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NOTULEN GEMEENTERAAD 25 FEBRUARI 2015 OM 20 UUR 
 

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

Verontschuldigd: Albert Thijs, schepen 
 

 
Vanaf punt 10 vervoegt Ellen Punie, gemeenteraadslid de zitting. 

 

 

 

I. ALGEMENE FINANCIERING 
 
PUNT 1: REGLEMENT TOT VASTSTELLING VAN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD DIE 
AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN WORDEN GEDELEGEERD - WIJZIGING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Aanpassen van de omschrijving 'opdrachten van dagelijks bestuur' en aanpassen van het bedrag 
van de verrichtingen mbt dagelijks bestuur die vrijgesteld worden van het visum van de financieel 
beheerder zoals omschreven in het reglement tot vaststelling van de bevoegdheden van de 
gemeenteraad die aan het college van burgemeester en schepenen worden gedelegeerd 
(goedgekeurd GR 25.01.2013) 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Beslissing gemeenteraad van 25 januari 2013 met betrekking tot het reglement tot vaststelling van 
de bevoegdheden van de gemeenteraad die aan het college van burgemeester en schepenen 
worden gedelegeerd 
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van 
het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter uitvoering van artikelen 160 en 179 van het 
gemeentedecreet van 15 juli 2005  
Omzendbrief ABB 2006/19 aangaande het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 
betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 
2005 en ter uitvoering van artikelen 160 en 179 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005  
Wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 
Koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 
2006 en van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan 
 
Toelichting (feiten en context) 
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Art. 1 van het reglement tot vaststelling van de bevoegdheden van de gemeenteraad die aan het 
college van burgemeester en schepenen worden gedelegeerd (goedgekeurd GR 25.01.2013), 
bepaalt als volgt: 

Artikel 1: Overeenkomstig artikel 43 en 57 van het Gemeentedecreet, worden beschouwd als 
opdrachten van dagelijks bestuur: 

• de verrichtingen van de gewone dienst/exploitatiebudget, die het bestuur niet 
jaaroverschrijdend binden; 
• investeringen tot en met € 50.000,00 excl. BTW, voor werken, leveringen en 
diensten. 

 
Het college is derhalve bevoegd om voor de verrichtingen van dagelijks bestuur de wijze, 
waarop overheidsopdrachten worden gegund, evenals de vast te stellen voorwaarden, 
bestekken of lastenboeken te bepalen, uiteraard binnen de perken van de op de begroting 
ingeschreven kredieten. 
Ingeval van twijfel bij het gemeentelijk personeel of het wel degelijk een aangelegenheid van 
dagelijks bestuur betreft, geldt de verplichting om het dossier voor te leggen aan het college 
van burgemeester en schepenen als hoofdbudgethouder.  

 
Het is aangewezen dit het begrip 'opdrachten van dagelijks bestuur' verder te verfijnen en art. 1 
van het betreffende reglement te wijzigen als volgt: 

Artikel 1: overeenkomstig art. 43 en 57 van het gemeentedecreet worden beschouwd als 
opdrachten van dagelijks bestuur 
1/alle verbintenissen zonder financiële impact die niet expliciet tot de bevoegdheid van de 
gemeenteraad behoren 
2/De verrichtingen in het exploitatiebudget die het bestuur niet jaaroverschrijdend binden 
3/De verrichtingen in het exploitatiebudget die het bestuur jaaroverschrijdend binden, 
waarvan de jaarlijkse uitgave niet hoger ligt dan het bedrag, zoals gebruikelijk voor de 
opdrachten die in het kader van de wetgeving overheidsopdrachten gegund worden met 
toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking zoals voorzien in art. 
105§1 van het KB van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, thans 
85.000 € excl. BTW  en berekend over de volledige opdrachtduur (voor overeenkomsten van 
een bepaalde duur met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging en voor overeenkomst van 
onbepaalde duur wordt de totale opdrachtenwaarde berekend op 48 maanden) 
4/de verrichtingen in het investeringsbudget waarvan het verbinteniskrediet niet hoger ligt 
dan 50.000 € over overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten voor zover deze 
binnen hetzelfde boekjaar gerealiseerd of geleverd worden in normale omstandigheden 
 
Het college is derhalve bevoegd om voor de verrichtingen van dagelijks bestuur de wijze, 
waarop overheidsopdrachten worden gegund, evenals de vast te stellen voorwaarden, 
bestekken of lastenboeken te bepalen, uiteraard binnen de perken van de op de begroting 
ingeschreven kredieten. 
Ingeval van twijfel bij het gemeentelijk personeel of het wel degelijk een aangelegenheid van 
dagelijks bestuur betreft, geldt de verplichting om het dossier voor te leggen aan het college 
van burgemeester en schepenen als hoofdbudgethouder.  
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Art. 6 van het reglement tot vaststelling van de bevoegdheden van de gemeenteraad die aan het 
college van burgemeester en schepenen worden gedelegeerd (goedgekeurd GR 25.01.2013), 
bepaalt als volgt: 

De verrichtingen m.b.t. het dagelijks bestuur waarvan het bedrag niet hoger is dan € 
1.500,00 excl. BTW worden vrijgesteld van het visum van de financieel beheerder. 
Vermits in het kader van bezoldigingen het visum dient toegekend te worden voor de 
definitieve aanstelling van het personeelslid, dienen de maandelijkse weddenstaten niet 
geviseerd te worden.  
Om te bepalen of een verrichting uitgesloten is van voorafgaande visumverplichting houdt 
de financieel beheerder rekening met de volledige looptijd van de voorgenomen verbintenis. 
Voor verbintenissen van onbepaalde duur houdt de financieel beheerder rekening met een 
forfaitaire looptijd van 3 jaar 

 
Het is aangewezen, art. 6 van het betreffende reglement te wijzigen als volgt om zo de financieel 
beheerder in haar dagelijkse werking te ontlasten. 

Volgende categorieën van verrichtingen die vallen binnen de perken vastgelegd door de 
Vlaamse regering, worden vrijgesteld van visumverplichting: 

1) alle verplichtingen met betrekking tot het dagelijks bestuur in het exploitatie- en het 
investeringsbudget waarvan het bedrag niet hoger is dan 8.500 € excl. BTW 
2) Vermits in het kader van bezoldigingen het visum dient toegekend te worden voor 
de definitieve aanstelling van het personeelslid, dienen de maandelijkse weddenstaten niet 
geviseerd te worden.  

 
Om te bepalen of een verrichting uitgesloten is van voorafgaande visumverplichting houdt 
de financieel beheerder rekening met de volledige looptijd van de voorgenomen verbintenis. 
Voor verbintenissen van onbepaalde duur houdt de financieel beheerder rekening met een 
forfaitaire looptijd van 3 jaar 

 
Advies 
De financieel beheerder verleende dd 16.02.2015 een gunstig advies 
 
 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns:  
Het voorliggend voorstel omvat o.a. een wijziging mbt uitgaven die vrijgesteld zijn van 
visumverplichting van de financieel beheerder.  
 
Dhr. Stijn Vandersmissen: 
Namens Open-Vld stelt hij dat ze hier niet mee akkoord gaan - de controle van de financieel 
beheerder is een waarborg dat het geld van de belastingbetaler goed gebruikt wordt. In het 
algemeen komt verkeerd gebruik van gelden in de gemeente regelmatig in de pers. 
 
Mevr. Jeanine Leduc: 
Mevr. Claes beheert de financiën van gemeente op een schitterende wijze. Het verlenen van een 
visum zorgt een dubbele controle. Dit zorgt voor een tweede, supplementaire zekerheid.  
Niet de financieel beheerder heeft de aanpassing gevraagd of voorgesteld maar het bestuur. 
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Mevr. Els Robeyns: 
Ze betreurt de ondertoon van het gesprek. Dit is ongepast. Men insinueert dat het bestuur niet 
correct handelt. De financiële dienst heeft imens veel werk. Door aanpassing van dit reglement, 
wordt de werking van de financiële dienst vergemakkelijkt. 
 
Mevr. Kristien Treunen: 
Zij vindt de verwijzing naar de algemene berichtgeving in de pers spijtig. Dit geeft de indruk dat er 
ook in Wellen niet correct gehandeld wordt. Dit is niet zo. 
Elke uitgaven/ bestelling wordt goedgekeurd door het college, los van de visumverplichting van de 
financieel beheerder. Een bestelling gaat door diverse handen voordat een uitgave gebeurd. 
Achteraf is er nog de controle van de rekening.  
Van misbruik is er geen sprake. 
 
Dhr. Johan Cabergs: 
Er wordt niets besteld zonder controle door het schepencollege. 
 
Mevr. Jeanine Leduc: 
Voor de oppositie is de controle moeilijk omdat de notulen van het college laattijdig verstrekt 
worden. 
 
Mevr. Mia Cuppens: 
Voor maand februari is dat voor haar rekening. Omwille van ziekte zijn de notulen niet tijdig 
verstrekt.  
 
 
BESLUIT: Goedkeuren van het reglement tot vaststelling van de bevoegdheden van de 

gemeenteraad die aan het college van burgemeester en schepenen worden 
gedelegeerd 
13 stemmen voor: Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes, Chris Ramaekers, 
Frank Cornitensis, Luc Knuts, Herman Pipeleers, Mario Billen, Ilse Bosmans, Dirk 
Ottenburghs, Mario Vanvoorden, Marc Beertens en Els Robeyns 
4 stemmen tegen: Jeannine Leduc, Sandra Jans, Marc Weeghmans en Stijn 
Vandersmissen 
 

De gemeenteraad beslist: 
 
Art. 1 Overeenkomstig art. 43 en 57 van het gemeentedecreet worden beschouwd als opdrachten 
van dagelijks bestuur: 

1) Alle verbintenissen zonder financiële impact die niet expliciet tot de bevoegdheid van de 
gemeenteraad behoren 

2) De verrichtingen in het exploitatiebudget die het bestuur niet jaaroverschrijdend binden 
3) De verrichtingen in het exploitatiebudget die het bestuur jaaroverschrijdend binden, 

waarvan de jaarlijkse uitgave niet hoger ligt dan het bedrag, zoals gebruikelijk voor de 
opdrachten die in het kader van de wetgeving overheidsopdrachten gegund worden met 
toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking zoals voorzien in art. 
105§1 van het KB van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, thans 
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85.000 € excl. BTW  en berekend over de volledige opdrachtduur (voor overeenkomsten van 
een bepaalde duur met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging en voor overeenkomst van 
onbepaalde duur wordt de totale opdrachtenwaarde berekend op 48 maanden) 

4) de verrichtingen in het investeringsbudget waarvan het verbinteniskrediet niet hoger ligt 
dan 50.000 € over overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten voor zover 
deze binnen hetzelfde boekjaar gerealiseerd of geleverd worden in normale 
omstandigheden 

 
Het college is derhalve bevoegd om voor de verrichtingen van dagelijks bestuur de wijze, waarop 
overheidsopdrachten worden gegund, evenals de vast te stellen voorwaarden, bestekken of 
lastenboeken te bepalen, uiteraard binnen de perken van de op de begroting ingeschreven 
kredieten. 
Ingeval van twijfel bij het gemeentelijk personeel of het wel degelijk een aangelegenheid van 
dagelijks bestuur betreft, geldt de verplichting om het dossier voor te leggen aan het college van 
burgemeester en schepenen als hoofdbudgethouder.  
 
Art. 2 In aanvulling van art. 1 zal het college – als de gemeenteraad de voorwaarden en wijze van 
gunnen niet zelf heeft vastgelegd - de bevoegdheid krijgen tot vaststelling van de wijze en de 
voorwaarden van gunnen voor alle nominatief in het budget (wijzigingen) en haar bijlagen 
opgenomen werken, leveringen en diensten binnen de perken van de in het budget (wijzigingen) in 
haar bijlagen opgenomen kredieten en binnen verder door de gemeenteraad n.a.v. de goedkeuring 
van het budget (of budgetwijziging) bepaalde krijtlijnen. 
Hiertoe zal de raad bij afzonderlijke beslissing de opdrachten bepalen:  

1) die nominatief in het budget voorzien zijn en afzonderlijk omschreven in de toelichtende 
nota (beleidsnota) bij het budget  en 

2) waarvoor het bepalen van de wijze en de voorwaarden van gunnen worden gedelegeerd 
naar het college. 

 
Art. 3 Wijzigingen tijdens de uitvoeringsfase aan gegunde opdrachten, ook als die niet onder 
dagelijks bestuur vallen en voor zover die wijzigingen niet leiden tot bijkomende uitgaven van meer 
dan 10 % van het oorspronkelijke gunningbedrag, worden beschouwd als opdrachten van dagelijks 
bestuur. 
 
Art. 4 Als daden van beheer van de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen worden 
beschouwd: 

1) algemeen onderhoud;  
2) de toewijzing van de diverse lokalen aan de gemeentelijke diensten; 
3) het occasioneel ter beschikking stellen van lokalen en terreinen aan derden; 

Binnen de termen van dagelijks bestuur wordt het tijdelijk ter beschikking stellen van lokalen of 
terreinen voor een maximale duur van 1 dienstjaar en tegen een maximale vergoeding van € 
10.000,00 per jaar begrepen. 
Deze daden behoren tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen. 
 
Art. 5 Het college van burgemeester en schepenen wordt de bevoegdheid opgedragen: 

1) in uitvoering van artikel 6 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de 
lijkbezorging, de grafconcessies voor maximum 50 (vijftig) jaar te verlenen op de 
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gemeentelijke kerkhoven, onder eerbiediging van de concessievoorwaarden, vastgesteld 
door de gemeenteraad; 

2) de uitvoering van artikel 7 § 1 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen 
en de lijkbezorging, te verzekeren betreffende de hernieuwing van de vergunningen, 
waarvan de concessietermijn verstreken is; 

3) hernieuwing telkens na 50 jaar van de altijddurende concessie krachtens het keizerlijk 
decreet van 23 prairial, jaar XII, verleend vóór de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 
1971, conform artikel 9 van bovenvermeld decreet. 

 
Art. 6 Volgende categorieën van verrichtingen die vallen binnen de perken vastgelegd door de 
Vlaamse regering, worden vrijgesteld van visumverplichting:  

1) alle verplichtingen met betrekking tot het dagelijks bestuur in het exploitatie- en het 
investeringsbudget waarvan het bedrag niet hoger is dan 8.500 € excl. BTW 
2) Vermits in het kader van bezoldigingen het visum dient toegekend te worden voor 
de definitieve aanstelling van het personeelslid, dienen de maandelijkse weddenstaten 
niet geviseerd te worden.  

 
Om te bepalen of een verrichting uitgesloten is van voorafgaande visumverplichting houdt 
de financieel beheerder rekening met de volledige looptijd van de voorgenomen 
verbintenis. Voor verbintenissen van onbepaalde duur houdt de financieel beheerder 
rekening met een forfaitaire looptijd van 3 jaar 

 
Art. 7 Dit reglement treedt in werking met ingang van 01.04.2015. 
 
Art. 8 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: OVEREENKOMST NR. 14/109 TUSSEN DE GEMEENTE EN DE KRUISPUNTBANK VAN DE 
SOCIALE ZEKERHEID - KENNISNAME 
DE RAAD, 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de overeenkomt nr. 14/109 inzake de mededeling van 
persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de gemeente Wellen voor 
de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht hebben op een 
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, met toepassing van 
beraadslaging nr. 11/29 van 5 april 2011 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van 
de gezondheid zoals gewijzigd op 4 juni 2013, uitsluitend met het oog op de automatische 
toekenning van een vermindering vastgesteld in het gemeentelijk reglement van 28 november 
2014.(belasting huisvuil) 
 
De overeenkomst wordt unaniem goedgekeurd. 
 
 

II. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 3: OCMW : GOEDKEUREN AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014 - 2019 
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DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De beslissing van het OCMW dd. 26 december 2014. 
 
Juridische grondslag 
De bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn en latere wijzigingen. 
 
De bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
Het decreet van 26 maart  2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Dhr. Eric Martens: 
Hij licht de doelstellingen van het OCMW toe. 
De prioriteit ligt op bestrijding van kinderarmoede. 
De gemeentelijke bijdrage is niet gewijzigd. 
 
Er zijn geen verdere vragen. 
 
BESLUIT: Goedkeuren aangepast meerjarenplan 2014-2019 OCMW Wellen 

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

De raad beslist: 
 
Art. 1 : Goedkeuring te verlenen aan het aangepast meerjarenplan 2014 - 2019 van het OCMW. 
 
 
PUNT 4: OCMW : KENNISNAME BUDGET 2015 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De beslissing van het OCMW dd. 26 december 2014 tot vaststellen van het budget 2015. 
 
Juridische grondslag 
De bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn en latere wijzigingen. 
 
De bepalingen van het gemeentedecreet. 
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Het decreet van 26 maart  2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen. 
 
BESLUIT:  
De raad neemt kennis: 
 
Art. 1 : van het budget 2015 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
 
PUNT 5: OCMW : KENNISNAME EEDAFLEGGING NIEUWE RAADSLEDEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Van rechtswege ontslagname op 31.12.2014 ingevolge vermelding van de einddatum van het 
mandaat in de voordrachtsakten van : 
- mevr. Briers Annick 
- mevr. Gubbelmans Inge 
- dhr. Rigo Putzeys 
 
Het schrijven van de heer Marc Weeghmans waarbij hij op 14 januari 2015 zijn ontslag indient als 
werkend lid van het OCMW.  
 
Juridische grondslag 
Het proces-verbaal van de verkiezing van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 2 
januari 2013, geldig verklaard door de Raad voor verkiezingsbetwistingen op 6 februari 2013. 
 
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) 
Uit het proces-verbaal van de verkiezing van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
blijkt dat : 
- mevr. Vanmuysen Fabienne als eerste opvolger fungeert van mevr. Briers Annick 
- mevr. Scholts Marina als eerste opvolger fungeert van mevr. Gubbelmans Inge 
- mevr. Boiten Denise als tweede opvolger fungeert van dhr. Pieter Vanswartenbrouck  
-  dhr. Tony Menten als eerste opvolger fungeert van dhr. Weeghmans Marc 
 
Argumentatie 
- De akten van eedaflegging van mevr. Vanmuysen Fabienne, Scholts Marina, Denise Boiten en dhr. 
Menten Tony waaruit blijkt dat deze op 2 februari in handen van de voorzitter van de gemeenteraad 
de voorgeschreven eed hebben afgelegd. 
 
BESLUIT:  
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De raad neemt kennis 
 
Art. 1 : van de akten van eedaflegging van : 
- mevr. Vanmuysen Fabienne  
- mevr. Scholts Marina  
- mevr. Boiten Denise  
- dhr. Tony Menten  
als werkende leden van de Raad van het OCMW van Wellen. 
 
 
PUNT 6: VASTSTELLING BIJDRAGEVOET PENSIOENEN VASTBENOEMDEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
- reglement provinciale pensioenkas voor gemeenteagenten dd. 19.10.1983 
- besluit provincieraad 15.05.2013 houdende de ontbinding en vereffening van de PKLAL 
(Provinciale Kas voor de pensioenen van de Lokale Ambtenaren Limburg) met ingang van 
01.01.2014. 
- Besluit gemeenteraad dd. 27.12.2013 houdende overdracht pensioenverzekering statutaire 
personeelsleden: goedkeuring individuele overeenkomst tussen Ethias en gemeentebestuur van 
Wellen 
 
Toelichting (feiten en context) 
- de individuele pensioenverzekeringsovereenkomst tussen Ethias en het gemeentebestuur van 
Wellen bepaalt dat de gemeenteraad ieder jaar de bijdragevoet voor de pensioenbijdragen dient 
vast te leggen. 
- In 2014 bedroeg de bijdragevoet 34,50 %. 
 
Adviezen 
- bespreking cbs 16.02.2015 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 
De bijdragevoet is bepaald op basis van de studie van verzekeraar Ethias. 
 
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen. 
 
BESLUIT: Vaststellen bijdragevoet pensioenen vastbenoemden voor 2015 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 In het kader van de individuele overeenkomst tussen Ethias en het gemeentebestuur van 
Wellen (zoals vastgesteld door de gemeenteraad dd. 27.12.2013), wordt de bijdragevoet voor de 
pensioenbijdragen van de statutaire personeelsleden voor het jaar 2015 vastgesteld op 36,50 %. In 
deze bijdrage zijn de afhoudingen ten laste van het personeel inbegrepen (7,5%) 
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Art. 2 Deze beslissing zal overgemaakt worden aan Ethias. 
 
 

III. WOON- EN LEEFOMGEVING 

 
PUNT 7: GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT OP DE AANLEG VAN KLEINE 
LANDSCHAPSELEMENTEN IN WELLEN - GOEDKEURING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Een eerste versie van het subsidiereglement Kleine Landschapselementen werd vastgesteld op 
28.12.2007 door de gemeenteraad. Het subsidiereglement werd vervolgens aangepast met 
specificaties inzake aanleg van poelen in het leefgebied van de Kamsalamander in de 
gemeenteraad van 25.04.2008. Bij de beraadslaging van de gemeenteraad van 01.10.2010 werd 
het onderdeel aanplant en onderhoud van Hoogstamboombaarden onttrokken aan het 
subsidiereglement van 28.12.2007. De subsidie voor hoogstamboomgaarden werd opgenomen in 
een overeenkomst tussen de Nationale Boomgaarden Stichting (NBS) en de gemeente Wellen 
betreffende de subsidie voor aanleg en onderhoud van hoogstamboomgaarden. 
 
Door de samenwerkingsovereenkomst met de Nationale Boomgaarden Stichting is er nu geen 
mogelijkheid tot het bekomen van een subsidie ingeval de aanplant en het onderhoud wordt 
uitgevoerd door Regionaal Landschap Haspengouw of door de aanvrager zelf. RLH stelt voor het 
subsidiereglement aan te passen. Bovendien is de huidige overeenkomst met de Nationale 
Boomgaarden Stichting verouderd, gezien hier melding wordt gemaakt van een subsidie voor 
hoogstambomen die verleend wordt door de Administratie Land en Visserij (ALV). 
 
Juridische grondslag 
Besluit van de gemeenteraad van 28.12.2007 tot vaststelling van het subsidiereglement Kleine 
Landschappelijke elementen 
Besluit van de gemeenteraad van 25.04.2008 tot aanpassing van het subsidiereglement Kleine 
Landschappelijke elementen 
Besluit van de gemeenteraad van 01.10.2010 tot aanpassing van het subsidiereglement Kleine 
Landschappelijke elementen 
Besluit van de gemeenteraad van 01.10.2010 tot vaststelling van een overeenkomst tussen de 
Nationale Boomgaarden Stichting (NBS) en de Gemeente Wellen betreffende de subsidie voor de 
aanleg en het onderhoud van hoogstamboomgaarden 
Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 26.01.2015 houdende kennisname van 
het voorstel tot wijziging van het subsidiereglement KLE op 26.01.2015 en goedkeuring van het 
voorstel van RLH. 
 
 
Toelichting (feiten en context) 
De vraag tot aanpassing van het subsidiereglement omvat volgende wijzigingen: 

1) de subsidie voor hoogstamboomgaarden wordt geïntegreerd in het gemeentelijk 
subsidiereglement op de aanleg van KLE 

2) een nieuw art. 3 met een lijst van inheemse plantensoorten werd toegevoegd. Hieraan 
werden nieuwe soorten toegevoegd: haagbeuk en sporkehout. 
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3) art. 3 (in nieuwe versie art. 4) werd aangevuld met de mogelijkheid KLE aan te leggen in 
'gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut' 

4) art. 5 en 6 (in nieuwe versie art. 6 en 7) werden aangevuld met 'onderhoudswerken' 
5) een nieuw art. 12 werd toegevoegd, meer bepaald: 'Per categorie is er een maximale 

toelage te verkrijgen. De toelagen van de verschillende categorieën zijn cumuleerbaar.' 
6) art. 11 (in nieuwe versie art. 13) werd aangevuld met enkele inheemse plantensoorten 

(haagbeuk en sporkehout) bij de aanplant van hagen, heggen en houtkanten 
7) art. 11 (in nieuwe versie art. 13) werd gewijzigd voor volgende elementen: 

a) bij bepalingen aanplant houtkant werd de minimumoppervlakte verlaagd van 300m2 
naar 75m2 

b) de volgende regel werd toegevoegd bij bepalingen aanplant loofbomen en knotbomen 
: 'minimale plantafstand van 5m' 

c) de volgende regel werd geschrapt bij bepalingen aanleg poel : 'de poel mag enkel 
gegraven worden in de maanden augustus of september, volgend op het tijdstip van 
de aanvraag' 

d) de volgende regel werd toegevoegd bij bepalingen aanleg poel : 'de poel mag enkel 
gegraven worden na het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning' 

8) de subsidietoelage voor de aanleg van haag/heg in art. 12 (in nieuwe versie art. 14) werd 
aangevuld met 'bij gebruik van gewoon inheems plantgoed'. 

9) art. 13 (in nieuwe versie art. 15) werd ingekort van 'De aanvraag kan worden opgemaakt 
door het regionaal landschap of door de aanvrager zelf. De aanvraag wordt door de 
aanvrager via het standaardformulier minstens 30 dagen voor de aanplant of het 
onderhoud ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen.' tot 'De aanvraag 
wordt door de aanvrager ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen'. 

10) art. 16 in het huidige reglement werd geschrapt, meer bepaald 'Het gemeentebestuur 
moet door de aanvrager binnen de 6 maanden na voltooiing van de werken via het 
standaard formulier op de hoogte gebracht worden dat aan de voorwaarden voldaan is. 
hierbij wordt een aanvraag tot uitbetaling gevoegd.' 

 
De overeenkomst met de Nationale Boomgaarden Stichting blijft behouden. Hiertoe wordt het 
voorstel van RLH met volgende artikels aangepast: 

a) Art. 13 (nieuwe versie) onder 'bepalingen aanplant hoogstamboomgaard' met : "De 
aanvrager kan indien gewenst gebruik maken van een samenwerking met de Nationale 
Boomgaarden Stichting in kader van de overeenkomst met gemeente Wellen. In de 
overeenkomst wordt een minimum aanplant van 5 hoogstambomen en een maximum 
van 20 hoogstambomen per aanvraag opgelegd. Er dient in dit geval geen subsidie 
aangevraagd te worden." 

b) Art. 14 (nieuwe versie) onder 'aanleg hoogstamfruitboom en 5 jaar vormsnoei' : 
"Ingeval de hoogstamfruitbomen worden aangeplant door de Nationale Boomgaarden 
Stichting, wordt de subsidie van 35 euro per boom rechtstreeks overgemaakt aan de 
Nationale Boomgaarden Stichting in kader van de overeenkomst met gemeente 
Wellen. Er dient geen afzonderlijke subsidie-aanvraag ingediend te worden." 

 
Het voorstel van RLH tot wijziging van het subsidie-aanvraagformulier houdt het volgende in : 

1) bij gegevens perceel werd het vermelden van de oppervlakte van het perceel geschrapt 
2) er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen aanplant van gewortelde knotbomen en 

niet bewortelde knotbomen 
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3) het aanvraagformulier werd aangevuld met : 'Indien de aanplant/aanleg nog niet 
uitgevoerd is, aangeven wanneer deze zal gebeuren: tussen november en maart 
(plantseizoen) : 20... - 20...' 

4) bij toe te voegen documenten werd geschrapt : 'voor de aanplant en 5 jaar vormsnoei van 
hoogstamfruitbomen : onderhoudscontract of bewijs van opleiding of ervaring' en 
'soortenlijst toevoegen indien het om meerder soorten gaat' 

 
 
 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 3500 euro (raming) 

Beleidsdoelstelling Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 

Actie 001.001.001.001 

Beleidsdomein Woon- en leefomgeving 

Registratiesleutel 0340/6491000 

Visum / 

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Kristien Treunen: 
De aanpassing van het gemeentelijk subsidiereglement komt er op vraag van het Regionaal 
Landschap. 
De aanpassingen omvatten diverse kleine wijzigingen, vnl. tekstueel. 
De subsidies die particulieren kunnen krijgen worden niet verlaagd. 
Enkele inheemse planten worden toegevoegd aan de lijst van planten waarvoor men subsidie kan 
aanvragen.  
De subsidie voor hoogstam boomgaarden worden geïntegreerd in het subsidiereglement. 
 
Dhr. Stijn Vandersmissen: 
Dit aangepaste reglement omvat een een actualisatie van het voorgaande. Dit is positief. 
Hij stelt voor voldoende communicatie te voeren rond dit reglement zodat inwoners op de hoogte 
zijn van de subsidie en de wijze waarop ze deze kunnen aanvragen. 
 
Mevr. Kristien Treunen: 
Dit is geen probleem. 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg van kleine 

landschapselementen in Wellen 
eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Het subsidiereglement Kleine Landschapselementen wordt als volgt aangepast. 
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Art. 1 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting goedgekeurde kredieten, verleent het 
College van Burgemeester en Schepenen een subsidie voor de aanleg van kleine 
landschapselementen, met name voor hagen, heggen, hoogstamboomgaarden, houtkanten, 
poelen, loofbomen en knotbomen. 
 
Art. 2 Definities 
Haag: een dichte en doorlopende rij houtige, streekeigen planten. De haag wordt door regelmatige 
en frequente snoei in vorm gehouden. 
Heg: een dichte en doorlopende rij houtige streekeigen planten en struiken met een minimaal 
onderhoud. 
Houtkant: bestaat uit een doorlopende rij streekeigen boomvormende en struikvormende soorten, 
die met tussenpozen van minimaal 8 jaar tegen de grond gedeeltelijk of volledig wordt afgezet.  
Hoogstamfruitboom: elke wilde en gecultiveerde kersen-, appelen-, peren-, pruimen- en 
notenboom. Een hoogstamboom heeft een stamlengte van 1,80 meter tot 2,30 meter. Vanaf die 
hoogte wordt de kruin (takken) gevormd. 
Poel: natuurlijke of door de mens gegraven watervlakken, oorspronkelijk bedoeld als drenkplaats 
voor het vee. Een poel is een stilstaand water, meestal op een lager gelegen plaats in het landschap 
met een oppervlakte van 50 tot 150 m². 
Loofboom: Streekeigen boom, kan solitair (alleen) of in rij staan.  
Knotboom: Streekeigen loofboom waarbij minimaal om de 6 jaar de kruin wordt gekapt, waarna 
deze weer uitloopt. 
 
Art. 3 Inheemse plantenlijst 
 

• Zwarte els (Alnus glutinosa) 
• Haagbeuk (Carpinus betulus) 
• Gewone es (Fraxinus excelsior) 
• Winterlinde (Tilia cordata) 
• Zomereik (Quercus robur) 
• Boskers (Prunus avium) 
• Schietwilg (Salix alba) 
• Boswilg (Salix caprea) 
• Grauwe wilg (Salix cinerea) 
• Veldesdoorn - Spaanse aak (Acer campestre) 
• Hazelaar (Corylus avelana) 
• Rode kornoelje (Cornus sanguinea) 
• Gele kornoelje (Cornus mas) 
• Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) 
• Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata) 
• Gewone kardinaalsmuts (Euonymus europaeus) 
• Sporkehout (Frangula alnus) 
• Hulst (Ilex aquifolium) 
• Inlandse vogelkers (Prunus padus) 
• Sleedoorn (Prunus spinosa) 
• Hondsroos (Rosa canina) 
• Gewone vlier (Sambucus nigra) 
• Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) 
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• Gelderse roos (Viburnum opulus) 
• Wilde liguster (Ligustrum vulgare) 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Art. 4 De betoelaagbare kleine landschapselementen zijn gelegen op grondgebied van de gemeente 
Wellen in de groengebieden, bosgebieden, natuurontwikkelingsgebieden, parkgebieden, agrarische 
gebieden, alle gebieden met als nabestemming één van de voornoemde bestemmingen en de met 
die gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen in de plannen van aanleg of de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening. Ook kleine 
landschapselementen gelegen in gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, en 
woonzones met landelijk karakter, zichtbaar vanop het openbaar domein komen in aanmerking. 
 
Art. 5 Men kan geen beroep doen op de gemeentelijke subsidie als de aanvrager voor hetzelfde 
landschapselement in aanmerking komt voor een beheerovereenkomst van de Vlaamse 
Landmaatschappij. 
 
Art. 6 De werken mogen niet als voorwaarde opgenomen zijn bij de toekenning van een 
verkavelings-, stedenbouwkundige, natuur- of milieuvergunning of kapmachtiging tenzij het gaat om 
het herstel of bijplanten van een bestaande hoogstamboomgaard. 
 
Art. 7 De aanvrager moet gerechtigd zijn om de aanlegwerken/onderhoudswerken te verrichten 
waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Indien de grondgebruiker geen eigenaar is van de percelen 
waarop het klein landschapselement aanwezig is, moet hij over een schriftelijke toestemming van 
de eigenaar beschikken. 
 
Art. 8 De aangevraagde werken moeten in overeenstemming zijn met en uitgevoerd worden volgens 
de bestaande regelgeving en gebruiken. De aanplant en het onderhoud moeten gebeuren volgens 
de code van goede natuurpraktijk. 
 
Art. 9 Bij de aanplant moet het steeds gaan om streekeigen boom- en struiksoorten, waarbij een 
positieve bijdrage wordt geleverd aan het voor de streek typische landschap en de natuur. 
 
Art. 10 Het klein landschapselement moet gedurende minstens 10 jaar intact en integraal op 
dezelfde plaats behouden te blijven. 
 
Art. 11 De aanvrager moet zorgen voor de instandhouding van de kleine landschapselementen 
waarvoor een toelage wordt verkregen (o.m. vervangen van afgestorven exemplaren in het 
eerstvolgend plantseizoen). 
 
Art. 12 Per categorie is er een maximale toelage te verkrijgen. De toelagen van de verschillende 
categorieën zijn cumuleerbaar. 
 
SPECIFIEKE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE AANPLANT / AANLEG 
 
Art. 13 Bepalingen aanplant hagen of heggen: 

• Minimumlengte: 25 meter. 



 

 15/43 

• Plantafstand in de rij voor een haag: 0,25 m (4 planten per meter). 
• Plantafstand in de rij voor een heg:  0,5 m (2 planten per meter). 
• Minimum formaat plantgoed: 60-80 cm. 
• Er moet gebruik gemaakt worden van volgende soorten: meidoorn, sleedoorn, haagbeuk, 

hazelaar, zomereik, es, inlandse vogelkers, linde, zwarte els, lijsterbes, vlier, Gelderse roos, 
boskers, veldesdoorn, gele kornoelje, rode kornoelje, hondsroos, kardinaalsmuts, hulst, 
wilde liguster, sporkehout. 

 
Bepalingen aanplant houtkant: 

• Minimumoppervlakte: 75 m². 
• Breedte: minstens 3 meter met een maximum van 10 meter. 
• Plantdichtheid: minstens 1 plant per m². 
• Minimumformaat plantgoed: 60-80 cm. 
• Er moet gebruik gemaakt worden van volgen de soorten: meidoorn, sleedoorn, haagbeuk, 

hazelaar, zomereik, es, inlandse vogelkers, linde, zwarte els, lijsterbes, vlier, Gelderse roos, 
boskers, veldesdoorn, gele kornoelje, rode kornoelje, hondsroos, kardinaalsmuts, hulst, 
wilde liguster, sporkehout. 

 
Bepalingen aanplant loofbomen en knotbomen: 

• Minimum aantal: 5 bomen 
• Plantafstand: minimaal 5 m 
• Plantgoed: hoogstammig en geworteld plantgoed met een stamomtrek van minimum 8 tot 

10 cm of een 2,5 tot 3 m lange rechte tak van een bestaande, gezonde knotwilg.   
• Er moet gebruik gemaakt worden van volgende soorten: zomereik, es, linde, tamme 

kastanje, okkernoot, zwarte els, veldesdoorn, haagbeuk, wilg, lijsterbes. Voor knotbomen: 
zomereik, es, zwarte els, haagbeuk, wilg. 

 
Bepalingen aanplant hoogstamfruitbomen 

• Minimum aantal: 5 bomen 
• De eerste 5 jaar moet een vormsnoei uitgevoerd worden. 
• Deze vormsnoei moet gebeuren via een onderhoudscontract met gespecialiseerde 

personen of firma. Deze snoei mag ook zelf gedaan worden, mits voorlegging van bewijs van 
opleiding of ervaring.  

• De aanvrager kan indien gewenst gebruik maken van een samenwerking met de Nationale 
Boomgaarden Stichting in kader van de overeenkomst met gemeente Wellen. In de 
overeenkomst wordt een minimum aanplant van 5 hoogstambomen en een maximum van 
20 hoogstambomen per aanvraag opgelegd. Er dient in dit geval geen subsidie aangevraagd 
te worden. 

 
Bepalingen aanleg poel: 

• De poel mag enkel gegraven worden na het verkrijgen van de stedenbouwkundige 
vergunning.  

• De bezonde oever (NW - NOzijde) moet zacht hellend (1:2 tot 1:3) uitgegraven te worden. 
• Grootte: tussen 50 m² en 150 m² wateroppervlak. 
• Diepte: tussen 0,5 m en 2 m (diepste gedeelte vorstvrij in de winter). 
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• Bij beweiding moet de oever van de poel beschermd worden tegen vertrappeling van het 
vee door op minstens 1 m van de poel over een lengte van minstens 3/4 van de poelomtrek 
een afsluiting te plaatsen. 

• De poel moet van nature water kunnen houden. Er moet een goede waterkwaliteit 
verzekerd worden (grondwater, kwelwater, bronwater, hellingwater, ondoordringbare 
kleilaag). 

• Er mogen enkel inheemse planten in en rond het water staan die spontaan ontwikkelen. 
Exoten moeten verwijderd worden. 

• Het is niet toegelaten vis, eenden, waterplanten en andere organismen in te brengen in de 
poel.  

 
De aanplant of aanleg van een KLE dient uitgevoerd te worden tussen november en maart 
(plantseizoen). 
 
SUBSIDIEBEDRAGEN 
 
Art. 14 De toelagen worden als volgt toegekend: 
Aanleg haag/heg: 1,50 euro per meter bij gebruik van gewoon inheems plantgoed. De toelage is 
eenmalig aan te vragen bij aanplant en kan worden beperkt tot 250 euro. 
Aanplant hoogstamfruitboom en 5 jaar vormsnoei:  

• 35 euro per boom. De toelage is eenmalig en kan worden beperkt tot 250 euro. 
• Ingeval de hoogstamfruitbomen worden aangeplant door de Nationale Boomgaarden 

Stichting, wordt de subsidie van 35 euro per boom rechtstreeks overgemaakt aan de 
Nationale Boomgaarden Stichting in kader van de overeenkomst met gemeente Wellen. Er 
dient geen afzonderlijke subsidie-aanvraag ingediend te worden. 

Aanplant houtkant: 0,50 euro per vierkante meter bij gebruik van gewoon inheems plantgoed. De 
toelage is eenmalig aan te vragen bij aanplant en kan worden beperkt tot 250 euro. 
Aanplant loof- en knotboom: 15 euro per boom of 2,50 euro per stek. De toelage is eenmalig aan te 
vragen bij aanplant en kan worden beperkt tot 250 euro. 
Aanleg poel: 250 euro per poel. De toelage is eenmalig aan te vragen bij aanleg. 
 
AANVRAAGPROCEDURE 
 
Art. 15 De aanvraag wordt door de aanvrager ingediend bij het College van Burgemeester en 
Schepenen.  
De aanvraag omvat: 

• Ingevuld aanvraagformulier 
• Topografische kaart (schaal 1/10 000) 
• Kadasterplan met aanduiding van maten en situering van het klein landschapselement 
• Minstens 2 foto’s 
• Onderhoudscontract/getuigschrift (enkel voor aanplant/onderhoud hoogstamfruitbomen) 

 
Art. 16 Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de toekenning (en eventuele extra 
voorwaarden m.b.t. soortensamenstelling, uitvoeringswijze, locatie, ...). 
 
De aanvraag kan geweigerd worden als de voorgestelde werken landschappelijk of ecologisch niet 
gewenst zijn. 
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Art. 17 De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen wordt schriftelijk meegedeeld 
aan de aanvrager. 
 
UITBETALING 
 
Art. 18 Het gemeentebestuur of toezichthoudende ambtenaar kan de werken komen controleren 
vooraleer de betaling uit te voeren. Wanneer de uitvoering onvolledig of gebrekkig is kan de betaling 
verminderd, uitgesteld of geweigerd worden. De subsidie wordt ook niet toegekend als het klein 
landschapselement wordt aangelegd/onderhouden op een wijze die in strijd is met de bestaande 
wetgeving, reglementen en gebruiken. 
 
Art. 19 De toelage kan geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden in volgende gevallen: 

• Bij gebrek aan zorg voor het klein landschapselement. 
• Wanneer het gesubsidieerde klein landschapselement geen 10 jaar intact en integraal op 

dezelfde plaats blijft bestaan (het is verboden het landschapselement te verplaatsen, 
rooien, vellen of definitief verwijderen binnen deze tijdsduur; met vellen en rooien wordt 
gelijkgesteld: schade toebrengen, verminken of vernielen door ringen, ontschorsen, 
verschroeien, gebruik van chemische middelen, vraatschade, ...). 

• Als frauduleuze praktijken worden vastgesteld. In dit geval vervalt de subsidie en er kan een 
boete opgelegd worden die maximaal het dubbele bedraagt van de toegekende subsidie. 

 
Art. 20 De subsidiereglementen kleine landschapselementen zoals goedgekeurd in vergadering van 
01.10.2010 en 25.04.2008 worden opgeheven. 
 
Art. 21 De subsidie kleine landschapselementen zal jaarlijks voorzien worden in het budget op 
registratiesleutel 0340/6491000. 
 
 
PUNT 8: SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PROCLIM EN GEMEENTE WELLEN - GOEDKEURING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Voorstel van samenwerkingsovereenkomst tussen PROCLIM en gemeente Wellen 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd in bijzonder art. 43§2,11° 
Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, art. 234 houdende de wijze van gunning van de 
opdrachten voor leveringen, en art. 236; 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25 en 
artikel 26, §1, 2°, a, en inzonderheid artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van werken / 
leveringen / diensten voor rekening van verschillende aanbestedende overheden toelaat; 
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Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen; 
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 3; 
Besluit van de Provincieraad van 20 november 2013 waarbij deze stelt dat PROCLIM, de 
opdrachtencentrale van het provinciebestuur van Limburg, als opdrachtencentrale in de procedure 
tot aanstelling van een leverancier voor aardgas en elektriciteit optreedt. 
Besluit van de Provincieraad van 18 juni 2014 tot goedkeuren van het voorstel van 
samenwerkingsovereenkomst 'Proclim -opdrachtencentrale van provincie Limburg' 
Besluit college van burgemeester en schepenen dd. 16.02.2015 
 
Toelichting (feiten en context) 
Provincie Limburg wenst actief en gericht in te spelen op sterk aanwezige noden bij steden en 
gemeenten op vlak van aankopen en aankoopbeleid.  
Bij besluit van de provincieraad van 20 november 2013 werd de oprichting van een 
opdrachtencentrale van provincie Limburg (PROCLIM) goedgekeurd.  
Het aanbod van PROCLIM spitst zich toe op het openstellen van de nieuwe raamovereenkomsten 
van het provinciebestuur voor geïnteresseerde lokale besturen. 
 
Dit biedt volgende voordelen: 

1) raamovereenkomsten/groepsaankopen kunnen door het schaalvoordeel doorgaans betere 
prijzen en voorwaarden opleveren (financieel voordeel)  

2) deelnemende besturen worden volledig vrijgesteld van het voeren van een eigen 
sluitingsprocedure in het kader van de wetgeving overheidsopdrachten (administratieve 
vereenvoudiging, tijdswinst, efficiëntie)  

3) het aanbod is geheel vrijblijvend, de keuze tot deelname is volledig vrij en kosteloos! 
 
Gemeente Wellen kan deelnemen aan de gezamenlijke plaatsing van overheidsopdrachten via 
PROCLIM, mits afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mer. Els Robeyns: 
Door afsluiten van deze samenwerkingsovereenkomst, wordt samenaankopen via de 
opdrachtencentrale van de provincie (PROCLIM) mogelijk.  
 
BESLUIT: Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst PROCLIM 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De samenwerkingsovereenkomst tussen provincie Limburg en gemeente Wellen inzake 
provinciale opdrachtencentrale (PROCLIM) wordt goedgekeurd als volgt: 
 

PROCLIM 
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OPDRACHTENCENTRALE VAN PROVINCIE LIMBURG 
Samenwerkingsovereenkomst 

 
TUSSEN PARTIJEN: 
de provincie Limburg, met administratieve zetel gevestigd Universiteitslaan 1 te 3500 
Hasselt en met ondernemingsnummer 0207.725.203 en met afdeling, PROCLIM, de 
opdrachtencentrale van het provinciebestuur Limburg, hier overeenkomstig artikel 
178 § 4 van het Provinciedecreet en artikel 25 van het huishoudelijk reglement van 
de deputatie vertegenwoordigd door Igor Philtjens, gedeputeerde en Renata Camps, 
provinciegriffier, handelend in uitvoering van het besluit van de deputatie van 
…………………………, enerzijds, 
en 
het lokale bestuur 
Gemeente Wellen, 
Dorpsstraat 25 3830 Wellen, handelend in uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van 
.................., vertegenwoordigd door Mevr. Els Robeyns, burgemeester en Mevr. Mia Cuppens, 
secretaris 
anderzijds, 
 
Wordt als volgt overeengekomen: 
 
Artikel 1 – definities 
In het kader van deze overeenkomst zullen de volgende woorden en uitdrukkingen 
de betekenis hebben zoals gedefinieerd in dit artikel 1: 
§1 Provincie Limburg: het provinciebestuur, vertegenwoordigd door de deputatie en de 
provincieraad; 
§2 Centrale Aankoopdienst (CAD): afdeling die belast is met het uitvoeren van 
overheidsopdrachten voor het provinciebestuur; 
§3 PROCLIM of provinciale opdrachtencentrale : opdrachtencentrale van de provincie 
Limburg, rol die opgenomen wordt door de Centrale Aankoopdienst (CAD), overeenkomstig 
het besluit van de provincieraad dd. 20 november 2013); 
§4 Opdrachtencentrale: zoals gedefinieerd in artikel 2,4° in de overheidsopdrachtenwet van 
15 juni 2006 zijnde ‘Een aanbestedende overheid in de zin van 1°(aanbestedende overheid) 
die overheidsopdrachten en raamovereenkomsten plaatst met betrekking tot werken, 
leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven 
of aanbestedende entiteiten’ 
§5 Overheidsopdracht: zoals gedefinieerd in artikel 3, 1° in de overheidsopdrachtenwet van 
15 juni 2006; 
§6 Raamovereenkomst: zoals gedefinieerd in artikel 3, 15° in de overheidsopdrachtenwet 
van 15 juni 2006; 
§7 Opdrachtnemer: de inschrijver met wie de opdracht is gesloten; 
§8 Lokale besturen = lokale, Limburgse openbare besturen zoals steden, gemeenten, 
gemeentelijke eva’s, OCMW’s ( + eva’s), politiezones, kerkfabrieken + overige 
eredienstinstellingen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden… 
 
Artikel 2 – voorwerp van de samenwerkingsovereenkomst 
§1 Deze overeenkomst heeft als doel de samenwerking tussen de partijen te regelen met 
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betrekking tot de organisatie van een gezamenlijke plaatsing van overheidsopdrachten 
(hoofdzakelijk raamovereenkomsten voor leveringen en diensten) door middel van een 
‘provinciale opdrachtencentrale’, genaamd ‘PROCLIM’. 
§2 Na de gunning van de ‘raamovereenkomst’ zullen de deelnemende ‘lokale besturen’, elk 
met de gekozen ‘opdrachtnemer(s)’ - volgens de bestek- en gunningvoorwaarden – 
rechtstreeks en onafhankelijk een contract (of bestelbon) sluiten voor wat betreft de 
noodzakelijke bestelling(en). In dit contract (of bestelbon) kunnen o.a. praktische afspraken 
opgenomen worden (bv leveringsadressen, openingsuren, contactpersonen voor 
bestellingen…). Dit onderliggende contract wijkt geenszins af van de bepalingen van het 
bestek en/of de voorwaarden van de gegunde offerte. 
§3 Onverminderd de uitvoering van verplichtingen die op haar rusten krachtens de wet of het 
bestek, eindigt op het moment van sluiting de opdracht van ‘PROCLIM’ . 
§4 De deelnemende ‘lokale besturen’ zijn aldus, overeenkomstig artikel 15 van de nieuwe 
overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006, vrijgesteld van de verplichting om zelf elk 
afzonderlijk een gunningsprocedure te organiseren. 
 
Artikel 3 – Toetredingsvoorwaarden ‘PROCLIM’ 
§1 Voorwaarden waaraan het bestuur moet voldoen, met name 
· Voldoen aan de bepalingen van het begrip ‘aanbestedende overheid’, zoals vermeld 
in artikel 2, 1° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
· De hoofd- of maatschappelijke zetel ligt territoriaal in de provincie Limburg. 
§2 Kosten tot deelname of toetreding : geen partij zal aan een andere partij onder deze 
samenwerkingsovereenkomst een vergoeding verschuldigd zijn door het loutere tot stand 
komen van de overeenkomst. 
§3 Geheimhoudingsplicht 
Overeenkomstig 
· het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
· art. 11 van de wet 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
· art. 10, § 2, lid 2 van de wet 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en 
de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten 
mogen de deelnemende ‘lokale besturen’ - in alle fasen van de overheidsopdracht - 
bestekken/gunningsverslagen/prijzen/bestellingen niet zonder toestemming van 
PROCLIM openbaar maken of openstellen voor derden. 
§4 Tijdstip van instap in de ‘raamovereenkomst’, afgesloten door de ‘provinciale 
opdrachtencentrale’ : 
§4a Raamovereenkomsten met mandaatstelling: de deelnemende ‘lokale besturen’, die op 
voorhand hun mandaat hebben overgemaakt conform artikel 4 B §6 en §7, kunnen in de 
‘raamovereenkomst’ stappen vanaf de startdatum, of vanaf het tijdstip na de startdatum, dat 
zij hebben opgegeven bij de mandaatstelling (in functie van de einddatum van lopende of 
bestaande contracten of overeenkomsten die zij contractueel moeten nakomen). 
§4b Raamovereenkomsten zonder mandaatstelling : sommige raamovereenkomsten kunnen 
opengesteld worden zonder expliciete, voorafgaandelijke mandaatstelling, waardoor ‘lokale 
besturen’ tijdens de looptijd van de raamovereenkomsten kunnen instappen, mits het 
respecteren van de voorwaarden en condities van deze samenwerkingsovereenkomst en 
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deze van het bijzondere bestek, voor zover de bestelde en te bestellen volumes dit toelaten. 
§5 Deelnemende ‘lokale besturen’ duiden één aanspreekpunt aan dat zal communiceren 
met ‘PROCLIM’, bijvoorbeeld: 
· de stads-of gemeentesecretaris (steden en gemeenten). Stad of gemeente kan 
optreden als aanspreekpunt voor EVA’s, AGB’s, kerkfabrieken…; 
· de OCMW- secretaris (OCMW); 
· de secretaris van de Politiezone; 
· aankoopverantwoordelijken; 
· enzovoort. 
 
Artikel 4 –Taken van ‘PROCLIM’ 
A. Algemeen 
§1 ‘PROCLIM’ organiseert de plaatsing van ‘overheidsopdrachten’ en ‘raamovereenkomsten’ 
voor instellingen van het provinciebestuur Limburg die ook voor de ‘lokale besturen’ kunnen 
opengesteld worden. 
§2 ‘PROCLIM’ treedt louter op als lasthebber: zij organiseert de plaatsings- en 
gunningsprocedure (raamovereenkomst), maakt het bestek op, verricht de noodzakelijke 
publicaties, organiseert infosessies en de openingszitting, maakt het gunningsverslag op en 
legt dit voorstel voor aan de deputatie voor gunning/sluiting aan de ‘opdrachtnemer(s)’ en 
legt ‘het kader’ vast (eenheidsprijzen, tarieven, kortingen, gamma van prestaties, 
voorwaarden enzovoort). 
§3 ‘PROCLIM’ roept, voorafgaandelijk aan de opstart van de gunningsprocedure, op tot 
deelname aan bepaalde, te lanceren provinciale ‘raamovereenkomsten’ (leveringen en/of 
diensten) en groepeert / verwerkt de opgevraagde verbruiksgegevens, nuttige data van de 
deelnemende besturen. Deelnemers voorzien de ‘provinciale opdrachtencentrale’ van 
historische verbruiksgegevens en realistische, te verwachten verbruiksgegevens. 
§4 ‘PROCLIM’ verzorgt alle administratie met betrekking tot de organisatie van de 
gunningsprocedure van de overheidsopdracht. 
§5 Tijdens de gunningsprocedure is ‘PROCLIM’ de enige woordvoerder voor partijen die aan 
haar een mandaat tot deelname hebben ingediend en het enige aanspreekpunt voor de 
potentiële ‘opdrachtnemer(s)’. 
B. In het bijzonder 
Onderstaande werkwijze wordt door ‘PROCLIM’ gerespecteerd voor raamovereenkomsten 
met mandaatstelling. 
§1 ‘PROCLIM’ maakt het voornemen bekend tot lancering van een provinciale 
‘overheidsopdracht’ of ‘raamovereenkomst’ aan de ‘lokale besturen’. Dit aanbod wordt 
bekendgemaakt via de geëigende communicatiekanalen, bijvoorbeeld infosessies, 
EXTRANET (‘lokalebesturen.limburg.be’), 3P …. 
§2 ‘Lokale besturen’ kunnen hun interesse tot deelname melden via EXTRANET 
(‘lokalebesturen.limburg.be’). 
§3 Op basis van de concrete interesse tot deelname organiseert ‘PROCLIM’ aansluitend 
eventueel een infosessie ten behoeve van de geïnteresseerde ‘lokale besturen’ waarbij het 
voorontwerp van bestek(ken toegelicht wordt. Deze infosessie is vrij toegankelijk voor alle 
geïnteresseerde besturen. 
§4 Vervolgens zamelt ‘PROCLIM’ alle noodzakelijke en nuttige verbruiksgegevens, data 
enzovoort. in bij de potentiële deelnemende ‘lokale besturen’. Deze worden binnen een 
uiterste termijn van 30 kalenderdagen bezorgd aan ‘PROCLIM’ nadat deze hiertoe heeft 
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opgeroepen op de infosessie of via EXRANET. 
§5 ‘PROCLIM’ stelt het volledige bestek op, inclusief de technische beschrijving en 
bijhorende samenvattende opmeting / inventaris. Het ontwerp van bestek wordt door 
‘PROCLIM’ aangevuld / afgewerkt met deze gegevens van potentieel deelnemende ‘lokale 
besturen’. 
§6 Binnen een strikte termijn van 45 kalenderdagen na de ontvangst van dit ontwerp van 
bestek ontvangt ‘PROCLIM’ het formele, schriftelijke mandaat van de deelnemende ‘lokale 
besturen’. Door dit akkoord onderschrijft het ‘lokale bestuur’ het bestek en doet zij 
onherroepelijk afstand van enige aanspraak jegens de ‘provinciale opdrachtencentrale’ 
wegens fouten of gebreken in het bestek. 
§7 Het formele mandaat wordt voorafgaandelijk bezorgd aan ‘PROCLIM’. 
§8 Het finale bestek wordt vervolgens voorgelegd aan de bevoegde provinciale instantie (de 
deputatie / de provincieraad), ter goedkeuring van de voorwaarden en wijze van gunnen en 
met aktename van de lijst van deelnemende ‘lokale besturen’. 
§9 Een gebrek aan schriftelijk mandaat binnen de vooropgestelde termijn betekent dat het 
deelnemende ‘lokale bestuur’ uiteindelijk toch niet langer wenst deel te nemen aan de te 
lanceren opdracht. Meer algemeen kan een ‘lokaal bestuur’ dat niet akkoord gaat met de 
aangepaste ontwerpversie van het bestek ook in deze fase besluiten niet verder deel te 
nemen. Dit geeft geen enkele aanleiding tot enige aanspraken jegens de ‘provinciale 
opdrachtencentrale’. Het betreft hier de eigen keuzemogelijkheid en –vrijheid van de 
deelnemende partijen. 
§10 ‘PROCLIM’ informeert de deelnemende ‘lokale besturen’ over de offertes die zij naar 
aanleiding van de hierboven doorlopen procedure ontvangt. Naast de samenvattende tabel 
zullen de integrale offertes beschikbaar en ter inzage worden gesteld van alle deelnemende 
‘lokale besturen’. 
§11 ‘PROCLIM’ kan, eventueel na overleg met de deelnemende ‘lokale besturen’, op 
gemotiveerde wijze besluiten tot de stopzetting van de gunningsprocedure. 
§12 ‘PROCLIM’ sluit buiten de overeenkomst voor de eigen provinciale instellingen, voor 
andere deelnemende ‘lokale besturen’ zelf geen overeenkomst met de ‘opdrachtnemer(s)’ 
aan wie de opdracht is toegewezen. 
§13 De deelnemende, ‘lokale besturen’ handelen vervolgens in overeenstemming met artikel 
5 van de overeenkomst. 
 
Artikel 5 : Taken van ‘PROCLIM’ en de deelnemende ‘lokale besturen’ na sluiting van 
de ‘overheidsopdracht’ 
§1 Na de sluiting van de opdracht door ‘PROCLIM’ sluiten de deelnemende ‘lokale besturen’ 
ieder afzonderlijk voor hun deel een overeenkomst met de ‘opdrachtnemer(s)’ aan wie de 
opdracht werd gegund, rekening houdende met de toepasselijke regels inzake de 
overheidsopdrachten en de voorwaarden die in het toepasselijke bestek zijn bepaald. 
§2 Door de voorafgaandelijke, formele mandaatstelling engageren de deelnemende ‘lokale, 
besturen’ zich tot verplichte afname van individuele hoeveelheden of aantallen (VH) , 
prestaties van dienstverlening enzovoort van de gesloten ‘raamovereenkomst’ (verplicht 
engagement). 
§3 Zij staan ieder voor zich in voor de uitvoering van de overeenkomst die zij met de 
gekozen ‘opdrachtnemer(s)’ sluiten. 
§4 De deelnemende ‘lokale besturen’ staan rechtstreeks in voor de controle op de uitvoering 
van de levering of dienstverlening. De betaling van de vergoeding voor de opdracht wordt 
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uitsluitend door de deelnemende ‘lokale besturen’ ten laste genomen. Dit houdt ook in dat de 
deelnemende ‘lokale besturen’ instaan voor (niet-limitatief): 
- het opleggen van de borg; 
- opvolging prijsherzieningen en betalingen; 
- opvolging van de uitvoering van de opdracht en geplaatste bestellingen en het 
afhandelen van alle mogelijke problemen tijdens de uitvoering; 
- de keuringen, voorlopige en definitieve opleveringen; 
- de toepassing van maatregelen van ambtswege, wijzigingen aan het initieel contract 
en aanvullende diensten; 
- in gebreke stelling; 
- beëindiging van hun respectievelijke overeenkomst; 
- enzovoort. 
 
Artikel 6 – Aansprakelijkheid 
A. Van de ‘provinciale opdrachtencentrale’ 
- Tussen de partijen: 
- Beperking van de aansprakelijkheid 
§1 ‘PROCLIM’ is niet aansprakelijk voor betwistingen die zouden rijzen tussen de 
deelnemende ‘lokale besturen’ en de ‘opdrachtnemer(s)’ aan wie de opdracht werd 
toegewezen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst die zij na de sluiting 
hebben afgesloten. 
§2 De ‘lokale besturen’ verbinden zich ertoe om ‘PROCLIM’ vrijwaring te verlenen tegen de 
eventuele aanspraken die de gekozen ‘opdrachtnemer(s)’ met betrekking tot de uitvoering 
van de gegunde opdracht zou laten gelden. 
§3 ‘PROCLIM’ is ten overstaan van de partijen enkel aansprakelijk voor opzettelijke fout en 
bedrog. 
§4 De ‘provinciale opdrachtencentrale’ is niet aansprakelijk ten overstaande van de 
deelnemende ‘lokale besturen’ wanneer de ‘overheidsopdracht’ niet leidt tot een sluiting, 
tenzij dit te wijten is aan opzettelijke fout dan wel bedrog. 
- Ten aanzien van derden: 
§5 Partijen komen overeen dat de procedurekosten (met inbegrip van de vergoeding van het 
advocatenkantoor dat de provinciale belangen behartigt) die de ‘provinciale 
opdrachtencentrale’ zou moeten maken, die in recht wordt aangesproken door de 
uitgesloten, niet-geselecteerde, niet-gekozen ‘opdrachtnemer(s)’ of een derde naar 
aanleiding van de gunningsprocedure en/of gunning van een ‘overheidsopdracht’ in het raam 
van huidige overeenkomst, worden ten laste genomen door alle partijen, ieder voor een gelijk 
deel. 
§6 Wat eventueel de schadevergoeding betreft die zou ontstaan na een in kracht van 
gewijsde gegane uitspraak van de rechtbank (bijvoorbeeld: de 10% schadevergoeding die 
een ‘opdrachtnemer’ kan toegewezen worden na rechtspraak) zullen de (niet veroordeelde) 
deelnemende ‘lokale besturen’ conform het proportionaliteitsprincipe de veroordeelde 
’provinciale opdrachtencentrale’ schadeloos stellen in functie van de effectieve afname in 
euro’s per deelnemend ‘lokaal bestuur’ of, met andere woorden, in verhouding tot het 
aandeel in de opdracht berekend op de effectieve bedragen per afzonderlijk deelnemend 
‘lokaal bestuur’. 
B. Van de deelnemende’ lokale besturen’ aan de ‘provinciale opdrachtencentrale’ 
§1 Indien door het ongeoorloofd optreden van één van de deelnemende ‘lokale besturen’ de 
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procedure/het project in het gedrang komt, is betreffende partij aansprakelijk voor de schade. 
§2 De deelnemende ‘lokale besturen’ zijn zelf verantwoordelijk voor hun lopende 
engagementen/ contracten die zij zelf zijn aangegaan/hebben gesloten en die mogelijks 
interfereren met deze procedure ( bv. startdatum). 
De deelnemende ‘lokale besturen’ verbinden er zich toe de ‘provinciale opdrachtencentrale’ 
in dit kader te vrijwaren. 
C. Verzekeringen 
Alle partijen engageren zich om zich afdoende te verzekeren tegen aansprakelijkheidsrisico’s 
met inbegrip van rechtsbijstand. 
 
Artikel 7 – Duur van de overeenkomst 
§1 De overeenkomst treedt in werking op datum van ondertekening en dit voor onbepaalde 
duur. 
§2 Elke partij heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen door middel van een 
aangetekend schrijven, gericht aan ‘PROCLIM’ en met inachtneming van een opzegtermijn 
van 3 maanden. 
§3 De opzegtermijn vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van 
het aangetekend schrijven. 
§4 Die partij blijft weliswaar gebonden door de overeenkomsten die zij met een ‘provinciale 
opdrachtencentrale’ heeft gesloten voor de ‘overheidsopdrachten’ die in mededinging 
werden of worden geplaatst. 
Artikel 8 – Voortijdige beëindiging van de overeenkomst 
§1 Indien één van de partijen de voorwaarden en bepalingen van de 
samenwerkingsovereenkomst niet naleeft, kan de andere partij haar in gebreke stellen en 
eisen dat de niet-naleving wordt hersteld binnen een termijn van ten hoogste 14 dagen na de 
ontvangst van de ingebrekestelling. 
§2 Als aan deze ingebrekestelling geen gevolg wordt gegeven, kan deze overeenkomst met 
onmiddellijke ingang worden beëindigd bij kennisgeving (schriftelijk, aangetekend), tenzij de 
andere partij aantoont dat de ernst van de tekortkoming gelet op haar aard of de geringe 
betekenis ervan de beëindiging van deze overeenkomst niet rechtvaardigt. 
§3 Die partij blijft weliswaar gebonden door de overeenkomsten die zij met de ‘provinciale 
opdrachtencentrale’ heeft gesloten voor de ‘overheidsopdrachten’ die in mededinging 
werden of worden geplaatst. 
 
Artikel 9 – Overdracht van rechten 
De rechten en verplichtingen van een partij uit hoofde van de overeenkomst zijn niet 
overdraagbaar, anders dan met de uitdrukkelijke instemming van alle partijen. 
 
Artikel 10 – Vertrouwelijke informatie 
Zolang door ‘PROCLIM’ geen beslissing is genomen over, naargelang het geval, de selectie 
of kwalificatie van de kandidaten of deelnemers, de regelmatigheid van de offertes, de 
gunning van de opdracht of de beslissing om af te zien van het plaatsen van de opdracht, 
hebben de kandidaten, deelnemers, inschrijvers en derden geen toegang tot de documenten 
betreffende de procedure, met name de aanvragen tot deelneming of kwalificatie, de offertes 
en de interne documenten van de aanbestedende instantie en zijn de deelnemende ‘lokale 
besturen’, hun opdrachtnemer(s), hun aangestelde(n), hun afgevaardigde(n) gehouden om al 
de informatie waarover zij in het kader van de raamovereenkomst beschikken, als 
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vertrouwelijk te behandelen. 
 
Artikel 11 – Geen verzaking 
Wanneer een van de partijen in gebreke blijft een recht uit te oefenen waarover zij beschikt 
op grond van deze overeenkomst, betekent dit geenszins de verzaking eraan, noch maakt dit 
een precedent uit waardoor de contractuele verhoudingen worden gewijzigd. 
 
Artikel 12 – Deelbaarheid 
Indien één of meerdere bepalingen van deze samenwerkingovereenkomst in welk opzicht 
ook ongeldig, onwettig of onafdwingbaar word(t)(en) verklaard ingevolge welke toepasselijke 
wetgeving ook, dan zullen de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de rest van de 
in deze overeenkomst vervatte bepalingen op geen enkele wijze worden aangetast. Indien 
dergelijke ongeldige, onwettige of onafdwingbare bepaling het wezen van deze 
overeenkomst aantast, dan zullen de partijen onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen 
om een wettelijke geldige, vervangende bepaling te vinden. 
 
Artikel 13 – Geschillenregeling 
Partijen verbinden zich ertoe om eventuele geschillen die tussen partijen ontstaan in een zo 
vroeg mogelijk stadium te identificeren en te streven naar goede communicatie en 
verzoening. 
 
Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. 
Elk geschil waartoe deze overeenkomst tussen partijen aanleiding zou geven, dat niet 
opgelost is geraakt door overleg, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken 
van het gerechtelijke arrondissement Hasselt. 
Als bewijs hiervan hebben de partijen de overeenkomst opgemaakt, geparafeerd op elke 
pagina en ondertekend te Hasselt op dag maand jaar in 2 originele exemplaren waarvan 
iedere partij verklaart één origineel exemplaar te hebben ontvangen. 
 
Getekend, 
Voor de provincie Limburg       voor het lokale bestuur 
Namens de deputatie        Namens de gemeente 
 
 

Renata Camps  Igor Philtjens Mia Cuppens Els Robeyns 
Provinciegriffier Gedeputeerde Secretaris Burgemeester 

 
   
Art. 2 Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan PROCLIM, Universiteitslaan 1, B-3500 
Hasselt. 
 
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 
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PUNT 9: OVERHEIDSOPDRACHT - MANDAATBESLUIT TOT DEELNAME OPENBARE AANBESTEDING 
LEVERING VAN ENERGIE (AARDGAS EN ELEKTRICITEIT) VAN PROVINCIE LIMBURG (2016-2018) 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Vraag tot deelname open aanbesteding (raamovereenkomst) van Levering van energie (aardgas en 
elektriciteit) voor provincie Limburg (2016 - 2018) aan de provinciale instellingen, stads- en 
gemeentebesturen, OCMW,s, kerkfabrieken, politiezones, vzw's, intergemeentelijke verenigingen, 
gehandicaptenvoorzieningen en woonzorgvoorzieningen dd. 22.12.2014 vanwege provincie 
Limburg 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd in bijzonder art. 43§2,11° 
Wet van 29 april 1999 die bepaalt dat alle afnamepunten van elektriciteit m.i.v. 1 juli 2003 volledig 
vrij dienen te zijn 
Wet van 29 april 1999 die bepaalt dat alle afnamepunten van aardgas m.i.v. 1 juli 2003 volledig vrij 
dienen te zijn 
Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, art. 234 houdende de wijze van gunning van de 
opdrachten voor leveringen, en art. 236; 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25 en 
artikel 26, §1, 2°, a, en inzonderheid artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van werken / 
leveringen / diensten voor rekening van verschillende aanbestedende overheden toelaat; 
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen; 
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 3; 
Besluit van de Provincieraad van 20 november 2013 waarbij deze stelt dat PROCLIM, de 
opdrachtencentrale van het provinciebestuur van Limburg, als opdrachtencentrale in de procedure 
tot aanstelling van een leverancier voor aardgas en elektriciteit optreedt. 
Besluit van de gemeenteraad van 25.02.2015 tot goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst 
met PROCLIM (opdrachtencentrale provincie Limburg). 
Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 09.02.2015 
 
Toelichting (feiten en context) 
De bestaande contracten voor levering van aardgas en elektriciteit lopen af op 31 december 2015. 
Derhalve dienen nieuwe leverancier(s) van aardgas en elektriciteit aangesteld te worden. 
Daartoe is het nodig een opdracht te gunnen met als voorwerp: “Raamovereenkomst  
–levering van energie (aardgas en elektriciteit) voor provincie Limburg (2016-2018)”; 
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PROCLIM zal optreden als opdrachtencentrale, de procedure zal voeren en in naam van gemeente 
Wellen  bij de gunning van de opdracht zal optreden; 
PROCLIM en gemeente Wellen sluiten daartoe een samenwerkingovereenkomst af.  
Gelet op de verbruiken voor het dienstjaar 2014 zoals opgegeven door de respectievelijke 
leverancier(s). 
Gelet op het prijsvoordeel dat redelijkerwijze kan worden bekomen bij een verhoogd 
volumeaanbod. 
 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren mandaatbesluit tot deelname openbare aanbesteding levering van 
energie van provincie Limburg (2016-2018) 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Akkoord te gaan met de deelname van gemeente Wellen in de samenaankoop 
“Raamovereenkomst – levering van energie (aardgas en elektriciteit) voor provincie Limburg 
(2016-2018), voor de leveringsjaren 2016 + 2017 + 2018 
 
Art. 2 PROCLIM wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van gemeente Wellen 
bij de gunning van de opdracht op te treden. 
 
Art. 3 De lijst met afnamepunten (naam, EAN nummers, leveringsadres, facturatieadres) met de 
vermoedelijke verbruiksaantallen, voor aardgas – elektriciteit HS (MS) - elektriciteit LS - elektriciteit 
Openbare Verlichting, maakt onlosmakelijk deel uit van het bestek, en wordt overgemaakt aan 
PROCLIM 
 
Art. 4 Het college van burgemeester en schepenen wordt hierbij gemachtigd het nodige te doen in 
uitvoering van deze beslissing. 
 
Art. 5 Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan PROCLIM. 
 
 
PUNT 10: OVERHEIDSOPDRACHT TOT AFKOPPELEN VAN OPPERVLAKTEWATER ULBEEK VOLGENS 
EEN OPENBARE AANBESTEDING - GOEDKEUREN 
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” 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
schrijven van de VMM dd. 14.10.2013 wordt gesteld dat het project L201362 uiterlijk moet 
uitgevoerd zijn in 2015. 
 
Beslissing van het college van 02.02.2015 
 
Schrijven dd. 09.07.2014 van de gemeente 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 
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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. 
 
Ministerieel besluit dd. 22.09.2014 tot bevestiging van afwijking op artikel 20, zoals toegestaan 
door de ambtelijke commissie van de VMM dd. 26.08.2014. 
 
samenwerkingsovereenkomst dd. 12.04.2011 tussen de gemeente Wellen en de provincie Limburg 
inzake de uitvoering van het project Afkoppeling oppervlaktewaters te Ulbeek en het in 
oorspronkelijke staat herstellen van waterloop Spaasbeek WL nr. 167 2e categorie 
stroomopwaarts de Ulbeekstraat. 
 
De aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor de werken is momenteel lopende. 
 
De procedure ivm grondinnames is lopende. 
 
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 
Wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreinigingen en 
latere wijzigingen 
Besluit van de  Vlaamse regering van 01.02.2002 met betrekking tot de subidiëring van de aanleg 
van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen en van de bouw door de gemeenten 
van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties en latere wijzigingen 
Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van werken aan waterlopen en wachtbekkens 
dd. 22.11.1995 en latere wijzigingen 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
Het ontwerpdossier omvat volgende riolerings- en wegeniswerken in Ulbeek : 
- Het bouwen van een RWA- en DWA-riolering in de Daalsstraat en de Ulbeekstraat 
- Het verplaatsen en dieper aanleggen van de overwelving van de waterloop Spaasbeek in de  
 Daalstraat 
- Het omleggen van het tracé van de waterloop Spaasbeek rondom de gebouwen van de oude 
brouwerij 
- Het realiseren van een extra buffering op de op de Spaasbeek mits gebruik te maken van de 
bestaande vijver 
- de bestaande overwelving van de Spaasbeek stroomopwaarts in de velden terug in een open 
bedding aanleggen volgens oorspronkelijk tracé (werken voor rekening van de provincie) 
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- het bouwen van een bufferbekken in de Raamstraat met bijhorende infrastructuur voor 
collectering en afvoer van het regenwater 
- de aanleg van nieuwe rijwegverharding en voetpaden 
- de herinrichting van het bestaande plein van Ulbeek en de schoolomgeving in de Daalstraat 
 
De opdracht bestaat uit 3 percelen, met name : 
 
perceel 1 : de werken op het openbaar domein in de Daalstraat, Ulbeekstraat en Raamstraat 
perceel 2 : de werken aan de Spaasbeek, buiten het openbaar domein 
perceel 3 : de bouw van een bufferbekken langs de Raamstraat 
 
De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 2.058.806,36 EUR (excl BTW) waarvan 
999.025 EUR (exd.BTW) ten laste van de gemeente Wellen, 930.536 EUR gesubsidiëerd wordt door 
het Vlaams Gewest (VMM), 38.371 EUR  gesubsidiëerd wordt door de provincie Limburg.  
 
De kostprijs van de werken volledig voor rekening van de provincie Limburg wordt geraamd op 
90.873,91 EUR (excl. BTW) 
 
Argumentatie 
 
Het ontwerp bestek dd. 23.01.2015 en raming dd. 12.02.2015 opgemaakt door Arcadis Belgium nv 
met refertenummer BE0100.013014 Afkoppeling van oppervlaktewater te Ulbeek (delen van 
Daalstraat en Ulbeekstraat) met een geraamd bedrag van 2.058.806,36 (excl. BTW) wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad 
 
Voor voormelde opdracht wordt de open aanbesteding als procedure voorgesteld.  
 
 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet raming kosten 2.058.806,36 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 kwaliteit van de leefomgeving te verhogen 

Actie 001.005.002.005 : afkoppeling Ulbeek 

Beleidsdomein Woon- en Leefomgeving 

Registratiesleutel 031001/22800007 

Investeringsenveloppe P-IE/67 : afkoppelingswerken Ulbeek 

 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet raming ontvangsten 930.536,46 EUR 

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 031001/15001000 
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Investeringsenveloppe P-IE/67 : afkoppelingswerken Ulbeek 

 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet raming ontvangsten 38.371,35 EUR 

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 031001/15002000 

Investeringsenveloppe P-IE/67 : afkoppelingswerken Ulbeek 

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 
Het eigenlijke bestek van deze opdracht ligt ter goedkeuring voor. 
Het project is opgedeeld in 3 fasen. 
Fase 1 is het gedeelte te realiseren op het openbaar domein (schoolomgeving, plein). 
Voor fase 2 en 3 zijn onteigeningen nog niet rond - indien de hoogdringendheid niet wordt 
aanvaard, zullen deze fasen niet op korte termijn worden gerealiseerd. 
Men hoopt in augustus met fase 1 te kunnen starten. 
 
Er is een advies te verwachten van onroerend erfgoed Vlaanderen, waarin een archeologisch 
onderzoek gevraagd wordt voor de site. 
Na overleg met onroerend erfgoed blijkt dat dit betekent: 

• aanstellen van een archeoloog voor een bureauonderzoek 
• indien na dit onderzoek blijkt dat een onderzoek ter plekke noodzakelijk is, dient de 

opdracht van de archeoloog uitgebreid te worden voor maken van een proefput 
• indien hieruit blijkt dat er interessante archeologische vondsten te verwachten zijn, dan 

dient de opdracht van de archeoloog uitgebreid te worden voor opvolging van de werken 
gedurende het ganse traject  

• het mogelijke archeologische onderzoek beperkt zich tot het gedeelte van het plein vlak 
voor de oude kerk en de pastorij 

• aan dit archeologisch onderzoek zullen uiteraard kosten verbonden zijn 
Daarnaast vraagt onroerend erfgoed nog enkele aanpassingen aan de plannen (bv. andere 
kasseien, bedding van de beek moet zichtbaar blijven) - het bestek zal nog in die zin aangepast 
worden zodat kandidaat inschrijvers hun offerte daarop kunnen afstemmen.  
Deze aanpassingen hebben geen invloed op het geraamde bedrag van de werken. 
Dit gegeven zorgt terug weer voor oponthoud - we vragen in afwachting schriftelijke garantie van 
VMM dat we toegezegde subsidies behouden, ook al is project einde 2015 niet helemaal af. 
 
Aan het ontwerp van beslissing dat vandaag ter goedkeuring wordt voorgelegd is op vraag van 
provincie Limburg nog een kleine wijziging aangebracht in art. 2. 
Aan alle raadsleden wordt een afdruk van het aangepaste art. 2 verstrekt zodat men kennis kan 
nemen van de inhoud van de aanpassing. 
 
Dhr. Johan Cabergs: 
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Het dossier is van is af voor publicatie - dan komen diverse instanties nog met opmerkingen - dit 
terwijl ze van a tot z betrokken zijn in het dossier. 
Dit zorgt voor onnodige vertragingen. 
 
Mevr. Jeanine Leduc: 
Het plein bevatte vroeger 2 poelen - de strook waarin men nu geïnteresseerd is, daar lag vroeger 
een pastorij en daar was het oude centrum van Ulbeek. 
Tegen deze vertragingen staat men machteloos - onroerend erfgoed moet beschermd worden 
maar dit heeft zijn prijs en moeilijkheden. 
 
Dhr. Marc Beertens: 
Hij stelt zich vragen over feit dat onroerend erfgoed moeilijk doet over een soort kassei - dit terwijl 
er naast Aksi een zeer modern gebouw geplaatst wordt, waarvoor onroerend erfgoed destijds 
eveneens advies heeft verleend.  
 
Dhr. Stijn Vandersmissen: 
Dit project loopt lang aan en heeft een hoge kost. 
Hij vraagt dat het project goed opgevolgd zal worden. 
Men vraagt nogmaals aandacht voor de onderhoud van de wachtbekkens, zuiver houden van 
roosters, onkruid beheer, ...  
De wachtbekkens werken enkel goed bij goed onderhoud. 
Bv. In Oetersloven verstoppen de roosters bij zware regenval, waardoor het water niet in de 
wachtbekkens beland. 
 
Dhr. Johan Cabergs: 
Bij grote regenval stroomt er veel bladeren, takken, ... naar de rooster toe - dit zorgt voor 
verstopping van de rooster waardoor het water niet in het rooster komt en het water niet in het 
wachtbekken beland 
Men tracht dit op te lossen door een aanpassing van de rooster. 
Men controleert de roosters regelmatig- de stroom van modder, takken, bladeren bij grote 
regenval kan je echter niet voorkomen 
 
Mevr. Jeanine Leduc: 
Er moet wekelijks een controle zijn op die rooster aan Oetersloven - Ze stekt voor dit in de vaste 
werkplanning van de TUD op te nemen. 
 
Na bespreking vraagt de voorzitter van de gemeenteraad eerst een amendement goed te keuren 
(m.n. aanpassing van art. 2 van het ontwerp besluit) en nadien het volledige besluit goed te 
keuren. 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren amendement art. 2 van het ontwerpbesluit 

eenparig aangenomen 
Goedkeuren overheidsopdracht tot afkoppelen van oppervlaktewater Ulbeek volgens 
een openbare aanbesteding 
eenparig aangenomen 
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De raad beslist: 
 
Art. 1 De opdracht voor de afkoppeling van oppervlaktewater te Ulbeek zal volgens de procedure 
van open aanbesteding gegund worden  
 
Art. 2 Het bestek en plannen dd. 23.01.2015 en raming dd. 12.02.2015 opgemaakt door Arcadis 
Belgium NV met refertenummer BE0100.043014 Afkoppeling van oppervlaktewater te Ulbeek 
(delen van Daalstraat en Ulbeekstraat) met een geraamd bedrag van 1.967.932,45 EUR (excl. BTW) 
voor aandeel van de gemeente worden goedgekeurd. 
 
Voor Deel 2B- Werken ten laste van Provincie Limburg wordt de meetstaat aangepast volgens de 
bemerkingen van de provincie Limburg en kan voor dit deel het ramingsbedrag en de plannen nog 
wijzigen voor aanbesteding. 
 
Art. 3 Overeenkomstig het reglement betreffende de subsidiëring van werken aan waterlopen en 
wachtbekkens dd. 22.11.1995 zal subsidie aangevraagd worden aan de provincie Limburg. 
 
Art. 4  Het dossier zal in tweevoud worden ingediend bij de provinciegouverneur. 
 
 
PUNT 11: WATERGROEP - AANPASSINGEN AAN DE WATERLEIDING INGEVOLGE AANLEG 
COLLECTOR KLEINE HERK FASE 2 - VOGELEINDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Naar aanleiding van het Aquafinproject Collector kleine Herk fase 2 zal er gescheiden riolering 
worden aangelegd worden in de Vogeleinde. Hiertoe dienen de nutsleidingen in de weg eveneens 
aangepast te worden. 
Raming van de Watergroep dd. 04.04.2024 voor de aanpassing van de waterleiding 
Schrijven van de Watergroep dd. 22.12.2014 betreffende de nieuwe financieringswijze voor 
werken aan de waterleidingen. 
Aangepaste raming van de Watergroep dd 02.02.2015 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2015, gecoördineerd 
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 02.02.2015 
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) 
Omwille van de collectorwerken dienen de nutsleidingen in de Vogeleinde ook aangepast te 
worden. In de Vogeleinde is nog een oude asbestwaterleiding aanwezig die best volledig 
vernieuwd wordt om beschadingen tijdens de werken te vermijden. Een deel van de kosten voor 
de aanpassingen van de leidingen worden Aquafin en de Watergroep gedragen.  De gemeente 
staat in voor de kosten van het uitbreken van de verlaten, asbest waterleidingen die niet in de 
rioleringssleuf vallen. 
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Prioritaire beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet kosten 16.400 EUR 

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 001.005.001.002 vernieuwen wegenis Vogeleinde 

Beleidsdomein Woon- en Leefomgeving 

Registratiesleutel 031000/6640200 

Investeringsenveloppe P-IE/32 

 
Tussenkomst raadsleden: 
Dhr. Johan Cabergs: 
Dit betreft een vervanging van de oude asbest cementleiding door nieuwe waterleiding. 
Door onderhandelen heeft men de kostprijs kunnen laten dalen van +/- 100.000 € naar het huidige 
bedra. De watergroep neemt het verschil ten laste. 
Deze uitgave zorgt ervoor dat men een nieuwe waterleiding krijgt en voorkomt dat men een 
binnen afzienbare termijn nieuw aangelegde weg zou moeten opbreken wegens problemen met 
een oude waterleiding. 
De werken zullen binnenkort starten aan de zijde van Kerniel. 
 
BESLUIT: Goedkeuren aanpassingen aan de weterleiding ingevolge aanleg collector Kleine Herk 

Fase 2 - Vogeleinde 
eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De aanpassingen aan de waterleiding ingevolge aanleg collector kleine Herk fase 2 wordt 
goedgekeurd. De kostprijs voor de aanpassingen van de waterleiding, niet ten laste van Aquafin, 
worden geraamd op 69.827,08 EUR en zijn ten laste van de Watergroep. De kosten voor het 
opbreken van de verlaten waterleiding buiten de rioleringssleuf worden geraamd op 16.400 EUR en 
zijn ten laste van de gemeente Wellen 
 
Art. 2 De financiering zal gebeuren door eigen middelen. Deze uitgaven worden voorzien in het 
budget 2015. 
 
 
PUNT 12: GEDEELTELIJKE AFSCHAFFING EN VERLEGGING VAN BUURTWEG NR. 124 (BROEKSTRAAT) 
- DEFINITIEVE VASTSTELLING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Aanvraag met plannen van 9 oktober 2014 opgesteld door Anteagroup, Jaarbeurslaan 25 te 3600 
Genk tot de gedeeltelijke afschaffing en verlegging van Sentier 124 in de atlas van de Buurtwegen 
van de gemeente Wellen 
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Juridische grondslag 
besluit van de gemeenteraad van 31 oktober 2014 tot voorlopige vaststelling van de gedeeltelijke 
afschaffing en verlegging van buurtweg 124 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen 
atlas der buurtwegen 
wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en latere wijzigingen; inzonderheid de artikels 27 tot en 
met 29 
besluit van 20 juni 2014 vanwege de Vlaamse Regering 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 van de aanleg van een verkaveling met wegenis langs de 
Broekstraat. Sentier 124 loopt dwars door het plangebied van de verkaveling en vormt de 
verbinding tussen de Broekstraat en chemin 38. Door de verkaveling wijzigt de ligging van voetweg 
124 maar door de nieuwe wegenis wordt deze verbinding wel in stand gehouden.  
 
Openbaar onderzoek 
Het openbaar onderzoek commodo et incommodo werd gehouden van 30 november tot en met 
29 december 2014. Er werden vijf schriftelijke bezwaren ingediend. De bezwaren zijn gesteund op 
volgende argumenten : 
 
Bezwaar 1 
- gebruik van de buurtweg sinds mensenheugenis als voetweg vanuit de Overbroekstraat en 
aansluitende wandelroutes 
- afbraak huis om nieuw verkeerskoopspunt te creëren lijkt onlogisch als het enkel moet dienen om 
bestaande verbindingspad voor voetgangers te ontsluiten voor autoverkeer. Einde van de rust 
omwille van autoverkeer 
- vrees voor scheuren aan de woning omwille van de aanleg van de weg op 1 tot 1,5 meter van de 
woning 
- bezwaar tegen de aanleg van een open riool over de ganse lengte van het perceel 
- vrees voor wateroverlast gezien de woning 0,80 m lager ligt dan de riool 
- vrees voor reukoverlast gezien de ligging van slaapkamer- en keukenvenster op 4 meter van de 
riool 
- vrees voor vliegen, muggen en ander ongedierte 
- betrokkene dient ten alle tijde een autoverbinding te hebben met weg 124 
 
Bezwaar 2 
- betrokkenen wensen niet in hun privacy en rustig woongenot gestoord te worden door de aanleg 
van een toegangsweg vlak voor hun woning 
- vrees voor ernstig verkeer en hinder 
- vrees voor gebruik van deze weg door niet plaatselijk verkeer als sluikweg van en naar 
industriezone Herten 
- de aanleg van het wachtbekken dat ernstige geurhinder en ongedierte zal meebrengen in een 
woongebied dat gekend staat als Broek 
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- vrees voor lawaai- en verkeershinder en er wordt nu al voorbehoud gemaakt voor eventuele 
schade aan de woning omwille van het zware vrachtverkeer 
 
Bezwaar 3  
- betrokkenen wensen niet in hun privacy en rustig woongenot gestoord te worden door de aanleg 
van een toegangsweg vlak voor hun woning 
- de vestiging van 9 nieuwe gezinnen op een beperkte oppervlakte zal ernstige verkeer en hinder 
meebrengen 
- vrees voor sluipverkeer van Berlingen, Hoertingen via de verkaveling naar de Broekstraat 
- lawaaihinder door de bouwwerken en voorbehoud voor schade ingevolge zware vrachtverkeer 
- aanleg wachtbekken brengt geurhinder mee gezien stilstaand water riekt 
- vrees voor ongedierte en andere lasten 
- kans voor wateroverlast gezien de locatie Broek gekend is als zeer nat en moerassig van aard 
- indien er beton in de grond wordt gepompt zal het water zich elders een weg dienen te zoeken 
- dit kan aanleiding geven tot ernstige hinder, zowel bouwtechnisch als met betrekking op het milieu 
- de aanwezigheid van veel bronnen 
- behoud van rechten om bezwaren en standpunten verder uit te breiden in de loop van de 
procedure 
 
Bezwaar 4 
- betrokkene is enkel akkoord met de voorliggende plannen op voorwaarde dat de verkaveling op 
termijn kan uitgebreid worden naar het achterliggende gebied Overbroek-Hofakker 
- de wegenis kan doorgetrokken worden vanaf de pijpenkop om de achterliggende percelen te 
ontsluiten gezien betrokkene eigenaar zijn van enkele achterliggende percelen 
- de nodige nutsvoorzieningen dienen hiervoor voorzien te worden . 
- door het bebouwen van de kavels langs de Broekstraat en de Overbroekstraat wordt het in de 
toekomst steeds moeilijker om dit binnengebied te ontsluiten 
- er dient een overeenkomst afgesloten met de verkavelaar inzake het gebruik van de 
nutsvoorzieningen en wegenis bij een mogelijke uitbreiding. Dit dient opgenomen te worden in de 
vergunning 
- er wordt verwezen naar de visie in het RUP Woonbeleid inzake het deelgebied Overbroek - 
Hofakker en dat deze voorschriften dienen doorgetrokken naar de te verkavelen percelen. 
- de beoordeling van de verkaveling dient beoordeeld in een ruimer kader met het oog op de 
toekomstige ontwikkeling 
- inzake de buurtweg kunnen betrokkenen akkoord gaan op voorwaarde dat de achterliggende 
grond bereikbaar blijft . De nieuwe gebruikers van de verkavelingsweg mogen deze niet achteraan 
afsluiten. 
- het voorschrift van het RUP woonbeleid inzake kleine landschapselementen en buurtwegen dient 
ook van toepassing te zijn op de aangrenzende percelen 
 
Bezwaar 5 (via raadsman) 
 
- betrokkenen beweren dat de buurtweg 124 geen buurtweg is doch een doorgang die volledig op 
eigendom van betrokkenen ligt. Verwezen wordt naar de notariële akte en landmetersplan. Volgens 
betrokkenen geldt hier het volle eigendomsrecht dat onaantastbaar is en er geen sprake kan zijn 
opp een zakelijk recht op het perceel. 
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Beoordeling van de bezwaren : 
 
- De gedeeltelijke afschaffing en herlegging van buurtweg 124 kadert in de aanleg van een 
verkaveling met bijhorende wegenis in het woongebied met landelijk karakter,  bestemd voor 
woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven (artikel 6 van het Koninklijk besluit 
van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen 
en de gewestplannen) 
- de trage verbinding tussen de Broekstraat en de Overbroekstraat en de verdere wandelwegen kan 
blijven bestaan, wel gedeeltelijk via de nieuwe verkavelingsweg ipv een voetweg. 
- tijdens de aanleg van de wegenis en bouwfases van de verkaveling kan er wel tijdelijk hinder 
ontstaan van vrachtvervoer maar daarna zal de weg enkel gebruikt worden als erftoegangsweg voor 
de bewoners. 
- Eventuele schade tijdens de werken aan bestaande bebouwing dient geregeld te worden tussen 
de bouwheer en de betrokken eigenaars, overeenkomstig de geldende regels. 
- De huidige buurtwegen in het gebied die aansluiten op de verkavelingsweg zijn momenteel in 
gebruik als trage weg en niet bestemd voor autoverkeer waardoor er geen sluipverkeer te 
verwachten valt vanuit de Overbroekstraat. Dit kan bijkomend vermeden worden door de plaatsing 
van een hindernis aan het einde van de pijpenkop 
- De wegenis wordt aangelegd met de nodige nutsvoorzieningen zoals gescheiden riolering, 
verlichting, waterleiding ..... In overeenstemming met de doelstellingen en beginselen van het 
integraal waterbeleid dient de aanvraag te voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening dd. 05.07.2013 waardoor er in de eerste plaats dient geïnfiltreerd te worden. In het 
ontwerp wordt hieraan voldaan door de aanleg van een gescheiden stelsel, er wordt gebruik 
gemaakt van grasdallen, minimale verharding langs de weg en de aanleg van een infiltratiebekken.   
- het gebied is volgens de watertoetskaarten mogelijk overstromingsgevoelig maar uit het ontwerp 
blijkt dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om de schadelijke effecten te ondervangen 
- In het ontwerp wordt geen open riool voorzien waardoor het bezwaar terzake zonder voorwerp is. 
Er wordt wel een bufferbekken voorzien voor de opvang van hemelwater, dat in principe niet 
vervuild is. Uit ervaring met bufferbekkens in andere verkavelingen toont aan dat er geen 
geuroverlast of ongedierte werd vastgesteld. 
- De aanleg van de wegenis kan inderdaad enig effect hebben op het huidig wooncomfort van de 
bestaande bewoning maar deze werken zijn noodzakelijk om dit binnengebied in de zone van het 
woongebied met landelijk karater te ontsluiten en te ontwikkelen wat in overeenstemming is met 
de bestemming van het volgens het gewestplan.  
- uit het ontwerp van de verkavelaar blijkt dat er rekening wordt gehouden met de latere 
ontwikkeling van het gebied Overbroek - Hofakker, met name door het voorzien van 2 mogelijke 
verbindingen waar latere wegenis verder op kan aansluiten aan de linkerzijde van de verkaveling en 
ter hoogte van de pijpenkop. 
- Ivm de verdere ontwikkeling heeft de verkavelaar een verklaring bijgevoegd inzake grondafstand 
zodat de wegenis later kan opgenomen worden in het openbaar domein. 
- sentier 124 is opgenomen in de atlas van de buurtwegen is dus niet enkel een doorgang. De 
wegzate is echter wel eigendom van de betrokken eigenaar. 
 
Argumentatie 
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De aanvraag tot verkaveling met wegenis werd eveneens ingediend op 31.10.2014 . Tijdens het 
openbaar onderzoek naar aanleiding van deze verkavelingsaanvraag van 30.11.2014 tem 29.12.2014 
werden eveneens gelijkaardige bezwaren ingediend.  
 
Om tegemoet te komen aan een deel van deze bezwaren heeft de verkavelaar het verkavelingplan 
aangepast, met name de inplanting van het wachtbekken werd gewijzigd, er werd een 
draadafsluiting voorzien rond het wachtbekken. Aan het einde van de pijpenkop wordt een 
draadafsluiting voorzien met enkel een opening met een breedte van 2,5 meter waardoor enkel 
fietsers en voetgangers de verbinding kunnen maken met buurtweg 38. Momenteel is het openbaar 
onderzoek over dit gewijzigd verkavelingsdossier lopende.  
 
Gezien deze aanpassingen binnen het verkavelingsdossier werd het rooilijnplan mbt sentier 124 
eveneens gewijzigd ten opzichte het plan bij de voorlopige vaststelling.  De rooilijn blijft echter op 
beide plannen gelijk zodat procedure ivm de buurtweg verder kan lopen. 
 
 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 
Het betreft hier de vaststelling van het tracé van buurtweg 124. 
De beslissing om de buurtweg af te schaffen en te verleggen, is geen gemeentelijke bevoegdheid 
maar een provinciale bevoegdheid.  
 
In de verkaveling zijn een aantal zaken gewijzigd die betrekking hebben op de buurtweg. 
Aan steegje van de Christinakapel komt een draadafsluiting met een opening van +/- 2 meter zodat 
er enkel zwakke weggebruikers door kunnen. 
Rond het bufferbekken komt eveneens een draadafsluiting om veiligheid te garanderen. 
 
Deze beslissing is gekoppeld aan de verkavelingsaanvraag m.b.t. betreffend woongebied.  
Het ene is aan het andere  gekoppeld. 
Concreet wordt de huidige buurtweg opgeheven en vervangen door andere weg en van achter 
afgesloten. 
 
Dhr. Stijn Vandersmissen: 
Open-Vld heeft hun opmerkingen reeds geformuleerd bij aanvang van de vergadering.  
Men vindt dat de mensen niet geïnformeerd zijn. Is het zo moeilijk om mensen eens samen te 
roepen en uit te leggen wat er gaat gebeuren?  
 
Mevr. Jeanine Leduc: 
E zijn veel misverstanden rond deze verkaveling. Men denkt dat dit over sociale koopwoningen 
gaat - dit is niet zo. 
De vraag of het opportuun is daar een verkaveling te realiseren volgens de inkleuring die er 
destijds aangegeven is, daar gaat ze niet over oordelen.  
Ze vindt wel dat de toegang naar de verkaveling vrij smal is. Dit is niet ideaal. De ontsluiting zou 
beter via een andere zijde gebeuren (bv. via parking Neven). 
Als het van Open-Vld afhangt, zal de verkaveling er niet komen. Ze hebben er evenwel geen 
zeggengschap in. Bouwpromotoren proberen overal deze verwervingen te doen en voor hun eigen 
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gewin te werken. Persoonlijk vindt ze het geen ideaal gebied om woningen aan te leggen. Men 
staat echter machteloos tegen dergelijke plannen van bouwpromotoren.  
 
Mevr. Els Robeyns: 
De verkaveling ligt vandaag niet voor ter bespreking. 
Vandaag ligt de buurtweg voor ter bespreking. 
Voor de duidelijkheid stelt ze dat het betreffend gebied een woongebied is en geen 
woonuitbreidingsgebied.  
 
Mevr. Kristien Treunen: 
De Open-Vld stelt: 'Als aan ons ligt, komt het er geen verkaveling'. 
Dit kun je zo niet stellen. Het betreft hier immers een woonzone en geen woonuitbreidingsgebied - 
verhinderen dat iemand een aanvraag doet om te bouwen op bouwgrond, dat kan je niet. 
 
Dhr. Stijn Vandersmissen: 
Dergelijke projecten hebben een grote invloed op mensen die daar al jaren wonen. 
Vandaar dat het nodig is deze mensen goed te informeren. 
 
Mevr. Els Robeyns: 
Het is geen probleem om mensen rond tafel te brengen maar het is moeilijk om uitleg te geven 
over een projecten van privé-personen. 
 
Vanuit het publiek komt er reactie. 
De voorzitter vraagt dat betrokkene de vergadering verlaat.  
Betrokkene verlaat de vergadering. 
 
Mevr. Els Robeyns: 
Het dossier wordt overgemaakt aan de provincie.  
Men zal vragen dat de provincie de gedeeltelijke afschaffing van de buurtweg en verlegging van de 
buurtweg nr. 124 enkel goed keurt onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de 
verkaveling.  
 
 
BESLUIT: Goedkeuren gedeeltelijke afschaffing en verlegging van buurtweg 124 - vaststellen 

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

De raad beslist: 
 
Art. 1 De gemeenteraad stelt voor om de voetweg 124 in de Atlas van de Buurtwegen van de 
gemeente Wellen deels af te schaffen en te verleggen zoals aangegeven op de bijgevoegde 
plannen en een ontwerp van rooilijn vast te stellen. 
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Art. 2 De nieuwe ontwerp-rooilijn van de voetweg 124 in de Atlas van de Buurtwegen van de 
gemeente Wellen, zoals weergegeven het bijgevoegde ontwerp van rooilijnplan wordt definitief 
vastgesteld 
 
Art.3 De deputatie zal verzocht worden om te beslissen over deze gedeeltelijke afschaffing en 
verlegging van een rooilijn  van voetweg 124 uit de Atlas van de Buurtwegen en bijhorend ontwerp 
van rooilijnplan. 
 
Art. 4 Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit 
 
 

IV. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
PUNT 13: REGLEMENT TUSSENKOMST TEN BEHOEVE VAN DEELNAME DOOR WELLENSE KINDEREN 
MET EEN BEPERKING AAN SPORTKAMPEN/-DAGEN BUITEN DE GEMEENTE À RATO VAN € 2,48 PER 
DEELNEMER PER DAG, ONDER WELBEPAALDE VOORWAARDEN. 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Wellense kinderen met een beperking die wensen deel te nemen aan sportkampen voor kinderen 
met een beperking, laten genieten van een tussenkomst vergelijkbaar aan de tussenkomst 
toegekend aan Wellense kinderen in kader van het reglement "Tussenkomst ten behoeve van de 
gemeentelijke sportkampen 2015 à rato van € 2,48 per deelnemer per dag, onder bepaalde 
voorwaarden". 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Besluit gemeenteraad 26.12.2014 tot goedkeuren van 'tussenkomst ten behoeve van de 
gemeentelijke sportkampen  2015 à rato van 2,48 € per deelnemer per dag, onder welbepaalde 
voorwaarden' 
Besluit college burgemeester en schepenen dd. 19.01.2015 en 02.02.2015 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
 
Toelichting 
Kinderen met een beperking die niet kunnen deelnemen aan de gemeentelijke sportkampen 
kunnen geen aanspraak maken op een gemeentelijke tussenkomst. 
Het is aangewezen aan deze kinderen een tussenkomst te verlenen bij deelname aan 
sportkampen/dagen, vergelijkbaar met de tussenkomst ten behoeve van de gemeentelijke 
sportkampen zoals goedgekeurd in gemeenteraad van 26.12.2015. 
 
Argumentatie 
Het voorstel wordt besproken. 
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Gewone beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet € 750 

Beleidsdoelstelling 001.007 De gemeente werkt verder aan een bruisende gemeente 
met een toegankelijk vrijetijdsaanbod 

Actieplan 001.007.004 De gemeente voert een laagdrempelig activeringsbeleid 

Actie 001.007.004.007 Verlaging participatiedrempels voor 
kansengroepen om deel te nemen aan het Wellens verenigingsleven 

Beleidsdomein 04 Cultuur en vrije tijd 

Registratiesleutel 074000/64930000 

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 
Dit voorstel is uitgewerkt op vraag van de oppositie.   
Ere wie ere toekomt. 
 
Mevr. Sandra Jans: 
Ze vraagt om dit bekend te maken bij de organisatie waar kinderen met een beperking terecht 
kunnen. 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren reglement tussenkomst ten behoeve van deelname door Wellense 

kinderen met een beperking aan sportkampen buiten de gemeente 
eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De gemeente zal tussen komen in de kosten voor deelname van Wellense kinderen met een 
beperking aan sportkampen/-dagen 2015 buiten de gemeente  à rato van € 2,48 per deelnemer per 
dag, onder bepaalde voorwaarden: 

1) de kinderen moeten in Wellen woonachtig zijn (hoofdverblijfplaats) 
2) de kinderen mogen maximum 18 jaar zijn op moment van deelname 
3) het maximum aantal dagen dat er een tussenkomst gevraagd/toegekend kan worden 

bedraagt 60 dagen 
4) de ouder(s) dienen een aanvraag in te dienen bij de sportdienst. Deze aanvraag moet 

vergezeld zijn van een attest van de organisatie van het gevolgde sportkamp/-dag, waaruit 
blijkt dat dit een sportkamp is voor kinderen met een beperking 

5) de goedkeuring van de terugbetaling zal gebeuren door het schepencollege op basis van de 
aanvraag en bijgevoegde attest 

6) de terugbetaling zal rechtstreeks gebeuren aan de ouder(s) 
 
Art. 2 Deze uitgaven zullen voorzien worden op de registratiesleutel 074000/64930000  
 
 
PUNT 14: Intekenen project "Hartveilige gemeente": Samenwerkingsovereenkomst met het Rode 
Kruis 
DE RAAD, 
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Voorgeschiedenis/aanleiding 
Het doel van het project Hartveilige gemeente van het Rode Kruis is om de overlevingskansen van 
slachtoffers met een hartstilstand structureel te verhogen, alsook de eerstehulpcapaciteiten van 
de bevolking te vergroten. 
Dit wordt nagestreefd door zoveel mogelijk mensen op te leiden in reanimatie met het gebruik van 
AED-toestellen en door hen te informeren over het belang van het plaatsen van AED-toestellen in 
steden en gemeenten, bedrijven, sportclubs, organisaties en scholen. 
 
Toelichting (feiten en context) 
De belangrijkste verplichtingen voor de gemeente in deze samenwerkingsovereenkomst zijn: 
- de gemeente verbindt er zich toe dat binnen een termijn van 6 maanden na ondertekening van 
de overeenkomst tenminste 10% van haar personeel de opleiding 'Reanimeren en defibrilleren' 
van het Rode Kruis heeft gevolgd. De gemeente staat zelf in voor de daaruit voortkomende kosten. 
- de gemeente verbindt er zich toe om de bevolking van de gemeente zo veel mogelijk te 
sensibiliseren en op te leiden in reanimatie en AED-gebruik en daartoe nodige opleidingen van het 
Rode Kruis te voorzien. 
- De gemeente zal met het Rode Kruis een overeenkomst aangaan m.b.t. de organisatie van deze 
opleidingen. 
- de gemeente dienst ten minste één publiek toegankelijk AED-toestel op haar grondgebied te 
plaatsen. 
- de gemeente bezorgt het Rode Kruis de nodige gegevens zoals de plaats van de AED-toestel(len) 
en de contactpersoon. Deze gegevens worden vermeld op de Rode Kruis website van Hartveilig. 
- de overeenkomst heeft een duur van 2 jaar met ingang vanaf ondertekening van de 
overeenkomst, zonder mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Deze kan door elk van de partijen 
bij aangetekende brief opgezegd worden mits naleving van een opzegtermijn van 3 maanden. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robyens: 
Er is een overheidsopdracht lopende voor aankoop van een AED toestel voor reanimatie. 
In eerste instantie wordt dit aan de sporthal voorzien. 
In de toekomst zou men bv. nog een AED toestel kunnen voorzien in de buurt van het 
gemeenteplein en aan het jeugdheem.  
Bedoeling is te starten met één toestel en dan te evalueren.  
Er zijn verschillende offertes ingediend. De offertes worden bestudeerd. 
  
Er is met mensen van rode kruist contact opgenomen i.k.v. project 'hartveilige gemeente'.   
Men wil instappen in het project van het rode kruis voor 'hartveilige gemeente' en daartoe alvast 
een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met het rode kruis. 
 
Mevr. Sandra Jans 
Het is van belang dat hier enorm veel reclame rond gemaakt worden zodat mensen 
gesensibiliseerd worden. 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst 'hartveilige gemeente' met het rode kruis 

eenparig aangenomen 
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De raad beslist: 
 
Art.  1 De samenwerkingsovereenkomst 'Hartveilige gemeente' wordt goedgekeurd en afgesloten 
met het Rode Kruis. 
 
Art. 2 Kosten voor het organiseren van opleidingen voor gebruikers zoals vb. sportverenigingen, 
georganiseerd door het Rode Kruis, worden door de gemeente ten laste genomen. 
 
 

V. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 15: GEMEENTERAAD 26 DECEMBER 2014 : GOEDKEURING NOTULEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 26 december 2014. 
 
Juridische grondslag 
De bepalingen van het gemeentedecreet.Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Het huishoudelijk reglement gemeenteraad Wellen, laatst gewijzigd bij beslissing van de 
gemeenteraad dd. 31.10.2014 
 
Toelichting (feiten en context) 
Art. 33, 3de en 4de lid van het gemeentedecreet bepaalt als volgt : 
Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de 
redactie van de notulen van de vorige vergadering.  Als die opmerkingen door de gemeenteraad 
worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de 
notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de 
gemeenteraad en de gemeentesecretaris. 
 
Argumentatie 
Er werden geen opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de inhoud van de notulen. 
 
BESLUIT: Goedkeuren notulen raad 26.12.2014 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : De notulen van de vergadering van 26 december 2014, goed te keuren. 
 

De vergadering wordt opgeheven om 22 uur. 
 

De Secretaris 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 
 


