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NOTULEN GEMEENTERAAD 29 JANUARI 2016 OM 20 UUR 
 

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

 

 
 

OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 1: KENNISNAME LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN PERIODE OKTOBER 2015 TOT JANUARI 2016 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Lijst van gegunde overheidsopdrachten tussen 12.10.2015 en 11.01.2016 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2004, gecoördineerd 
Wetgeving overheidsopdrachten 
 
Toelichting  
Volgende overheidsopdrachten werden in betreffende periode gegund: 
12.10.2015 -Leveren bouwmaterialen Finse piste domein Maupertuus 
26.10.2015 - Opmaak van een ontwikkelingsvisie en actieplan voor het handelscentrum van Wellen 
09.11.2015 - Leveren branddetectoren 
14.12.2015 - Overheidsopdracht tot aanstellen van een externe dienst voor preventie en 
bescherming op het werk voor gemeente en OCMW Wellen 
11.01.2016 - Leveren bouwmaterialen kalenderjaar 2016 
11.01.2016 - Leveren betonbuizen kalenderjaar 2016 
11.01.2016 - Leveren wegverhardingen kalenderjaar 2016 
11.01.2016 - Leveren zandcement kalenderjaar 2016 
11.01.2016 - Leveren stookolie kalenderjaar 2016 
11.01.2016 - Leveren benzine en diesel kalenderjaren 2016, 2017 en 2018 
11.01.2016 - Leveren bosmaaier, heggeschaar en bladblazer 
11.01.2016 - Leveren onkruidbrander 
11.01.2016 - Leveren en plaatsen van een ballenvanger inclusief draadafsluiting voetbalveld 
Houtstraat 
11.01.2016 - Leveren en plaatsen van een toegangscontrole containerpark. 
 
BESLUIT:  
De gemeenteraad neemt kennis van: 
Er wordt kennis genomen van de gegunde overheidsopdrachten van 12.10.2015 tot en met 
11.01.2016. 
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II. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 2: SANERINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE WELLEN EN DE WATERGROEP - 
VASTSTELLING TARIEVEN VAN DE BOT (BIJDRAGE OP TRANSPORT) EN DE VEW (VERGOEDING EIGEN 
WATERWINNING) VOOR HET BOEKJAAR 2016 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De enorme kosten voor het onderhoud, de nieuwe aanleg, uitbreidings- en aanpassingswerken van 
de riolering en de erdoor veroorzaakte wegeniswerken. 
In het kader van de saneringsovereenkomst die de gemeente met de Watergroep heeft afgesloten, 
dient de gemeente jaarlijks de tarieven van de BOT en de VEW voor het transporteren en het 
opvangen van afvalwater vast te leggen. 
 
Juridische grondslag 
De wet van 26.03.1971: de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, en 
latere wijzigingen; 
Het decreet van 24.05.2002: water bestemd voor menselijke aanwending, en latere wijzigingen; 
Het gemeenteraadsbesluit van 30.12.2005: goedkeuring ontwerp van overeenkomst tussen de 
VMW (De Watergroep) en de gemeente Wellen m.b.t. het saneren van het door de VMW (De 
Watergroep) aan haar abonnees geleverde water op het grondgebied van Wellen; 
De overeenkomst van 30.12.2005 tussen de gemeente Wellen en de VMW (De Watergroep): de 
sanering van het door de VMW (De Watergroep) aan haar abonnees geleverde water in de zin van 
art. 6 bis §  3 van het decreet van 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke 
aanwending;  
De gemeenteraadsbeslissing van 29.12.2006: "saneringsovereenkomst tussen de gemeente Wellen 
en de VMW (De Watergroep) " (overeenkomstig art. 6 bis § 3 van het decreet van 24.05.2002 
betreffende water bestemd voor menselijke aanwending) 
De overeenkomst van 29.12.2006 tussen de VMW (De Watergroep) en de gemeente Wellen: 
saneringsactiviteiten; 
De omzendbrief LNE/2010 van 26.03.2010; 
Het decreet van 11 december 2015 tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming 
van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water 
bestemd voor menselijke aanwending, wat betreft de aanpassing van de aanrekening van de 
kosten voor publieke watervoorziening en de kosten voor gemeentelijke en bovengemeentelijke 
sanering. 
 
Toelichting (feiten en context) 
Hoger vermeld ontwerp van decreet legt een nieuwe tariefstructuur op aan de drinkwaterfactuur 
in zijn geheel en aan de gemeentelijk saneringsvergoeding en -bijlage in het bijzonder; 
 
Deze nieuwe tariefstructuur bevat volgende elementen: 
 

• De gemeentelijke saneringsvergoeding bestaat uit een vastrecht en een variabele prijs met 
m³ 

• Het gemeentelijk tarief van het vastrecht voor de collectieve sanering bedraagt 30 euro 
per wooneenheid, verminderd met 6 euro per gedomicilieerde. Het vastrecht kan niet 
negatief worden 
Het gemeentelijk tarief van het vastrecht voor de individuele sanering bedraagt 50 euro 
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per wooneenheid, verminderd met 10 euro per gedomicilieerde .  Het vast recht kan niet 
negatief worden. 

• De variabele prijs voor de huishoudelijke klanten bestaat uit een basistarief en een 
luxetarief. 
 Dit luxetarief bedraagt het dubbele van het basistarief. De schijfgrens ligt op een verbruik 
van 30 m³ per wooneenheid per jaar, vermeerderd met 30 m³ per gedomicilieerde per 
jaar. 

• De variabele prijs voor de niet-huishoudelijke klanten bestaat uit een vlak tarief tot 500 m³ 
per jaar en 2 bijkomende tariefschijven voor het verbruik van 501 tot 6.000 m³ en boven 
de 6.000 m³ per jaar. 
 
Het gemeentelijk tarief voor het berekenen van de variabele prijs voor de collectieve 
sanering mag ten opzichte van het bovengemeentelijk tarief voor de berekening van de 
variabele prijs maximaal 1,4 keer hoger zijn. 
 
Het gemeentelijk tarief voor de berekening van de variabele prijs voor de individuele 
sanering mag ten opzichte van het bovengemeentelijk tarief voor de berekening van de 
variabele prijs maximaal 2,4 keer hoger zijn. 
 
Voor de criteria voor het toekennen van sociale kortingen , alsook de hoogte van de 
sociale korting wordt verwezen naar de decretale bepalingen vanaf 2016, bevattende:  

• Een sociaal tarief dat wordt toegepast als de abonnee op 1 januari geniet van één van de 
volgende tegemoetkomingen: 
○ Het gewaarborgde inkomen voor bejaarden met toepassing van de wet van 

01.04.1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de 
inkomensgarantie voor ouderen met toepassing van de wet van 22.03.2001 tot 
instelling van een inkomensgarantie voor ouderen; 

○ Het leefloon of levensminimum, toegekend door het OCMW met toepassing van de 
wet van 26.05.2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, 
respectievelijk de wet van 02.04.1965 betreffende het ten laste nemen van de steun 
verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

○ De inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap met 
toepassing van de wet van 27.02.1987 betreffende de tegemoetkomingen aan 
personen met een handicap; 

○ De tegemoetkoming hulp aan bejaarden met toepassing van de wet van 27.02.1987 
betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap; 

○ De integratietegemoetkoming voor personen met een handicap met toepassing van de 
wet van 27.02.1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een 
handicap. 

 
Dit sociale tarief bedraagt 1/5 van het tarief voor zowel het vastrecht als de variabele prijs. 
 
De criteria voor vrijstellingen om ecologische reden blijven ongewijzigd.  

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns licht de gewijzigde regelgeving toe. 
 
BESLUIT: Goedkeuren tarieven BOT en VEW voor boekjaar 2016 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
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Art. 1 De tarieven van de gemeentelijke saneringsvergoeding, zowel voor drinkwatergebruikers als 
voor eigen waterwinners, worden vanaf 01.01.2016 met hantering van de maximale tarieven voor 
de gemeentelijke gemeentelijke sanering en - vergoeding , vastgesteld als volgt: 
 
• HUISHOUDELIJK: 
○  1,3033 € /m³(0,9309 bovengemeentelijk basistarief  afvoer x 1,4 ) voor het basistarief 
○  2 x 1,3033 €/m³ voor het luxetarief 
 
               IBA in collectieve exploitatie bij de gemeente:  
○  2,2342 €/m³ (0,9309 €/m³ bovengemeentelijk basistarief afvoer x 2,4) voor het basistarief 
○  2 x 2,2342 €/m³ voor het luxetarief 
 
• NIET HUISHOUDELIJK :  
Vlak tarief: 1,4766/m³ , zijnde het bovengemeentelijk tarief 1,0547 €/m³ x 1,4.  
 
Op dit tarief in €/m³ wordt vervolgens een volumekorting toegekend als volgt: 
       op verbruiksschijf 0 - 6.000 m³/jaar :                              0% 
       op verbruiksschijf 6.000 - 60.000 m³/jaar                     50% 
        op verbruiksschijf > 60.000/jaar                                  75% 
 
Voor lozingen van niet-huishoudelijk afvalwater zal de gemeente geen IBA's collectief beheren. 
 
• GROOTVERBRUIKERS HEFFINGPLICHTIGEN 
Individueel bovengemeentelijk tarief /VE x 1,4, welk in functie van de geloosde VE's en verbruikte 
debieten wordt omgerekend naar een tarief in €/m³  
Dit tarief in €/m³ wordt desgevallend afgetopt conform de decretale bepalingen  
Op dit tarief in €/m³wordt vervolgens een volumekorting toegekend als volgt: 
       op verbruiksschijf 0 - 6.000 m³/jaar :                            0% 
       op verbruiksschijf 6.000 - 60.000 m³/jaar                   50% 
       op verbruiksschijf > 60.000/jaar                                   75% 
 
De gemeentelijk saneringsvergoeding is onderworpen aan 6% BTW voor de drinkwatergebruikers 
en aan 21% BTW voor de eigen waterwinners. 
 
Art. 2 De Watergroep (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) staat in voor de inning van de 
gemeentelijke saneringsvergoeding. 
 
Art. 3 Voor de criteria voor het toekennen van sociale kortingen, alsook de hoogte van de sociale 
korting wordt verwezen naar de decretale bepalingen vanaf 2016. 
De criteria voor vrijstellingen om ecologische reden blijven ongewijzigd. 
 
Art. 4 Dit besluit wordt gehecht aan de overeenkomst m.b.t. saneringsactiviteiten tussen de 
gemeente Wellen en de VMW (De Watergroep) van 30.12.2005, zoals aangepast 29.12.2006. 
 
 

III. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 3: BRANDWEER - BOUW VOORPOST HULPVERLENINGSZONE ZUID-WEST LIMBURG 
1. KENNISNAME EN GOEDKEUREN VAN DE BESLUITEN VAN DE ZONERAAD HOUDENDE DE 
OVERNAME VAN DE FINANCIERING VAN DE VOORPOST 
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2. GOEDKEUREN OVERNAME FINANCIERING VOORPOST DOOR HULVPERLENINGZONE 
ZUIDWEST LIMBURG 
3. GOEDKEURING VAN HET VERSTREKKEN VAN EEN RECHT VAN OPSTAL 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Nieuwbouw van een politiecommissariaat en voorpost voor de brandweer politiezone Borgloon. 
Beslissing van de gemeente Wellen (samen met de gemeenten Heers en Borgloon) tot 
prefinanciering van de voorpost van de brandweer. 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet 15.07.2005, gecoördineerd 
Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 
Wet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Besluit van gemeenteraad dd. 26.08.2011 tot goedkeuring van de oprichting van een voorpost van 
de brandweer voor regio Borgloon - Heers - Wellen 
Besluit van de gemeenteraad dd. 06.07.2012 tot goedkeuring van de overeenkomst tussen de 
gemeenten Wellen, Heers en Borgloon enerzijds en de hulpverleningszone Zuid-West Limburg 
anderzijds waarbij er een akkoord werd verleend om de bouw van een voorpost van de brandweer 
te prefinancieren en het aan de politiezone ter beschikking te stellen door middel van een 
huurovereenkomst 
Besluit van de gemeenteraad dd. 06.07.2012 tot aanduiden van de politiezone Borgloon als 
bouwheer en tot delegeren van de bevoegdheid met betrekking tot het voeren van de 
overheidsopdracht van de drie betrokken gemeentebesturen aan de politiezone 
Besluit gemeenteraad dd. 29.10.2012 ‘Design en Build – nieuwbouw van een politiecommissariaat 
en voorpost brandweer : goedkeuren van de gunningsleidraad 
Beslissing gemeenteraad dd. 27.12.2013, 26.12.2014, 31.03.2015 en 22.12.2015 tot bepaling van 
de opdrachten die nominatief in het budget-beleidsnota met detail artikels voorzien zijn, en 
waarvoor het bepalen van de wijze en de voorwaarden van gunnen gedelegeerd worden naar het 
college 
Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 08.06.2015 m.b.t. nieuwbouw 
politiecommissariaat en voorpost brandweer te Borgloon – formele bevestiging beslissing 
politiecollege 11.12.2014 inzake gunnen opdracht 
Besluit gemeenteraad dd. 25.08.2015 nieuwbouw politiecommissariaat en voorpost brandweer te 
Borgloon – formele bevestiging beslissing politiecollege dd. 11.12.2014 inzake gunnen opdracht 
Besluit zoneraad hulpverleningszone Zuid-West Limburg dd. 26.10.2015  houdende het akkoord 
met de ten laste neming van de bouwkost voor de voorpost Borgloon en de bijhorende 
financieringskost 
Besluit zoneraad hulpverleningszone Zuid-West Limburg dd. 16.11.2015 houdende de goedkeuring 
van de hiertoe noodzakelijke budgetwijziging 
 
Toelichting (feiten en context) 
Bij besluit van de gemeenteraad dd. 26.08.2011 werd goedkeuring verleend aan de oprichting van 
een voorpost van de brandweer voor regio Borgloon-Heers-Wellen.  Hiervoor werd overgegaan tot 
de (gezamenlijke) aankoop van gronden en aanhorigheden gelegen te Borgloon, afdeling I, sectie B 
nrs. 397/E/2, 397/F/2 (deel) en 397/H/2. 
Bij besluit van de gemeenteraad dd. 06.07.2012 : 

• werd goedkeuring verleend aan de overeenkomst tussen de gemeenten Wellen, Heers en 
Borgloon enerzijds en de hulpverleningszone Zuid-West Limburg anderzijds.  Hierbij 
verklaarden de gemeenten zich akkoord om de bouw van een voorpost van de brandweer 
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te prefinancieren en het aan de hulpverleningszone ter beschikking te stellen door middel 
van een huurovereenkomst. 

• werd goedkeuring verleend aan de overeenkomst tussen de gemeenten Wellen, Heers en 
Borgloon enerzijds en de politiezone kanton Borgloon anderzijds  
○ tot aanduiding van de politiezone kanton Borgloon als bouwheer van het D&B dossier 

voor alle betreffende overheden  
○ tot regeling van de modaliteiten van financiering. 

Bij beslissing van het politiecollege PZ kanton Borgloon dd. 06.10.2010 werd Libost nv (later 
Grontmij Belgium) aangeduid als multidisciplinair studie- en adviesbureau in onderhavig dossier. 
Bij beslissing van het politiecollege PZ kanton Borgloon dd. 11.12.2014 werd de opdracht D&B 
gegund aan de nv Kumpen, Paalsteenstraat 36 te 3500 Hasselt, tegen het inschrijvingsbedrag van € 
7.747.966,09 incl. erelonen en 21% btw. 
 
Door verschillende omstandigheden werd de opdracht D&B van een politiehuis en een voorpost 
van de hulpverleningszone slechts gegund in december 2014.  Het einde van de werken is voorzien 
in maart 2017. 
 
Ondertussen werd bij Koninklijk besluit van 26 februari 2014 overgegaan tot de indeling van de 
zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de principes 
van organisatie en werking van de brandweer en de Civiele Bescherming. 
 
De hulpverleningszone Zuid-West Limburg kreeg hierdoor eigen rechtspersoonlijkheid per 
01.01.2015.  Zij kan bijgevolg sedertdien zelfstandig en autonoom in rechte optreden, financiën 
beheren, goederen verwerven. 
 
De vooropgestelde prefinanciering en verhuring van de voorpost aan de hulpverleningszone, 
waartoe de gemeenten Borgloon, Wellen en Heers zich destijds hadden geëngageerd, mist 
daardoor nu haar bestaansreden en is niet meer wenselijk om financiële en praktische redenen.  
De constructie was aanvankelijk noodzakelijk maar maakt het dossier thans nodeloos complex. 
 
Adviezen 
In haar vergadering van 26.10.2015 is de zoneraad van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg 
akkoord gegaan met de ten laste neming van de bouwkost voor de voorpost Borgloon en de 
bijhorende financieringskost. 
 
In haar vergadering van 16.11.2015 is de zoneraad akkoord gegaan met de voorgestelde 
budgetwijziging.  Zodra de budgetwijziging door het administratief toezicht wordt goedgekeurd, 
zal het zonecollege een definitieve beslissing nemen tot overname van de reeds gedane kosten en 
het rechtsreeks financieren van de bouw van de voorpost overeenkomstig de bepalingen vervat in 
de nog goed te keuren overeenkomst tussen de hulpverleningszone en de politiezone. 
 
Op deze wijze treedt de hulpverleningszone formeel in de rechten van plichten van de gemeenten 
Borgloon, Heers en Wellen wat de oprichting en financiering van de voorpost brandweer betreft. 
Concreet houdt dit in :   
- de hulpverleningszone treedt in de rechten en verplichtingen van de gemeenten Borgloon, 
Heers en Wellen inzake de oprichting van de voorpost brandweer te Borgloon; 
- de hulpverleningszone wordt eigenaar van de voorpost; 
- de hulpverleningszone vereffent aan de gemeente Wellen de reeds betaalde kosten in dit 
dossier in het kader van de prefinanciering; 
- de hulpverleningszone neemt de verdere financiering van de oprichting van de voorpost 
van de brandweer ten laste. 
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- De gemeente Wellen wordt formeel ontheven van haar verplichting tot prefinanciering 
van de voorpost brandweer.   
 
Door  de financiering ervan,  moet de politiezone kanton Borgloon de eigendom verwerven van 
het op te richten politiecommissariaat, de hulpverleningszone Zuid-West Limburg moet de 
eigendom verwerven van de op te richten voorpost brandweer. 
 
De gemeente Wellen dient hiertoe, samen met de gemeenten Wellen en Borgloon, aan de 
hulpverleningszone en de politiezone een recht van opstal te verlenen op het perceel gekend 
onder afdeling I, sectie B nrs. 397/E/2, 397/F/2 (deel) en 397/H/2 voor de maximale duur van 50 
jaar (verlengbaar).   
 
Argumentatie 
In haar vergadering van 26.10.2015 is de zoneraad van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg 
akkoord gegaan met de ten laste neming van de bouwkost voor de voorpost Borgloon en de 
bijhorende financieringskost. 
 
In haar vergadering van 16.11.2015 is de zoneraad akkoord gegaan met de voorgestelde 
budgetwijziging.  Zodra de budgetwijziging door het administratief toezicht wordt goedgekeurd, 
zal het zonecollege een definitieve beslissing nemen tot overname van de reeds gedane kosten en 
het rechtsreeks financieren van de bouw van de voorpost overeenkomstig de bepalingen vervat in 
de nog goed te keuren overeenkomst tussen de hulpverleningszone en de politiezone. 
 
Op deze wijze treedt de hulpverleningszone formeel in de rechten van plichten van de gemeenten 
Borgloon, Heers en Wellen wat de oprichting en financiering van de voorpost brandweer betreft. 
Concreet houdt dit in :   
- de hulpverleningszone treedt in de rechten en verplichtingen van de gemeenten Borgloon, 
Heers en Wellen inzake de oprichting van de voorpost brandweer te Borgloon; 
- de hulpverleningszone wordt eigenaar van de voorpost; 
- de hulpverleningszone vereffent aan de gemeente Wellen de reeds betaalde kosten in dit 
dossier in het kader van de prefinanciering; 
- de hulpverleningszone neemt de verdere financiering van de oprichting van de voorpost 
van de brandweer ten laste. 
- De gemeente Wellen wordt formeel ontheven van haar verplichting tot prefinanciering 
van de voorpost brandweer.   
 
Door  de financiering ervan,  moet de politiezone kanton Borgloon de eigendom verwerven van 
het op te richten politiecommissariaat, de hulpverleningszone Zuid-West Limburg moet de 
eigendom verwerven van de op te richten voorpost brandweer. 
 
De gemeente Wellen dient hiertoe, samen met de gemeenten Wellen en Borgloon, aan de 
hulpverleningszone en de politiezone een recht van opstal te verlenen op het perceel gekend 
onder afdeling I, sectie B nrs. 397/E/2, 397/F/2 (deel) en 397/H/2 voor de maximale duur van 50 
jaar (verlengbaar).   
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns licht het dossier toe. 
Er zijn geen opmerkingen. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
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De raad beslist: 
 
Art. 1  Akte te nemen van de besluiten van de zoneraad van de hulpverleningszone Zuid-West 
Limburg dd. 26.10.2015 en 16.11.2015 houdende de overname van de rechten en plichten in het 
dossier D&B – oprichting voorpost brandweer te Borgloon.  
Art. 2  De overdracht van de overnamen van de rechten en plichten door de hulpverleningszone 
Zuid-West Limburg van de gemeenten Heers, Kortessem en Wellen in het dossier 'D&B - oprichting 
voorpost brandweer' wordt goedgekeurd 
Art. 3  In het kader van deze overname de reeds betaalde kosten in het kader van de prefinanciering 
terug te vorderen, voorlopig begroot op €  2.987,58 incl. btw (betaling erelonen Grontmij Belgium 
nv fase 1 en 2 alsook fase 3 tot juni 2015) 
Art. 4  onder voorbehoud van de definitieve beslissing van het zonecollege van de hulp-
verleningszone Zuid-West Limburg tot overname van de reeds gedane kosten en het rechtsreeks 
financieren van de bouw van de voorpost brandweer, de prefinanciering van de voorpost brandweer 
stop te zetten 
Art. 5  onder voorbehoud van de definitieve beslissing  van het zonecollege van de 
hulpverleningszone Zuid-West Limburg tot overname van de reeds gedane kosten en het 
rechtsreeks financieren van de bouw van de voorpost brandweer, akkoord te gaan met het verlenen 
van een recht van opstal ten voordele van de hulpverleningszone en de politiezone op de 
onverdeelde eigendom kadastraal gekend als afdeling I, sectie B nrs. 397/E/2, 397/F/2 (deel) en 
397/H/2 voor de maximale doch hernieuwbare termijn van 50 jaren. 
Art. 6  Onderhavige beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de gemeenten Heers en 
Borgloon, de politiezone kanton Borgloon en de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. 
 
 
PUNT 4: OCMW : GOEDKEUREN AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014 - 2019 (HERZIENING 2016) 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De beslissing van het OCMW dd. 29 december 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. 
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 t.o.v. het initiële meerjarenplan. 
 
Dhr. Marc Weeghmans vraagt wanneer de optimalisering van de personeelsomkadering zal 
gebeuren. 
 
Dhr. Eric Martens deelt mee dat het dossier zal normalerwijze voorgelegd zal worden aan de 
OCMW-raad van februari 2016. 
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Er zijn geen verdere vragen. 
 
BESLUIT: Goedkeuring 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 : Goedkeuring te verlenen aan het aangepast meerjarenplan 2014 - 2019  (herziening 2016) 
van het OCMW. 
 
 
PUNT 5: OCMW : KENNISNAME BUDGET 2016 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De beslissing van het OCMW dd. 29 december 2015 tot vaststellen van het budget 2016. 
 
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. 
 
BESLUIT:  
De raad neemt kennis: 
 
Art. 1 : van het budget 2016 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
 
PUNT 6: OCMW : KENNISNAME EEDAFLEGGING NIEUWE RAADSLEDEN 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Van rechtswege ontslagname op 31.12.2015 ingevolge vermelding van de einddatum van het 
mandaat in de voordrachtsakten van : 
- mevr. Missotten Gerda 
- mevr. Boiten Denise 
 
Het schrijven van mevr. Schoels Shirley waarbij zij haar ontslag indient als werkend lid van het 
OCMW m.i.v. 01.01.2016.  
 
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) 
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Uit het proces-verbaal van de verkiezing van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
blijkt dat : 
- Dhr. Vanbrabant Mathy als opvolger fungeert van mevr. Missotten Gerda 
- mevr. Tanja Bleus als derde opvolger fungeert van dhr. Pieter Vanswartenbrouck  
- mevr. Coenen Noëlla als eerste opvolger fungeert van mevr. Schoels Shirley 
 
Argumentatie 
- De akten van eedaflegging van dhr. Vanbrabant Mathy, mevr. Tanja Bleus en mevr. Coenen Noëlla 
waaruit blijkt dat deze op 21 december, respectievelijk 22 december 2015 in handen van de 
voorzitter van de gemeenteraad de voorgeschreven eed hebben afgelegd. 
 
BESLUIT:  
De raad neemt kennis 
 
Art. 1 : van de akten van eedaflegging van : 
- Dhr. Vanbrabant Mathy  
- mevr. Tania Bleus 
- mevr. Coenen Noëlla 
als werkende leden van de Raad van het OCMW van Wellen. 
 
 

IV. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 7: PROJECTVERENIGING IOED HASPENGOUW - AANSTELLEN GEMEENTELIJKE 
VERTEGENWOORDIGERS 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Besluit gemeenteraad dd. 27.11.2015 tot toetreding tot de intergemeentelijke projectvereniging 
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren  
Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 11.01.2016 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet 15.07.2005, gecoördineerd 
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijk samenwerking 
Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 
2014, inzake de erkenning van een Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst (IOED) 
Gemeentedecreet 15.07.2005, gecoördineerd 
 
Toelichting (feiten en context) 
Vanuit regionaal landschap Haspengouw en Voeren is een projectvereniging opgericht onder de 
naam IOED Haspengouw west' met als doel een erkend te worden als Intergemeentelijke 
Onroerende Erfgoeddienst (IOED). 
Volgende gemeenten nemen deel aan deze projectvereniging:  Gingelom, Heers, Kortessem, 
Hoeselt, Borgloon en Wellen. 
Er dient een vertegenwoordiger van de gemeente in de projectvereniging aangeduid te worden en 
een waarnemend lid 
 
Volgende personen stellen zich ter zitting kandidaat: 
Mevr. Kristien Treunen als effectief lid 
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Mevr. Els Robeyns als waarnemend lid 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 

• de projectvereniging IOED is in oprichting 
• 2016 zal een overgangsjaar zijn 
• volgende items zouden tijdens dit overgangsjaar behandeld kunnen worden: 

○ herbekijken RUP markante gebouwen 
○ kerkenplan  

• het is aangewezen de schepen van erfgoed aan te duiden als afgevaardigde en de 
burgemeester als plaatsvervanger, gezien zeer veel dossiers die door projectvereniging 
IOED zullen behandeld worden een rechtstreekse link naar het schepencollege zullen 
hebben. 

Marc Weeghmans: 
• wat is de stand van zaken aangaande de herbestemming van de kerk van Herten? Er is 

toch al een bevraging rond gedaan?  
Mevr. Els Robeyns: 

• de kunstenaarsgroep wil bepaalde activiteiten organiseren in de kerk van Herten - 
evenwel, het is niet duidelijk hoever men hier mee staat 

• indien dit niet haalbaar is, moet er een ander bestemming gevonden worden - hierbij 
kunnen de voorstellen die uit de bevraging zijn voortgevloeid, als leidraad dienen 

 
BESLUIT: Goedkeuring aanduiding van mevr. Kristien Treunen als effectief lid en mevr. Els 

Robeyns als waarnemend lid 
eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Mevr. Kristien Treunen wordt aangeduid als effectief lid van de IOED Haspengouw west 
 
Art. 2 Mevr. Els Robeyns wordt aangeduid als waarnemend lid van IOED Haspengouw west 
 
Art. 4 Deze aanstelling wordt genomen onder opschortende voorwaarden van het bekomen van een 
erkenning als IOED Haspengouw west 
 
 

V. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 8: INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND INTER-ENERGA : VOORDRACHT VAN 
EEN KANDIDAAT-BESTUURDER 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Het ontslag van de heer Dirk Ottenburghs als lid van de raad van bestuur van Inter-energa. 
 
Juridische grondslag 
Het gemeentedecreet dd. 15.07.2005, gecoördineerd 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
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 



VERSLAG GEMEENTERAAD | 29 JANUARI 2016 12/13 

betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking. 
Artikel 46 van het decreet dat bepaalt dat de algemene vergadering de leden van de raad van 
bestuur benoemt, op voordracht van de deelnemers. 
 
Argumentatie 
De gemeente is lid van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa. 
 
De statuten van Inter-energa en in het bijzonder op artikel 17 dat o.m. bepaalt dat de 
gemeenteraden elk het recht hebben om in hun schoot slechts één kandidaat voor te dragen voor 
een mandaat van bestuurder. 
 
Gelet op de kandidatuur van Ilse Bosmans; 
 
De kandida(a)t(en) bevindt zich niet in een toestand van onverenigbaarheid zoals voorzien in 
artikel 48 van het decreet. 
 
BESLUIT: Goedkeuring 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Mevrouw Ilse Bosmans, Dorpsstraat 47/9 3830 Wellen wordt voorgedragen als kandidaat-
bestuurder bij Inter-energa waar haar voordracht aan de goedkeuring van de eerstvolgende 
buitengewone algemene vergadering wordt voorgelegd. 
 
Art. 2 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-energa, 
Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 9: GEMEENTERAAD 22 DECEMBER 2015 : GOEDKEURING NOTULEN 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 22 december 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 
Dhr. Stijn Vandersmissen vraagt namens Open-Vld een aanpassing van de notulen, meer bepaald bij 
punt 14, 'herbestemmen van de leegstaande kerk van Vrolingen gelegen aan de Kortessemstraat, 
aankopen en ombouwen tot zaaltje/buurthuis' 
 
Volgende is genotuleerd: 
 
• Open-Vld stuurt hun visie bij- men is akkoord om te bekijken of het mogelijk is een 
vergaderzaal te integreren in een nieuwbouw - op het moment dat alle partijen terug rond de tafel 
zitten, moet er bekeken worden of er vraag is naar dit concept - is er geen vraag naar, is het misschien 
beter om de site volledig te bestemmen voor sociale huisvesting   
 
Deze weergave is niet correct.  
Open-Vld blijft van mening dat de kerk behouden moet worden maar indien daar geen draagvlak 
voor is dan zijn ze bereid andere mogelijkheden te bekijken. 
Derhalve vraagt Open-Vld correctie van de notulen als volgt: 
• Open-Vld blijft van mening dat de kerk behouden moet blijven maar indien hier geen 
draagvlak voor is, dan is men is akkoord om te bekijken of het mogelijk is een vergaderzaal te 
integreren in een nieuwbouw - op het moment dat alle partijen terug rond de tafel zitten, moet er 
bekeken worden of er vraag is naar dit concept - is er geen vraag naar, is het misschien beter om de 
site volledig te bestemmen voor sociale huisvesting   
 
Deze correctie wordt unaniem aanvaard. 
 
BESLUIT: Goedkeuring 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : De notulen van de vergadering van 22 december 2015, na correctie van punt 14, goed te 
keuren. 
 

De vergadering wordt opgeheven om 20:45 uur. 
 

De Secretaris 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 


