSWERKEN PLEIN DORPSSTRAAT - 
FASE 1 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
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Project Kleine Landeigendom tot de bouw van een  4 sociale appartementen en een 
gemeenschapslokaal ter plaatse Dorpsstraat 27 B 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Besluit van de gemeenteraad van 26.08.2011 tot aanstelling van een ontwerper voor het opstellen 
van een ontwerp met inbegrip van de opvolging der werken voor het omleggen en openmaken van 
de beek en het uitvoeren van de aanpassingswerken voor de aansluiting van de beek op de 
waterpartij in de Dorpsstraat te Wellen volgens de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking - goedkeuring bestek en raming van de opdracht 
Beslissing van het schepencollege van 17.10.2011 tot toewijzing van de opdracht tot aanstelling 
van een ontwerper voor het opstellen van een ontwerp met inbegrip van de opvolging der werken 
voor het omleggen en openmaken van de beek en het uitvoeren van de aanpassingswerken voor 
de aansluiting van de beek op de waterpartij in de Dorpsstraat te Wellen aan Antea Group nv, 
Jaarbeurslaan 25 te Genk 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
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 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het ontwerp omvat de werken die zullen gebeuren in fase 1 , met name de voorbereidende 
grondwerken ten behoeve van de bouw van de appartementen, de omlegging van de beek en de 
heraanleg van het Gemeenteplein. In de tweede fase na de bouw van de appartementen zal het 
geheel afgewerkt worden en het achtergelegen natuurgebied worden ingericht. Hiervoor zal een 
apart aanbestedingsdossier worden opgemaakt.  
Het ontwerp bestek dd. 10.08.2014 en raming dd. 10.09.2014 opgemaakt door Anteagroup  met 
refertenummer 223610 voor het omleggen en openmaken van de beek en aanpassingswerken 
voor de aansluiting van de beek op de waterpartij in de Dorpsstraat met een geraamd bedrag van 
95.511,49 EUR (excl. BTW) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad 
 
Adviezen 
Advies Agentschap Wegen en Verkeer dd. 05.06.2014. Beslissing platform tot op heden nog niet 
ontvangen. 
 
Argumentatie 
Voor voormelde opdracht wordt de open aanbesteding als procedure voorgesteld.  
 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

Budget 165.000 EUR voorzien 

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 kwaliteit van de leefomgeving te verhogen 
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Actie 001.005.002.003 : herinrichting waterpartij en pleintje voor 
gemeentehuis 

Beleidsdomein Woon en Leefomgeving 

Registratiesleutel 020004/22400007 

Investeringsenveloppe P-IE/14 

Visum momenteel niet nodig 

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter: 

• het agendapunt wordt toegelicht 
• de beek dient omgelegd te worden zodanig dat sociale koopwoningen gebouwd kunnen 

worden 
• de waterpartij van het Gemeenteplein wordt eveneens aangepakt 
• parkeerplaatsen worden verbeterd en er komen parkeerplaatsen bij 
• bomen worden elders geplant 

 
Dhr. Johan Cabergs: 

• de beek wordt opengelegd en kan terug meanderen 
• er is ruim overleg gepleegd met alle betrokken partijen (natuur, Limburgs landschap, 

Kleine landeigendom, ..) 
• aan AWV is enkele maanden geleden eveneens advies gevraagd - tot op heden hebben we 

dit advies niet ontvangen  
• het is aangewezen met de start van de werken te beginnen - het dossier is klaar 

 
Mevr. Jeanine Leduc: 

• een behoorlijke toegangsweg te creeëren tot het achterliggende natuurgebied is nu 
mogelijk 

• het is een schande dat de gemeente zo lang moet wachten op het advies van AWV - de 
gemeente is slachtoffer van vertraging buiten haar wil om 

 
 
BESLUIT: Goedkeuren opdracht bij wijze van openbare aanbesteding voor het uitvoeren van 

werken  voor het omleggen en openmaken beek en aanpassingswerken plein 
Dorpsstraat - fase 1 
eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De opdracht voor het omleggen en openmaken van de beek en aanpassingswerken voor de 
aansluiting van de beek op de waterpartij in de Dorpsstraat zal volgens de procedure van open 
aanbesteding gegund worden  
 
Art. 2  Het bestek dd. 10.08.2014 met bijgevoegde plannen en raming dd. 10.09.2014 opgemaakt 
door Anteagroup  met refertenummer 223610 met een geraamd bedrag van 95.511,49 EUR (excl 
BTW) worden goedgekeurd. 
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PUNT 24: GEDEELTELIJKE AFSCHAFFING EN VERLEGGING VAN BUURTWEG NR. 124 - VOORLOPIGE 
VASTSTELLING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Aanvraag met opmetingsplan dd. 9 oktober 2014, opgesteld door Anteagroup, Jaarbeurslaan 25 te 
3600 Genk 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Atlas der buurtwegen 
Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en latere wijzigingen 
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de 
organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen 
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) 
De aanvraag wordt ingediend in functie de aanleg van een verkaveling met wegenis langs de 
Broekstraat 
 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter: 

• het agendapunt wordt toegelicht 
• een privaat projectontwikkelaar wil in dit gebied een tiental woningen creeëren 
• hij vraagt eerst of buurtweg 124 gedeeltelijk mag afgeschaft worden en verlegd worden 

omdat hij zo een toegang wil bekomen tot het stukje woongebied wat er nu nog ligt 
• het betreft een voorlopige vaststelling 

 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
BESLUIT: Goedkeuren gedeeltelijke afschaffing en verlegging van buurtweg 124 - voorlopige 

vaststelling 
eenparig aangenomen 
 

De raad beslist 
 
Art. 1 De gemeenteraad gaat akkoord met de gedeeltelijke afschaffing en verlegging van buurtweg 
nr. 124 (Broekstraat)  
 
Art. 2 Het dossier wordt aan het voorgeschreven openbaar onderzoek onderworpen. 
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PUNT 25: OPDRACHT BIJ WIJZE VAN OPEN AANBESTEDING VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN : 
N777 FASE 1 FIETSPADEN VLOEIHERKSTRAAT 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
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 
Stedenbouwkundige vergunning dd. 08.04.2014 voor het renoveren van de gewestweg N777 en 
aanleggen van fietspaden in de Vloeiherkstraat 
 
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 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het huidig ontwerpdossier omvat de uitvoering van fase 1 : aanleg fietspaden langs de 
Vloeiherkstraat Voor deze fase werden alle innemingen gerealiseerd waardoor het project kan 
worden aanbesteed.  
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Overeenkomstig module 13 a wordt 80 % met betrekking tot de aanleg van de fietspaden 
gesubsidieerd door het Vlaams Gewest. Deze kosten worden geraamd op 461.681,72 EUR (excl 
BTW) waarvan 369.345,37 EUR gedragen door het Vlaams Gewest. 
 
De werken volledig ten laste van de gemeente omvatten onder meer funderingswerken, 
huisaansluitingen en de aanleg van een voetpad en worden geraamd op 113.143,66 EUR (excl 
BTW) 
 
Adviezen 
Het dossier werd voor nazicht en goedkeuring overgemaakt aan het Agentschap Wegen en 
Verkeer 
 
Argumentatie 
Ontwerp bestek dd. 14.10.2014 en raming dd. 14.10.2014 opgemaakt door Eureplan  met 
refertenummer 2014EURprojectnr2007/1 N777 Wellen-Kortessem : aanleg fietspaden, 
semigescheiden riolering en herinrichting schoolomgeving - fase 1 : fietspaden Vloeiherkstraat met 
een geraamd bedrag van 574.825,38 EUR (excl. BTW) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad 
 
Voor voormelde opdracht wordt de open aanbesteding als procedure voorgesteld.  
 
 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

kosten 574.825,38 EUR (exc. 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 369.345,38 EUR (excl. 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 
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Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter: 

• het agendapunt wordt toegelicht 
• het dossier is door iedereen goed gekend en is eindelijk af 

 
Dhr. Johan Cabergs: 

• er is in laatste instantie beslist om een voetpad te leggen langs het fietspad - zo zorgt men 
ervoor dat er een veilige aansluiting is van de voetgangersbrug op een voetpad  

• AWV wil geen kiezel langs het fietspad - door creatie van een voetpad wordt dit 
voorkomen 

• AWV had nog opmerkingen ivm de opritten die uitkomen op de Vloieherkstraat - ook dit is 
opgelost 

 
Mevr. Jeanine Leduc: 

• de meerderheid ervaart nu zelf hoe belemmerend een externe administratie kan werken 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren opdracht bij wijze van openbare aanbesteding voor het uitvoeren van 

werken N777 fase 1 fietspaden Vloeiherkstraat 
eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De opdracht voor het aanleggen van fietspaden in de Vloeiherkstraat zal volgens de procedure 
van open aanbesteding gegund worden  
 
Art. 2 Het bestek dd. 14.10.2014 en raming dd. 14.10.2014 opgemaakt door Eureplan  met 
refertenummer 2014EURprojectnr2007/1 N777 Wellen-Kortessem : aanleg fietspaden, 
semigescheiden riolering en herinrichting schoolomgeving - fase 1 : fietspaden Vloeiherkstraat met 
een geraamd bedrag van 574.825,38 EUR (excl. BTW) wordt goedgekeurd 
 
 
 
PUNT 26: WELLEN, EERSTE AFDELING, 'VOORDT VELD', SECTIE E NRS. 610A, 542B EN 542 C - 
GOEDKEUREN DADING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Dagvaarding van 19.11.2013 inzake het vorderen van een eindepachtvergoeding van 7.500 € voor 
de percelen gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie E nrs. 610A, 542 B en 542 C (rolnr. 13A612 - 
Rep.R.nr. 1529/2014) 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Beslissing gemeenteraad dd. 29.04.2011 tot goedkeuren van de 
pachtverzaking/gebruiksovereenkomst voor de percelen   gelegen te Wellen 1e Afdeling Sie E nrs. 
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542 c, 542 b en 610 a, 609 a, 608 a, 606 a, 604 a, 603 a, 602 a, 601 a, 600 a voor de 
afkoppelingswerken Tervoortstraat en de aanleg van een wachtbekken op de Vloedgracht nr.168 
Akte van pachtverazking/gebruiksovereenkomst dd. 12.05.2011, verleden bij de studie van notaris 
Frank Wilsels voor notaris Nadine Cleeren 
Dagvaarding dd. 19.11.2013 op verzoek van Dhr. Schuppen Willy en mevr. Buntinx Rosette 
Beslissingen genomen door de vrederechter van Borgloon dd. 03.12.2013, 17.09.2014; 
Proces-verbaal opgesteld door de vrederechter van Borgloon dd. 06.10.2014 
 
Adviezen 
Art.  
Art. 43 van het gemeentedecreet bepaalt als volgt: 
§ 1. Behoudens bij uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid in de zin van artikel 2, tweede lid, 
aan de gemeenteraad, kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden 
toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
§ 2. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen 
worden toevertrouwd : 
... 
19° het aangaan van dadingen; 
... 
 
Argumentatie 
Art. 2044 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een dading een contract is, waarbij partijen een gerezen 
geschil beëindigen, of een toekomstig geschil voorkomen. 
Het is aangewezen dit geschil via dading te beëindigen. Dit is in hoofde van de gemeente de meest 
prijsgunstige oplossing en zorgt daarnaast voor rechtszekerheid. 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 4.000 € 

Beleidsdoelstelling Gelijkblijvend beleid 

Actieplan Gelijkblijvend beleid 

Actie Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein Woon-en leefomgeving 

Registratiesleutel 031000/60105000 

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter: 

• het agendapunt wordt toegelicht 
• men had liever geen dading af te sluiten maar er is geen keuze -men heeft geprobeerd met 

mensen in der minne een oplossing te zoeken - dit is niet gelukt 
• het dossier is behandeld bij de vrederechter - de vrederechter heeft de gemeente voor 

een keuze gesteld: ofwel wordt er in dit dossier een deskundige aangesteld (met alle 
kosten daaraan verbonden) ofwel wordt er een dading afgesloten 

• in overleg met onze raadsman is er besloten een dading af te sluiten onder opschortende 
voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad - indien de dading niet wordt 
goedgekeurd door de gemeenteraad, herneemt de vrederechter het dossier en wordt er 
een deskundige aangesteld 
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Mevr. Kristien Treunen: 

• de vrederechter heeft in deze haar verantwoordelijkheid niet genomen - ze had zelf een 
beslissing moeten nemen in plaats van partijen uit te nodigen voor het afsluiten van een 
dading 

 
Mevr. Jeanine Leduc: 

• indien we deze vergoeding betalen, stopt dan het gebruiksrecht van betrokkene? 
 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter: 

• afsluiten van de dading betekent dat het gebruiksrecht van betrokkenen stopt  
 
 
BESLUIT: Goedkeuren dading mbt Wellen, 1ste afdeling, 'Voort Veldt', sectie E nrs. 610A, 542B en 

542C 
eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De dading wordt goedgekeurd onder de volgende voorwaarden: 

1) Gemeente Wellen betaalt 4.000 € (3.750 € en 238,40 € dagvaardingskosten, afgerond 4.000 
€) met omslaan van de rechtsplegingsvergoeding aan partij Schuppen-Buntinx  

2) Het gebruiksrecht van partijen Schuppen-Buntinx wordt beëindigd op de percelen gelegen 
te Wellen, 1ste afdeling, sectie E nrs; 610A, 542B en 542C, en op de percelen met als nr. 
603A(deel), 606A(deel), 602A(deel), 604A(deel), 601A(deel), 600A(deel) 608A(deel), 
609A(deel) 

3) Betaling gebeurt op de derdenrekening van Mter Paque uiterlijk op 01.01.2015 
4) Deze dading wordt afgesloten tot slot van alle rekeningen 

 
 
 

VII. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 27: OVERHEIDSOPDRACHTEN - KENNISNAME LIJST GEGUNDE OVERHEIDSOPDRACHTEN 
PERIODE 03/2014 TOT 08/2014 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Lijst van gegunde overheidsopdrachten tussen 07/04/2014 en 28/07/2014. 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2004, gecoördineerd 
Wetgeving overheidsopdrachten 
 
Aktename/kennisname 
Er wordt kennis genomen van de gegunde overheidsopdrachten van 07.04.2014 tot en met 
28.07.2014. 
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Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter, leest de gunningen voor. 
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen.  
 
 
PUNT 28: GEMEENTERAAD 28 AUGUSTUS 2014 : GOEDKEURING VERSLAG 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 28 augustus 2014. 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Het huishoudelijk reglement gemeenteraad Wellen, goedgekeurd dd. 22.02.2013. 
 
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 het verslag. 
 
BESLUIT: Goedkeuren verslag gemeenteraad 28.08.2014 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : Het verslag van de vergadering van 28 augustus 2014, goed te keuren. 
 
 

De vergadering wordt opgeheven om 21:30 uur. 
 

De Secretaris 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 


