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NOTULEN GEMEENTERAAD 28 APRIL 2015 OM 20:30 UUR 
 

Aanwezig: Els Robeyns, burgemeester-voorzitter 
Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes en Albert Thijs, 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 
 

 

 
 

OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 1: KENNISNAME LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN PERIODE 25/08/2014 TOT EN MET 
23/02/2015 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Lijst van gegunde overheidsopdrachten tussen 25/08/2014 en 23/02/2015 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2004, gecoördineerd 
Wetgeving overheidsopdrachten 
 
BESLUIT:  
De gemeenteraad neemt kennis van: 
Er wordt kennis genomen van de gegunde overheidsopdrachten van 25.08.2014 tot en met 
23.02.2015 
 
 
 

II. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 2: PROEFABONNEMENT ZOLAD 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
- Advies Onroerend Erfgoed dd. 23.01.2015 naar aanleiding stedenbouwkundige vergunning dd. 
08.04.2015 afgeleverd door Ruimte Vlaanderen 
- Besprekingen met Onroerend Erfgoed dd. 19.02.2015 en 27.03.2015 
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- E-mailbericht dd. 05.03.2015 van Onroerend Erfgoed met de bijzondere voorwaarden bij de 
vergunning voor een archeologisch propectie in de bodem 
- Schrijven Zolad + dd. 31.03.2015 
- besluit van de gemeenteraad van 31.03.2015 tot vaststelling van de opdracht  voor de uitvoering 
van een archeologische prospectie met ingreep in de bodem te Ulbeek volgens 
onderhandelingsprocedure 
 
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 
Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van Monumenten en Stads- en Dorpsgezichten en 
latere wijzigingen  
Decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, en latere wijzigingen 
MB van 09 juni 2004 tot bescherming van de voormalige Dorpsdries van Ulbeek als beschermd 
dorpsgezicht 
Decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium en latere 
wijzigingen, hierna genoemd het archeologiedecreet. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium en latere wijzigingen, hierna 
genoemd het archeologiebesluit. 
Ministerieel besluit van 13 september 2011 tot bepaling van de minimumnormen voor de 
registratie en documentatie bij archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem en de wijze van 
rapportering tot uitvoering van artikel 14, §3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 
1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het 
archeologisch patrimonium, hierna genoemd de minimumnormen.  
 
Toelichting (feiten en context) 
De gemeente Wellen kan een proefabonnement afsluiten vanaf heden tot en met 31.12.2015 met 
Zolad. Zolad, intergemeentelijke projectvereniging voor het onroerende erfgoed, kan dossiers rond 
Onroerend erfgoed behartigen voor de gemeente. Zolad kan ook instaan voor het veldwerk op 
voorwaarde dat dit naar tijdsbesteding de dienstverlening voor de andere gemeenten niet in het 
gedrang brengt.  In het kader van dit lidmaatschap, kan Zolad o.a. een bureau-onderzoek 
uitvoeren voor de archeologische prospectie te Ulbeek.  
 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet 1.500 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 
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Actie 001.005.001.021 Archeologisch onderzoek plein Ulbeek 

Beleidsdomein woon- en leefomgeving 

Registratiesleutel 0721/2140007 

Investeringsenveloppe  

Visum  

 
BESLUIT: Goedkeuren proefabonnement Zolad 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De gemeente Wellen treedt toe tot Zolad + en dit tot en met 31.12.2015. 
 
Art. 2 Zolad + behartigt de belangen van de gemeente Wellen op vlak van Onroerend erfgoed en 
voert hiervoor taken uit op last van het college van burgemeester en schepenen. 
 
Art. 3 Voor datum van 31.12.2015 beslist de gemeente of zij al dan niet in stapt in Zolad+ of de 
opvolger in 2016-2021. 
 
Art. 4 De kosten verbonden met dit lidmaatschaps, nl. 1.500 EUR, worden voorzien bij 
budgetswijziging 2015. 
 
Art. 5 Bijkomende kosten gerelateerd aan gemeentelijke projecten beperken zich tot de gemaakte 
kosten (verplaatsingen, ...) en zullen na een door het schepencollege goedgekeurde schulvordering 
betaald worden. 
 
 
 

III. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 3: OCMW : KENNISNAME EEDAFLEGGING NIEUW RAADSLID 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
Het schrijven van mevr. Greet Schoofs waarbij zij op 9 maart 2015 haar 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. 
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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 : 
- de heer Briers Gerry als eerste opvolger fungeert van mevr. Schoofs Greet 
 
Argumentatie 
- De akten van eedaflegging van de heer Briers Gerry waaruit blijkt dat deze op 30 maart in handen 
van de voorzitter van de gemeenteraad de voorgeschreven eed heeft afgelegd. 
 
BESLUIT:  
De raad neemt kennis 
 
Art. 1 : van de akte van eedaflegging van de heer Briers Gerry als werkend lid van de Raad van het 
OCMW van Wellen. 
 
 
 

IV. ALGEMENE FINANCIERING 
 
PUNT 4: INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN LIMBURG (I.G.L.) - 
WERKINGSTOELAGE 2015 - VOORSCHOT T.B.V. € 1.334,70 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Het schrijven vanwege I.G.L. gedateerd 12.02.2015 houdende de aanvraag tot het bekomen van 
het voorschot van de tussenkomst in de werkingskosten I.G.L.  
 
Overeenkomstig met artikel 42quarter van de gecoördineerde statuten wordt er jaarlijks een 
voorschot op de werkingstoelage gevorderd.  Dit voorschot bedraagt 90% van de werkingstoelage 
van het voorbije jaar.  Het saldo zal worden gevorderd nadat de officiële bevolkingscijfers per 1 
januari 2015 gepubliceerd zijn en de Algemene Vergadering tijdens zijn vergadering van 19 juni 
2015 het bedrag per inwoner definitief zal hebben vastgesteld. 
 
Juridische grondslag 
De beslissing van de gemeenteraad dd. 18.07.1993 inzake toetreding tot de Intercommunale 
Maatschappij voor hulp aan gehandicapten en voor jeugdbescherming in Limburg; 
 
De statuten van deze Intercommunale Maatschappij; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het voorschot op de werkingskosten 2015 is gelijk aan 90% van de werkingskosten 2014 (€ 
1.483,00) of een bedrag van € 1.334,70. 
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Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet Budget : € 1.700,00 - Kost voorschot : € 1.334,70 

Beleidsdoelstelling 001/001 

Actieplan 001/001/001 

Actie 001/001/001/001 

Beleidsdomein 01 Algemeen Bestuur 

Registratiesleutel 64930000/091100 

Visum Niet van toepassing 

 
BESLUIT: Goedkeuren voorschot werkingstoelage 2015 I.G.L. 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Overeenkomstig het schrijven van I.G.L. dd. 12.02.2015 en art. 42quarter van de statuten zal 
de gemeente Wellen tussenkomen voor een bedrag van € 1.334,70 als voorschot op de 
werkingskosten 2015, zijnde 90% van de toelage van het vorige jaar. 
 
Art. 2 Deze toelage zal aangerekend worden op  
- beleidsveld : 091100 - Diensten en voorzieningen met een handicap 
- algemene rekening : 64930000 
van het budget 2015 en zal gestort worden op de bankrekening Belfius - GKCCBEBB, BE87 0910 0081 
1694 
 
Art. 3 De Intercommunale vereniging voor hulp aan gehandicapten in Limburg - I.G.L. - zal deze 
toelage aanwenden overeenkomstig het doel en de bepalingen van haar statuut en zal hiervan 
verantwoording geven binnen 4 maanden na het boekhoudkundig jaar. 
 
 
 

V. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 5: TOELAGE 2015 - VOEDSELPRODUCENTENRAAD (VPR) T.B.V. 750 EURO 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De VPR diende een aanvraag voor een werkingssubsidie van 750 euro in op 10.03.2015. Dit 
agendapunt werd voorgelegd op de beraadslaging van het College van Burgemeester en 
Schepenen van 13.04.2015. Er werd beslist om het dossier inzake de toelage 2015 van de VPR voor 
te leggen aan de gemeenteraad met het voorstel tot toekenning van de toelage. 
 
Juridische grondslag 
Beslissing van de Gemeenteraad van 22.02.2013 omtrent het reglement inzake toekenning van 
toelagen aan de adviesraden 
Wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige 
toelagen 
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Gemeentedecreet van 15.07.2005 
 
Argumentatie 
De gemeenteraad stelt vast dat de aanvraag voor een werkingssubsidie beantwoordt aan art. 3 
van het reglement, dat stelt dat een aanvraag voor 31 december van het lopend dienstjaar moet 
ingediend worden. De aanvraag werd door de VPR ingediend op 10.03.2015. 
 
De gemeenteraad stelt vast dat de aanvraag beantwoordt aan art. 4 van het reglement. Volgende 
stavingsstukken werden toegevoegd in bijlage: 

1) kopies van de stand van de financiële rekeningen op 31.12.2014, zijnde 571,82 euro 
(KBCrekening) én van de laatste stand van de financiële rekening op 12.03.2015, zijnde 
571,82 euro (in Bijlage 1); 

2) een kasverslag van het dienstjaar 2014 met verantwoordingsstukken (in Bijlage 2). 
 
De gemeenteraad stelt vast dat de aanvraag beantwoordt aan art. 5 van het reglement, vermits 
het maximum toegelaten bedrag van 2.500 euro op 31.12.2014 niet overschreden werd. Uit de 
stavingsstukken blijkt dat op 31.12.2014 van het vorige dienstjaar een totaal positief saldo van 
571,82 euro op de rekening van de VPR stond. 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 750 euro 

Beleidsdoelstelling Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 

Actie Toelage landbouwraad 

Beleidsdomein Ondernemen en werken 

Registratiesleutel 0530/61310040 

Visum / 

 
BESLUIT: Goedkeuring toelage VPR voor 2015 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Voor het jaar 2015 zal aan de voedselproducentenraad (VPR) een geldelijke werkingstoelage 
van 750 euro toegekend worden. Deze toelage zal aangerekend worden op artikel 0530/61310040 
van het budget 2015. 
 
Art. 2 Dit bedrag zal overgeschreven worden op rekeningnummer BE46 7350 2071 4336 van de 
voedselproducentenraad (VPR). 
 
Art. 3 De voedselproducentenraad (VPR) zal deze toelage aanwenden overeenkomstig het doel en 
de bepalingen van haar statuut en zal hiervan verantwoording geven binnen 4 maanden na het 
boekhoudkundig jaar. 
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VI. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
PUNT 6: TOELAGE 2015: WELLENSE SPORTRAAD T.B.V. € 750,00 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Aanvraag van de Wellense sportraad dd. 19.03.2015 tot het bekomen van een toelage voor 2015 
bevattende: het kasverslag werkingsjaar 2014, met omschrijving van de uitgaven en ontvangsten, 
de rekeninguittreksels 2014 en de rekeninguittreksels houdende het saldo dd. 31.12.2014. 
Beslissing van het schepencollege dd. 23.03.2015 om de aanvraag voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 
 
Juridische grondslag 
Gemeenteraadsbesluit dd. 22.02.2013 betreffende het reglement inzake toekenning van toelagen 
(jaarlijkse werkingssubsidie en projectsubsidie) aan adviesraden en overlegstructuren. 
Artikel 4 van voornoemd raadsbesluit houdende: "Elke aanvraag voor een werkingssubsidie moet 
vergezeld zijn van de nodige stavingstukken, met name: 

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

de laatste stand van de financiële rekeningen" 
Artikel 5 van voornoemd raadsbesluit houdende: "Indien uit de stavingstukken blijkt dat op 31.12 
van het vorige dienstjaar, een totaal positief saldo van € 2.500,00 op de rekeningen van een 
adviesraad stond, wordt de subsidie niet toegekend. Hiervan wordt alleen afgeweken indien de 
betrokken adviesraad door middel van stavingstukken kan aantonen dat in het jaar waarin de 
subsidie wordt aangevraagd, voor méér dan € 2.500,00 aan uitgaven zijn voorzien of wanneer de 
begroting - van het duidelijk omschreven en gemotiveerd project- aangeeft dat het project voor 
meer dan € 2.500,00 kosten met zich mee brengt 
Gemeentedecreet dd. 15.07.2005 
Decreet betreffende openbaarheid van bestuur dd. 26.03.2004 
Wet betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht en bestuurshandelingen dd. 29.7.1991 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het totaal positief saldo op de rekeningen dd. 31.12.2014 bedraagt € 306,30. Het maximum van € 
2.500,00 - zoals vastgesteld bij art. 5 in het reglement tot toekenning van toelagen aan 
adviesraden en overlegstructuren- wordt dus niet overschreden.  
In het budget 2015 is er een krediet voorzien van € 750,00. 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet € 750,00 

Beleidsdoelstelling 001.001 

Actieplan 001.001.001 

Actie 001.001.001.001 

Beleidsdomein Cultuur en vrije tijd 

Registratiesleutel 074000/63130040 
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BESLUIT: Goedkeuring toelage Wellense sportraad 2015 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De toelage 2015 zal toegekend worden aan de Wellense sportraad. 
 
Art. 2 Deze toelage zal aangerekend worden in de boekhouding als volgt: 

Budget/kosten/krediet € 750,00 

Beleidsdoelstelling 001.001 

Actieplan 001.001.001 

Actie 001.001.001.001 

Beleidsdomein Cultuur en vrije tijd 

Registratiesleutel 074000/63130040 

 
Art. 3 Dit bedrag zal worden overgeschreven op het rekeningnummer BE22 7512 0701 8147 van de 
Wellense sportraad. 
 
 
 

VII. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 7: ADDENDUM SAMENWERKINGSOVEREENKOMST AWV N777 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Gemeenteraadsbeslissing van 30 november 2001 houdende  goedkeuring van projectbijakte nr. 
73098 - module 13 a : aanleg van fietspaden langs de N777 Zonneveldweg - Vloeiherkstraat en de 
ondertekening van de projectbijakte op 18.12.2002 
Gemeenteraadsbeslissing van 01 december 2005 houdende goedkeuring van addendum aan 
projectbijakte nr. 73098/A dd. 18.12.2002 met module 13 a betreffende wijziging 
betalingsmodaliteiten bij de subsidiëring van nieuwe verbindende fietspaden langs gewestwegen 
en ondertekening van het addendum op 22.05.2006 
Goedkeuring projectnota  van de wegenis- en fietspadinfrastructuur op door de PAC op 23 
november 2004 
Gemeenteraadsbeslissing van 01 december 2005 houdende goedkeuring  van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen AWV, Aquafin en de gemeente betreffende de studie en 
uitvoering van werken op de gewestweg N777; 
Gemeenteraadsbeslissing van 27 januari 2006 betreffende de aanpassing van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen AWV, Aquafin en de gemeente betreffende de studie en 
uitvoering van werken op de gewestweg N777 en ondertekende samenwerkingsovereenkomst dd. 
02 februari 2006; 
Gemeenteraadsbeslissing van 25.06.2010 houdende goedkeuring voorontwerp Aanleg van semi-
gescheiden riolering en fietspaden langs de GW N777, deel Zonneveldweg en deel Vloeiherkstraat 
(project 20015 A - Collector Winterbeek) 
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Gemeenteraadsbeslissing van 25.11.2011 houdende goedkeuring aangepast voorontwerp en 
raming, goedkeuring tot indeling van het project in fases en aanvraag afwijking artikel 20 van het 
subsidiebesluit betreffende de gemeentelijke riolering 
Stedenbouwkundige vergunning dd. 08.04.2014 voor het renoveren van de gewestweg N777 en 
aanleggen van fietspaden in de Vloeiherkstraat; 
Gemeenteraadsbeslissing van 31 oktober 2014 houdende goedkeuring van de opdracht bij wijze  
van open aanbesteding voor het uitvoeren van werken - N777 fase 1 fietspaden Vloeiherkstraat. 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
 
Toelichting (feiten en context) 
In de samenwerkingsovereenkomst zoals goedgekeurd in 2006 werden de modaliteiten in verband 
met de uitvoering van de werken langs de N777 (Vloeiherkstraat en Zonneveldweg) vastgelegd 
voor de 3 betrokken partijen AWV, gemeente en Aquafin. AWV heeft nu bijkomend beslist heeft 
om de toplaag voor de eerste fase van de werken (Vloeiherkstraat) te vervangen en zal hiervoor 
tussen komen in de kosten. Dit was niet voorzien in de basisovereenkomst van 2006. Bijgevolg 
werd door AWV een addendum opgesteld waarin deze bijkomende werken voor rekening van 
AWV werden opgenomen. 
 
Argumentatie 
Het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst betreffende de studie en uitvoering van 
werkenop gewestweg N 777 te Wellen van 02.02.2006 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.  
 
 
 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet raming 50.076,50 EUR volledig ten laste van AWV 

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 actie 001.005.001.005 heraanleg N777 

Beleidsdomein Woon- en Leefomgeving  

Registratiesleutel / 

Investeringsenveloppe / 

Visum / 

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns:  

• Dit addendum omvat een uitbreiding van de oorspronkelijke 
samenwerkingsovereenkomst: AWV zal ten hare laste de weg opnieuw bestrijken  

Dhr. Stijn Vandersmissen: 
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• Men wil nogmaals de lange duurtijd van dit project onder de aandacht brengen. In 1996 is 
er een beslissing genomen voor het aanleggen van fietspaden - nu kan er eindelijk 
uitgevoerd worden 

Mevr. Jeanine Leduc: 
• Over alle partijen heen is er altijd hard gewerkt geweest aan dit dossier om de zaak te 

activeren - men is blij dat dit dossier nu eindelijk in orde is en uitgevoerd kan worden 
Mevr. Kristien Treunen: 

• al jarenlang heeft de gemeente de nodige voorzieningen getroffen - nu zijn we er bijna en 
dit is een goede zaak. 

Dhr. Johan Cabergs: 
• De directeur van AWV is 2 keer uitgenodigd voor een overleg - mede hierdoor zijn kan er 

nu overgegaan worden tot uitvoering  
 
BESLUIT: Goedkeuren addendum samenwerkingsovereenkomst AWV N777 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Het addendum nr. 1 samenwerkingsovereenkomst betreffende de studie en de uitvoering van 
werken op gewestweg N777 te Wellen , zoals opgesteld door de Afdeling Wegen en Verkeer wordt 
goedgekeurd en ondertekend. 
 
 
PUNT 8: BESTEK GEMEENTEPLEIN EN OMLEGGING BEEK : AANPASSING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Project Kleine Landeigendom tot de bouw van een  4 sociale appartementen en een 
gemeenschapslokaal ter plaatse Dorpsstraat 27 B 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Besluit van de gemeenteraad van 26.08.2011 tot aanstelling van een ontwerper voor het opstellen 
van een ontwerp met inbegrip van de opvolging der werken voor het omleggen en openmaken van 
de beek en het uitvoeren van de aanpassingswerken voor de aansluiting van de beek op de 
waterpartij in de Dorpsstraat te Wellen volgens de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking - goedkeuring bestek en raming van de opdracht 
Beslissing van het schepencollege van 17.10.2011 tot toewijzing van de opdracht tot aanstelling 
van een ontwerper voor het opstellen van een ontwerp met inbegrip van de opvolging der werken 
voor het omleggen en openmaken van de beek en het uitvoeren van de aanpassingswerken voor 
de aansluiting van de beek op de waterpartij in de Dorpsstraat te Wellen aan Antea Group nv, 
Jaarbeurslaan 25 te Genk 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 15 juni 2006 vooral de artikelen 23 en 24 betreffende de overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de koninklijke 
besluiten van 15 juli 2011  en 14 januari 2013 
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Wet van 17 juni 2013 en latere wijzigingen betreffende motivering informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het ontwerp omvat de werken die zullen gebeuren in fase 1 (1A + 1B) , met name de 
voorbereidende grondwerken ten behoeve van de bouw van de appartementen, de omlegging van 
de beek en de heraanleg van het Gemeenteplein. In de tweede fase na de bouw van de 
appartementen zal het geheel afgewerkt worden en het achtergelegen natuurgebied worden 
ingericht. Hiervoor zal een apart aanbestedingsdossier worden opgemaakt.  
Beslissing gemeenteraad dd. 31.10.2014 houdende goedkeuring ontwerp bestek dd. 10.08.2014 
en raming dd. 10.09.2014 opgemaakt door Anteagroup  met refertenummer 223610 voor het 
omleggen en openmaken van de beek en aanpassingswerken voor de aansluiting van de beek op 
de waterpartij in de Dorpsstraat. 
Het aangepaste bestek (fase 1a, 1b en 2) opgemaakt door Antea Group dd. 23.03.2015 t.b.v. 
175.991,22 EUR (excl. btw) 
 
Adviezen 
Advies Agentschap Wegen en Verkeer dd. 05.06.2014.  
 
Argumentatie 
Voor voormelde opdracht wordt de open aanbesteding als procedure voorgesteld.  
 
 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten 165.000 EUR / 212.949,38 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 001.005.002.003 : herinrichting waterpartij en pleintje voor 
gemeentehuis 

Beleidsdomein Woon en Leefomgeving 

Registratiesleutel 020004/22400007 

Investeringsenveloppe  

Visum momenteel niet nodig 
 

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 

• Het lastenboek zoals goedgekeurd door de gemeenteraad dd.  op 31/10/14 dient, ten 
gevolge van opmerkingen van AWV en provincie Limburg, aangepast te worden.  

Mevr. Jeanine Leduc:  
• De toegang tot het achterliggend natuurgebied wordt verbeterd - door dat de 

schanskorven verwijderd worden, kan meandervorming gebeuren 
Dhr. Johan Cabergs: 

• De schanskorven blijven gedeeltelijk bestaan om de meandervorming in te perken 
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BESLUIT: Goedkeuren aanpassingen aan bestek omvorming beek 
eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1  Het aangepaste bestek dd. 23.03.2015 met bijgevoegde plannen en raming opgemaakt door 
Anteagroup  met refertenummer 223610 met een geraamd bedrag van 175.991,22 EUR (excl BTW) 
wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2 Fase 1a + 1b t.b.v. 102.578,59 EUR (excl. btw) zal uitgevoerd worden in 2015. Fase 2 t.b.v. 
73.412,63 EUR (excl. btw) zal uitgevoerd worden (vermoedelijk) in 2017. 
 
 
 

VIII. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 9: GAS -SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INZAKE DE BEMIDDELINGSPROCEDURE BIJ 
GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN KADER VAN HET VEILIGHEIDSBELEID EN DE 
AANPAK VAN DE FEDERALE REGERING M.B.T. DE JEUGDCRIMINALITEIT 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Actualisatie samenwerkingsovereenkomst tussen stad TONGEREN en gemeente Wellen inzake 
bemiddelingsprocedures bij gemeentelijke administratieve sancties 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet 24.06.1988, in bijzonder art. 119 en volgende 
Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 
Koninklijk besluit van 28 januari 2014  houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor 
de bemiddeling in kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 
Politiereglement ‘overlastfenomenen sanctioneerbaar met GAS’ zoals vastgesteld in de 
gemeenteraad van 28.11.2014 
Ministerieel besluit van 19.11.2014 houdende de toekenning van een toelage aan stad Tongeren in 
kader van het Grootstedenbeleid 
Overeenkomst tussen de federale staat en de stad Tongeren voorzien door het Koninklijk besluit 
van 28.01.2014 betreffende de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve 
sancties. 
 
Toelichting (feiten en context) 
De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Tongeren en de gemeente Wellen inzake de 
bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties, werd in 2009 afgesloten. Deze 
samenwerkingsovereenkomst dient geactualiseerd te worden conform de nieuwe wetgeving. Er 
ligt een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voor ter goedkeuring.  
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Argumentatie 
Bemiddelen inzake gemeentelijke administratieve sancties kan een element van preventie zijn 
tegen overlast. 
 
BESLUIT: Goedkeuren actualisatie samenwerkingsovereenkomst 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Tongeren en de gemeente Wellen inzake de 
bemiddelingsprocedure bij Gemeentelijke Administratieve Sancties, in het kader van het 
veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit wordt 
goedgekeurd. 
 
Art. 2 Deze overeenkomst vervangt de voorgaande overeenkomst. 
 
Art. 3 Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de betrokken diensten en instanties. 
 
 
PUNT 10: GAS - AANSTELLEN SANCTIONEREND AMBTENAAR 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Aanstellen van de gemeentesecretaris als sanctionerend ambtenaar van inbreuken die het 
voorwerp van administratieve sancties kunnen uitmaken tgv gewijzigde regelgeving 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet dd. 24.06.1988, gecoördineerd 
Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties dd. 24.06.2013 
Omzendbrief van 23.12.2013 betreffende de wet van 13 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties en haar uitvoeringsbesluiten 
Omzendbrief van 22.07.2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving aangaande 
de gemeentelijke administratieve sancties  
Beslissing van de gemeenteraad dd. 28.01.2009 tot aanstellen van een sanctionerend ambtenaar 
Beslissing gemeenteraad dd. 28.11.2014 tot goedkeuring van de politieverordening 
‘overlastfenomenen sanctioneerbaar met gemeentelijke administratieve sancties’  
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
KB van 21.12.2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de 
ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes 
in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 
 
Toelichting (feiten en context) 
Artikel 6 van de GAS-wet bepaalt dat de administratieve geldboete wordt opgelegd door “de 
sanctionerend ambtenaar”. 
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Deze bepaling werd uitgevoerd door het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling 
van de 
kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de 
administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties (hierna genoemd KB sanctionerende ambtenaren). Dit 
koninklijk besluit heft het koninklijk besluit van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot 
aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 
betreffende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties, op. 
In voormeld koninklijk besluit wordt bepaald welke ambtenaren of personeelsleden door de 
gemeenteraad kunnen worden aangewezen als sanctionerend ambtenaar, meer bepaald : 
- de gemeentesecretaris; 
- een contractueel of statutair ambtenaar; 
 
Adviezen 
In toepassing van art. 1§6 werd advies gevraagd aan de procureur des Konings bij brief van 
30.03.2015. 
 
Argumentatie 
Het is aangewezen voor gemeente Wellen de gemeentesecretaris aan te stellen als sanctionerend 
ambtenaar. 
 
BESLUIT: Goedkeuren aanstellen sanctionerend ambtenaar 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De gemeentesecretaris wordt aangesteld als sanctionerend ambtenaar in toepassing van het 
KB van 21.12.2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, 
opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling 
van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve 
sanctie 
 
 
PUNT 11: GAS - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GEMEENSCHAPSWACHTEN AANGEWEZEN ALS 
VASTSTELLENDE AMBTENAAR - GOEDKEUREN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Samenwerkingsovereenkomst gemeenschapswachten aangewezen als vaststellende ambtenaren 
van inbreuken die het voorwerp van administratieve sancties kunnen uitmaken  
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet dd. 24.06.1988, gecoördineerd 
Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties dd. 24.06.2013 
Omzendbrief van 23.12.2013 betreffende de wet van 13 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties en haar uitvoeringsbesluiten 
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Omzendbrief van 22.07.2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving aangaande 
de gemeentelijke administratieve sancties  
Beslissing gemeenteraad dd. 28.03.2014 tot goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst 
gemeenschapswacht met betrekking tot de inzet van de gemeenschapswachten op het 
grondgebied van de 5 gemeenten van de politiezone kanton Borgloon; 
Beslissing gemeenteraad dd. 28.11.2014 tot goedkeuring van de politieverordening 
‘overlastfenomenen sanctioneerbaar met gemeentelijke administratieve sancties’  
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
KB van 21.12.2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, 
opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling 
van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke 
administratieve sanctie 
Besluit college politiezone Borgloon dd. 26.03.2015 
Besluit college burgemeester en schepenen dd. 30.03.2015 
Besprekingen college burgemeester en schepenen dd. 20.04.2015 
 
Toelichting (feiten en context) 
Gemeenschapswachten kunnen ten gevolge van gewijzigde regelgeving aangesteld worden als 
vaststeller van  inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke 
administratieve sanctie. 
Het is aangewezen een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen de gemeenten van Alken, 
Borgloon, Kortessem, Heers en Wellen met als doel de gemeenschapswachten aangesteld als 
vaststellende ambtenaar door een bepaalde gemeente, eveneens te kunnen laten optreden als 
vaststellend ambtenaar in een andere gemeente.  
 
BESLUIT: Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst vaststeller 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De 'samenwerkingsovereenkomst gemeenschapswachten aangewezen als vaststellend 
ambtenaar' af te sluiten tussen de gemeenten Alken, Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen wordt 
goedgekeurd als volgt: 
 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GEMEENSCHAPSWACHTEN AANGEWEZEN ALS VASTSTELLENDE 
AMBTENAAR 
 
Gelet op volgend wettelijk kader: 
de wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, en latere 
wijzigingen; 
het KB van 21/12/2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, 
opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling 
van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve 
sanctie; 
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Gelet op volgende besluiten van de gemeenteraad houdende goedkeuring van een uniforme GAS-
reglementering voor de PZ kanton Borgloon: 
het besluit van de gemeenteraad van Alken d.d. 27/11/2014; 
het besluit van de gemeenteraad van Borgloon d.d. 27/01/2015; 
het besluit van de gemeenteraad van Heers d.d. 27/11/2014; 
het besluit van de gemeenteraad van Kortessem d.d. 19/12/2014; 
het besluit van de gemeenteraad van Wellen d.d. 28/11/2014; 
 
TUSSEN VOLGENDE PARTIJEN: 
de gemeente Alken, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie 
optreden de heer Marc Penxten, burgemeester en de heer Pascal Giesen, secretaris, handelend in 
uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad/het college van burgemeester en schepenen d.d. 
…/…/2015; 
de stad Borgloon, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie 
optreden de heer Danny Deneuker, burgemeester en mevrouw Vera Leemans, secretaris, handelend 
in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad/het college van burgemeester en schepenen 
d.d. …/…/2015; 
de gemeente Heers, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie 
optreden de heer Henri Dumont, burgemeester en de heer Jos Vints, secretaris, handelend in 
uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad/het college van burgemeester en schepenen d.d. 
…/…/2015; 
de gemeente Kortessem, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor 
wie optreden de heer Tom Thijsen, burgemeester en mevrouw Caroline Penders, secretaris, 
handelend in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad/het college van burgemeester en 
schepenen d.d. …/…/2015; 
de gemeente Wellen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie 
optreden de heer Johan Cabergs, eerste schepen en mevrouw Mia Cuppens, secretaris, handelend 
in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad/het college van burgemeester en schepenen 
d.d. …/…/2015; 
de politiezone kanton Borgloon, vertegenwoordigd door de voorzitter mevrouw Els Robeyns, 
handelend in uitvoering van de beslissing van het politiecollege d.d. 26/03/2015; 
 
WORDT OVEREENGEKOMEN : 
artikel 1: 
De gemeenschapswachten aangewezen als vaststellende ambtenaar van de vijf hogergenoemde 
gemeenten kunnen optreden als vaststellend ambtenaar van inbreuken die aanleiding kunnen 
geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie op het grondgebied van een 
andere gemeente behorend tot de politiezone kanton Borgloon, overeenkomstig de wet van 
24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, inzonderheid artikel 21, § 1, 1°. 
artikel 2: 
Elke aanvraag voor de inzet van de gemeenschapswachten aangewezen als vaststellende ambtenaar 
ten behoeve van een andere gemeente behorend tot de politiezone kanton Borgloon wordt gericht 
aan de leidinggevende van de dienst gemeenschapswachten van de gemeente op wiens 
gemeenschapswacht aangewezen als vaststellende ambtenaar een beroep wordt gedaan. 
De aanvraag moet minstens een week vóór de uitvoering van de opdracht worden overgemaakt aan 
de leidinggevende van de dienst gemeenschapswachten, teneinde de dienst toe te laten zich te 
organiseren. 
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De aanvraag omvat ook een omschrijving van de gewenste opdracht. De aanvraag kan slechts 
ingewilligd worden voor zover de gemeenschapswacht aangewezen als vaststellende ambtenaar 
niet op hetzelfde moment belast is met andere taken ten behoeve van de organiserende gemeente. 
artikel 3: 
De gemeenten van de politiezone kanton Borgloon verbinden zich er toe alle nuttige en 
geactualiseerde informatie te verschaffen aan elkaar, alsook aan de politiezone kanton Borgloon, 
zodat dit kan bijdragen tot een efficiënte inzet van de gemeenschapswachten aangewezen als 
vaststellende ambtenaar op het grondgebied van de vijf betrokken gemeenten. 
artikel 4: 
De betrokken gemeenten zullen geen geldelijke vergoeding of onkosten betalen voor de inzet van 
de gemeenschapswacht aangewezen als vaststellende ambtenaar van een andere gemeente van de 
politiezone kanton Borgloon op hun grondgebied. De recuperatie zal gebeuren door het onderlinge 
inzetten van de gemeenschapswachten aangewezen als vaststellende ambtenaar op het 
grondgebied van de vijf gemeenten van de politiezone kanton Borgloon zodat ongeveer evenveel 
uren teruggenomen worden dan dat de eigen gemeenschapswacht aangewezen als vaststellende 
ambtenaar ter beschikking gesteld wordt van een andere gemeente van de politiezone. 
artikel 5: 
De leden van de politiezone kanton Borgloon en inzonderheid hoofdinspecteurs van politie Emile 
Vanelderen en Petra Wertelaers zullen toezicht uitoefenen op de toepassing van de wet en haar 
uitvoeringsbesluiten door de gemeenschapswachten aangewezen als vaststellende ambtenaar van 
de vijf betrokken gemeenten, o.a. overschrijdt de gemeenschapswacht aangewezen als 
vaststellende ambtenaar zijn bevoegdheden niet, oefent de gemeenschapswacht aangewezen als 
vaststellende ambtenaar zijn taken uit met respect voor de burgers en de procedures, draagt de 
gemeenschapswacht aangewezen als vaststellende ambtenaar zijn identificatiekaart op zichtbare 
wijze,… en brengen hierover verslag uit aan de burgemeester van de organiserende gemeente. 
De personeelsevaluatie gebeurt evenwel door de leidinggevende van de gemeenschapswacht 
aangewezen als vaststellende ambtenaar van de betrokken gemeente. 
Iedere gemeente is juridisch werkgever van haar gemeenschapswacht aangewezen als vaststellende 
ambtenaar en oefent het werkgeversgezag uit over haar gemeenschapswacht aangewezen als 
vaststellende ambtenaar. 
Opgemaakt op …/…/2015 in 6 exemplaren waarvan elke gemeente een kopie ontvangen heeft, 
alsook de politiezone kanton Borgloon. 
 
Art. 2 Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan alle gemeenten van de politiezone. 
 
 
 
PUNT 12: BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN LIMBURG.NET OP 24 JUNI 2015 : 
VASTSTELLEN MANDAAT AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 26 maart 2015 tot de bijzondere algemene vergadering van de 
Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net van 24 juni 2015 om 19 uur in de Barrier, Grote Baan 
9, 3530  te Houthalen-Helchteren met volgende agendapunten: 
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1. Welkom door de voorzitter 
2. Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 
3. Statutenwijziging 
 
Juridische grondslag 
 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
 
De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
De toelichtende nota van de opdrachthoudende vereniging Limburg.net bij de agendapunten van 
de bijzondere algemene vergadering van 24 juni 2015, zoals gevoegd als bijlage bij de 
oproepingsbrief van 26 maart 2015. 
 
Het 'ontwerp van statutenwijziging' van de Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net, zoals 
raadpleegbaar op het beveiligde Infopunt van Limburg.net. 
 
Artikel 39 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dat bepaalt dat uiterlijk 
negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet 
beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt 
voorgelegd. 
 
Argumentatie 
 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Limburg.net. 
 
Er zijn geen redenen om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 
 
Er zijn geen bezwaren voor handen om de goedkeuring van de voorgelegde statutenwijzigingen te 
weigeren. 
 
De gemeenteraad ging reeds eerder over tot aanduiding van haar vertegenwoordigers in de schoot 
van de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende verenig Limburg.net gedurende de 
legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: Goedkeuren vaststellen mandaat vertegenwoordiger Limburg.net 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Het ontwerp van statutenwijziging van de opdrachthoudende vereniging Limburg.net, zoals 
gevoegd als bijlage bij de aankondigingsbrief van 26 maart 2015, wordt goedgekeurd. 



 

 19/26 

 
Art. 2 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden ook de overige 
agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging 
Limburg.net van 24 juni 2015 goedgekeurd. 
 
Art. 3 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de bijzondere 
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging limburg.net van 24 juni 2015 (of iedere 
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden met een gelijkluidende agenda) te 
handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de raad zijn genomen over de 
agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging 
Limburg.net van 24 juni 2015 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige 
agenda. 
 
Art. 4 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan de opdrachthoudende 
vereniging Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 13: ALGEMENE VERGADERING VAN INTER-ENERGA OP 12 MEI 2015 : VASTSTELLEN 
MANDAAT AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 24 maart 2015 tot de algemene vergadering van Inter-energa van 12 mei 
2015 om 18 uur in Feest- en seminariecomplex "De Vesten te 2430 Laakdaal met volgende 
agendapunten: 
 
1. Benoeming bestuurders 
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Balans en resultatenrekening boekjaar 2014 
5. Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een eerste dividend 
6. Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend 
7. Kwijting aan bestuurders en commissaris 
8. Voorstel tot statutenwijziging 
9. Aanduiding Inter-energa als aardgasdistributienetbeheerder 
10. Benoeming commissaris 
 
Juridische grondslag 
 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
 
De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
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Toelichting (feiten en context) 
 
De toelichtende nota van Inter-energa bij de agendapunten van de algemene vergadering van 12 
mei 2015, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 24 maart 2015. 
 
Argumentatie 
 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-energa. 
 
Er zijn geen redenen om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 
 
De gemeenteraad ging reeds eerder over tot aanduiding van haar vertegenwoordigers in de schoot 
van de algemene vergaderingen van Inter-energa gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns:  

• In 2018 wordt markt waarop Infrax en Eandis actief zijn, terug vrij 
• Gemeenten waar Eandis actief is kunnen van Eandis een heffing vragen bij werken op het 

openbaar domein - 
• Infrax wil aan gemeenten eveneens de mogelijkheid bieden om een heffing te vragen bij 

werken op het openbaar domein  
• Evenwel: dit kan betekenen dat de kosten doorgerekend worden aan de mensen - Ze 

vraagt of de gemeenteraad er mee akkoord gaat dat onze vertegenwoordiger mag 
opmerken aan de algemene vergadering van Inter-energa dat men akkoord is met de 
statutenwijziging op voorwaarde dat de kosten niet doorgerekend worden aan de klanten.  

Mevr.Jeanine Leduc:  
• er moet voor gewaakt worden dat de kosten van deze mogelijke heffing niet doorgerekend 

worden aan de klanten, ook van de gemeenten die geen heffing doorvoeren 
 
BESLUIT: Vaststellen mandaat 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De agendapunten van de algemene vergadering van Inter-energa van 12 mei 2015, zoals 
opgenomen in de uitnodiging van 23 maart 2015, worden op basis van de bekomen documenten en 
toelichtingsnota goedgekeurd, met dien verstande dat het agendapunt “Beslissing tot uitkering en 
betaalbaarstelling van een tweede dividend” voorwaardelijk wordt goedgekeurd onder de 
modaliteiten zoals hierna uiteengezet. 
 
Het agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” heeft 
betrekking op de uitkering en betaalbaarstelling van een dividend ten belope van een bedrag van 
EUR 35.200.000 alsook de aanvaarding van bepaalde betalingsmodaliteiten inzake de schuld die 
ontstaat ten gevolge van de uitkering en betaalbaarstelling van genoemd dividend, een en ander 
zoals opgenomen in de uitnodiging van 23 maart 2015  (het Tweede Dividend). 
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Voor dit agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” geldt 
de goedkeuring onder de opschortende voorwaarde dat de secretaris van de algemene vergadering 
van Inter-energa voorafgaand aan de beslissing van de  algemene vergadering met betrekking tot 
dit agendapunt heeft vastgesteld dat geen enkele van de aandeelhouders van Inter-energa (inclusief 
de aandeelhouders die niet op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn) een 
negatieve beslissing heeft voorgelegd waaruit blijkt dat de betrokken aandeelhouder niet instemt 
met het Tweede Dividend, met dien verstande dat het loutere niet nemen van een beslissing niet 
beschouwd kan worden als een negatieve beslissing en dat een voorwaardelijke goedkeuring 
overeenkomstig de bepalingen hierboven evenmin als een negatieve beslissing kan worden 
beschouwd. 
 
Indien de secretaris van de algemene vergadering van Inter-energa voorafgaand aan de algemene 
vergadering heeft vastgesteld dat bovenstaande voorwaarde niet is vervuld, wordt het agendapunt 
“Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” geacht niet door de 
gemeente te zijn goedgekeurd en dient de volmachtdrager dienovereenkomstig een negatieve stem 
uit te brengen met betrekking tot dit agendapunt op de jaarvergadering. 
 
Art. 3 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de algemene 
vergadering van Inter-energa van 12 mei 2015 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of 
verdaagd zou worden met een gelijkluidende agenda) te handelen en te beslissen conform de 
beslissingen die door de raad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering 
van Inter-energa van 12 mei  en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige 
agenda. 
 
Art. 4 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan de toezichthoudende 
overheid en aan de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene vergadering van Inter-energa, 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
Art. 5 De vertegenwoordiger van gemeente Wellen mag in de algemene vergadering van Inter-
energa de opmerking formuleren dat de kosten van een mogelijke heffing niet doorgerekend mogen 
worden aan de klanten 
 
 
PUNT 14: ALGEMENE VERGADERING VAN INFRAX LIMBURG OP 8 JUNI 2015 : VASTSTELLEN 
MANDAAT AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 9 maart 2015, tot de algemene vergadering van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Infrax Limburg van 27 april om 18 uur in de Provinciale Hogeschool 
Campus D, Elfde Liniestraat 24 te Hasselt met volgende agendapunten: 
 
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
3. Balans en resultatenrekening boekjaar 2014 
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4. Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een eerste dividend 
5. Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend 
6. Kwijting aan bestuurders en commissaris 
7. Benoeming commissaris 
 
De beslissing van de raad van bestuur van Infrax Limburg in zitting van 30 maart 2015 om de zitting 
te verdagen naar 8 juni 2015 omwille van een wijziging inzake een mandaatverlening met 
betrekking tot agendapunt 5. 
 
De oproepingsbrief van 31 maart 2015 waaruit blijkt dat de vergadering plaatsvindt op dezelfde 
locatie en dat de agendapunten werden behouden. 
  
Juridische grondslag 
 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
 
De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
De toelichtende nota van Infrax bij de agendapunten van de gewone algemene vergadering van 27 
april 2015, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 9 maart 2015. 
 
Argumentatie 
 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax Limburg. 
 
Er zijn geen redenen om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 
 
De gemeenteraad ging reeds eerder over tot aanduiding van haar vertegenwoordigers in de schoot 
van de algemene vergaderingen van het Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg 
gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: Goedkeuren vaststellen mandaag vertegenwoordiger 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1. De agendapunten van de algemene vergadering van Infrax Limburg  van 8 juni 2015, zoals 
opgenomen in de uitnodiging van 9 maart 2015, worden op basis van de bekomen documenten en 
toelichtingsnota goedgekeurd, met dien verstande dat het agendapunt “Beslissing tot uitkering en 
betaalbaarstelling van een tweede dividend” voorwaardelijk wordt goedgekeurd onder de 
modaliteiten zoals hierna uiteengezet. 
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Het agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” heeft 
betrekking op de uitkering en betaalbaarstelling van een dividend ten belope van een bedrag van 
EUR 15.000.000 alsook de aanvaarding van bepaalde betalingsmodaliteiten inzake de schuld die 
ontstaat ten gevolge van de uitkering en betaalbaarstelling van genoemd dividend, een en ander 
zoals opgenomen in de uitnodiging van 9 maart 2015  (het Tweede Dividend). 
 
Voor dit agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” geldt 
de goedkeuring onder de opschortende voorwaarde dat de secretaris van de algemene vergadering 
van Infrax Limburg voorafgaand aan de beslissing van de  algemene vergadering met betrekking tot 
dit agendapunt heeft vastgesteld dat geen enkele van de aandeelhouders van Infrax Limburg 
(inclusief de aandeelhouders die niet op de jaarvergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn) een 
negatieve beslissing heeft voorgelegd waaruit blijkt dat de betrokken aandeelhouder niet instemt 
met het Tweede Dividend, met dien verstande dat het loutere niet nemen van een beslissing niet 
beschouwd kan worden als een negatieve beslissing en dat een voorwaardelijke goedkeuring 
overeenkomstig de bepalingen hierboven evenmin als een negatieve beslissing kan worden 
beschouwd. 
 
Indien de secretaris van de algemene vergadering van Infrax Limburg voorafgaand aan de algemene 
vergadering heeft vastgesteld dat bovenstaande voorwaarde niet is vervuld, wordt het agendapunt 
“Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” geacht niet door de 
gemeente te zijn goedgekeurd en dient de volmachtdrager dienovereenkomstig een negatieve stem 
uit te brengen met betrekking tot dit agendapunt op de jaarvergadering. 
 
Art. 2. Aan de effectieve volmachtdrager(s) en in voorkomend geval de plaatsvervangende 
volmachtdrager(s) wordt mandaat verleend om op de algemene vergadering van 8 juni 2015 te 
handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad. 
 
Art. 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van 
te geven aan Infrax Limburg, ter attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene 
vergadering.. 
 
 
 
PUNT 15: ALGEMENE VERGADERING VAN INTER-MEDIA OP 26 MEI 2015 : VASTSTELLEN MANDAAT 
AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 24 maart 2015 tot de algemene vergadering van Inter-media van 26 mei 
2015 om 18 uur op Stayen, Tiensesteenweg 168 te 3800 Sint-Truiden met volgende agendapunten: 
 
1. Benoeming bestuurders 
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Balans en resultatenrekening boekjaar 2014 
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5. Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een eerste dividend 
6. Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend 
7. Kwijting aan bestuurders en commissaris 
8. Voorstel tot statutenwijziging 
9. Benoeming commissaris  
 
Juridische grondslag 
 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
 
De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
De toelichtende nota van 24 maart bij de agendapunten van de algemene vergadering van Inter-
media, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 24 maart 2015. 
 
Argumentatie 
 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-media. 
 
Er zijn geen redenen om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 
 
De gemeenteraad ging reeds eerder over tot aanduiding van haar vertegenwoordigers in de schoot 
van de algemene vergaderingen van Inter-media gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: Goedkeuren vaststellen mandaat vertegenwoordiger 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De agendapunten van de algemene vergadering van Inter-media van 26 mei 2015, zoals 
opgenomen in de uitnodiging van 24 maart 2015, worden op basis van de bekomen documenten en 
toelichtingsnota goedgekeurd, met dien verstande dat het agendapunt “Beslissing tot uitkering en 
betaalbaarstelling van een tweede dividend” voorwaardelijk wordt goedgekeurd onder de 
modaliteiten zoals hierna uiteengezet. 
 
Het agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” heeft 
betrekking op de uitkering en betaalbaarstelling van een dividend ten belope van een bedrag van 
EUR 14.600.000 alsook de aanvaarding van bepaalde betalingsmodaliteiten inzake de schuld die 
ontstaat ten gevolge van de uitkering en betaalbaarstelling van genoemd dividend, een en ander 
zoals opgenomen in de uitnodiging van 24 maart 2015  (het Tweede Dividend). 
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Voor dit agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” geldt 
de goedkeuring onder de opschortende voorwaarde dat de secretaris van de algemene vergadering 
van Inter-media voorafgaand aan de beslissing van de  algemene vergadering met betrekking tot dit 
agendapunt heeft vastgesteld dat geen enkele van de aandeelhouders van Inter-media (inclusief de 
aandeelhouders die niet op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn) een 
negatieve beslissing heeft voorgelegd waaruit blijkt dat de betrokken aandeelhouder niet instemt 
met het Tweede Dividend, met dien verstande dat het loutere niet nemen van een beslissing niet 
beschouwd kan worden als een negatieve beslissing en dat een voorwaardelijke goedkeuring 
overeenkomstig de bepalingen hierboven evenmin als een negatieve beslissing kan worden 
beschouwd. 
 
Indien de secretaris van de algemene vergadering van Inter-media voorafgaand aan de algemene 
vergadering heeft vastgesteld dat bovenstaande voorwaarde niet is vervuld, wordt het agendapunt 
“Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” geacht niet door de 
gemeente te zijn goedgekeurd en dient de volmachtdrager dienovereenkomstig een negatieve stem 
uit te brengen met betrekking tot dit agendapunt op de jaarvergadering. 
 
Art. 2 Aan de effectieve volmachtdrager(s) en in voorkomend geval de plaatsvervangende 
volmachtdrager(s) wordt mandaat verleend om op de algemene vergadering van 26 mei 2015 te 
handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad. 
 
Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van 
te geven aan Inter-media, ter attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene 
vergadering. 
 
 
PUNT 16: GEMEENTERAAD 31 MAART 2015 : GOEDKEURING NOTULEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 31 maart 2015. 
 
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. 
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Argumentatie 
Er werden geen opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de inhoud van de notulen. 
 
BESLUIT: Goedkeuren notulen gemeenteraad 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : De notulen van de vergadering van 31 maart 2015, goed te keuren. 
 
 

De vergadering wordt opgeheven om 21:15 uur. 
 

De Secretaris 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 
 


