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OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 1: DOTATIE HULPVERLENINGSZONE ZUID-WEST LIMBURG 2016 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Elke gemeenteraad dient in haar begroting de gemeentelijke dotatie te voorzien aan de 
hulpverleningszone Zuid-West Limburg.   
 
Juridische grondslag 
De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 67, 68 en 120 en volgende. 
De wet van 3 augustus 2012 betreffende de wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele 
veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming. 
Het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de 
hulpverleningszones. 
 
Toelichting (feiten en context) 
De verdeelsleutel van de dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg werd vastgelegd bij 
beslissing van de gouverneur dd. 07.12.2015. 
De gemeentelijke dotatie wordt bepaald als het aandeel volgens deze verdeelsleutel in de raming van de 
begroting van de hulpverleningszone. 
 
De verdeling van de dotaties voor 2016 werden, door de zoneraad van 7.09.2015,  als volgt 
goedgekeurd: 
 



 

  
De gemeenteraden van Herk-de-Stad dd. 12.10.2015 en Diepenbeek dd.19.10.2015 keurden de 
gemeentelijke dotatie 2016 aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg, zoals bepaald in de zoneraad 
van 7.09.2015, niet goed. 
 
Derhalve is voor 2016 formeel geen akkoord aanwezig, zodat luidens de wet de gouverneur de dotatie 
van elke gemeente voor dat jaar moet vaststellen.  
 
Na rekening gehouden de te hebben met art 68 §3  van de wet van 15.05.2007 en de ministeriële 
omzendbrief van 14.08.2014; 
Werd een vergelijking gemaakt met het zonale voorstel zoals gedaan in het besluit van de zoneraad van 
07.09.2015 en het verschil - ten belope van het gecorrigeerde aandeel van de groep gemeenten van de 
zone Zuid-West Limburg - werd gedeeltelijk mee in rekening gebracht. 
 
De weging en berekening van voornoemde criteria leiden tot een gemeentelijke dotatie van € 266 702 
voor de gemeente Wellen voor het jaar 2016.  
De zoneraad van hulpverleningszone Zuid-West Limburg nam in zijn vergadering van 18.01.2016 kennis 
van de vaststelling van de gemeentelijke dotatie, vastgelegd in het besluit van de gouverneur van  
7.12.2015. 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet Budget 2016: Exploitatie / Kosten: € 266 702 / Krediet: € 267 368 

Beleidsdoelstelling 001/001 Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001/001/001 Gelijkblijvend beleid 

Actie 001/001/001/001 Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein 01 Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn 

Registratiesleutel 6494 0000 / 0 410 01 Expl. dotatie brandweer - hulpverleningszone 

Visum  

 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren dotatie hulpverleningszone Zuid-West Limburg 
eenparig aangenomen 
 



 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Aan de hand van de verdeelsleutel 2016 in de hulpverleningszone Zuid-West Limburg en de raming 
van de begroting 2016 van de hulpverleningszone, wordt de gemeentelijke dotatie 2016 aan de 
hulpverleningszone Zuid-West Limburg vastgesteld op € 266 702. 
 
Art. 2 De gemeentelijke dotatie wordt voorzien op de begroting 2016 onder registratiesleutel 
64940000/0 410 01. 
 
 
 
PUNT 2: RECHTSPOSITIEREGELING AANPASSING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Aanpassen van rechtspositieregeling ten gevolge van een voorstel tot wijziging van personeelsformatie 
en ten gevolge van enkele correcties 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet 15.07.2005, gecoördineerd 
Rechtspositieregeling gemeentepersoneel dd. 30.12.2008, gecoördineerd 
Besluit van de Vlaamse regering van 23.11.2012 tot wijziging van het besluit rechtspositieregeling 
 
Toelichting (feiten en context) 
De rechtspositieregeling dient aangepast te worden ten gevolge van een voorstel van wijziging van 
personeelsformatie en ten gevolge van enkele correcties. 
Volgende artikels van de rechtspositieregeling gemeentepersoneel dienen gewijzigd te worden: 
art 7, 8, 46, 52, 81, 83, 84, 85, 135, 166, 248 en 258 
Volgende bijlagen worden gewijzigd: 
Bijlage IV 
 
Adviezen 
- MAT 18.01.2016 
- Bespreking cbs 08.02.2016 
- MAT 15.02.2016 
- beslissing cbs 15.02.2016 
- verslag van het onderhandelings- en overlegcomité dd. 26.02.2016 en protocol 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns licht toe: 

• een aantal art. worden aangepast aan gewijzigde regelgeving 
• belangrijkste wijziging is de wijziging van de personeelsformatie waarbij de functie van 

ambtenaar grondbeleid wordt geschrapt en de functie van juridisch beleidsmedewerker 
omgeving wordt toegevoegd 
○ Deze wijziging wordt voorgesteld omdat de functie van ambtenaar grondbeleid te beperkend 

was - bovendien wil men inzake de realisatie van de prioritaire beleidsdoelstelling de 
diensthoofd woon-en leefomgeving ontlasten 

○ In het organogram is een nieuwe pijler voorzien, naast ruimte, met name 'omgeving', 
waarmee we willen aangeven optimaal middelen te willen inzetten op de realisatie van de 
prioritaire beleidsdoelstelling. .  

○ Daarnaast verwachten we van de juridisch beleidsmedewerker omgeving dat hij of zij 
beleidsondersteunend werkt in de meest brede zin van het woord. We zoeken daarom een 



 

juridisch geschoold iemand.  
• Er wordt een statutair onderhoudsmedewerker vervangen door een contractueel  

onderhoudsmedewerker 
• Er zal een werfreserve voor TUD aangelegd worden om afwezigheden op te vangen t.g.v. 

verlofstelsels, LBO, ...  
• De voorstellen van wijziging rechtspositieregeling, personeelsformatie en arbeidsreglement zijn 

besproken in het syndicaal overleg op 26.02 - De vakbonden zijn allen akkoord gegaan - men 
vraagt enkel een zinsnede toe te voegen in art. 4 van het arbeidsreglement m.b.t. de 
documenten die een werknemer dient bij de brengen bij indiensttreding.  

Dhr. Marc Weeghmans: 
• Er wordt een nieuwe functie voorgesteld. Op welke wijze zal deze ingevuld worden? Welke 

selectieprocedure wordt er gebruikt?  
Mevr. Els Robeyns: 

• Het betreft een functie op A-niveau, contractueel.  
• Voor de selectie zal een selectiebureau worden ingeschakeld  

Dhr. Marc Weeghmans: 
• Hoe zal men deze werknemer ondersteunen?  

Dhr. Stijn Vandersmissen: 
• Kunnen de functies van de nieuwe ambtenaar omgeving en de ambtenaar ruimtelijke ordening 

elkaar vervangen bij afwezigheid? 
Mevr. Els Robeyns: 

• we zijn een kleine gemeente - we kunnen niet voor iedere werknemer een back-up in huis 
hebben - met deze realiteit moet je altijd rekening houden 

• We willen nieuwe personeelsleden zo breed mogelijk aanwerven, binnen de vooropgestelde 
functiebeschrijvingen  

• we willen een aanwervingsbeleid voeren met een gezonde financiële basis  
 
BESLUIT: Goedkeuring aanpassing rechtspositieregeling 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De Rechtspositieregeling voor gemeentepersoneel wordt aangepast zoals gevoegd in bijlage. Deze 
bijlage maakt een integrerend deel uit van het besluit. 
 
Art. 2 Een voor eensluidend verklaard afschrift zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de 
toezichthoudende overheid. 
 
Art. 3 De aangepaste versie van de Rechtspositieregeling zoals heden vastgesteld wordt overgemaakt 
aan het gemeentepersoneel. 
 
 
PUNT 3: ARBEIDSREGLEMENT AANPASSING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
- beslissing gemeenteraad 31.10.2003 goedkeuring arbeidsreglement 
- beslissing gemeenteraad 29.01.2004, 27.01.2012 en 31.03.2015 aanpassing arbeidsreglement 
 
Juridische grondslag 
- Wet van 08.04.1965 tot instelling van de arbeidsreglementen 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 



 

personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel 
en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
- Welzijnswet 04.08.1996 en de wijzigingen ervan 
- Wet van 26.12.2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het arbeidsreglement dient aangepast te worden n.a.v. volgende toevoegingen / wijzigingen: 
- toevoeging bepalingen omtrent de inlichtingenplicht (indienen bewijsstukken voorafgaande 
anciënniteit) 
- toevoegen uurrooster gemeenschapswacht 
- schrappen vermelding gesubsidieerde contractuelen 
- aanpassing gegevens arbeidsgeneeskundige dienst 
- schrappen gegevens interne vertrouwenspersoon 
- aanpassing bepalingen omtrent psychosociale risico's  
 
Adviezen 
MAT 18.01.2016 
Bespreking cbs 08.02.2016 
MAT 15.02.2016 
Besluit cbs 15.02.2016 
Verslag van het overleg- en onderhandelingscomité 26.02.2016 en protocol 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 

• Tijdens het syndicaal overleg is er gevraagd volgende bepaling toe te voegen aan art. 4: 
Op elk personeelslid rust de verplichting om in het kader van een correcte loon- en 
personeelsadministratie, de nodige inlichtingen te verschaffen betreffende zijn woonplaats, 
verblijfplaats, gezinstoestand, identiteitskaart, SIS-kaart, burgerlijke staat en het 
aansluitingsnummer van de mutualiteit.  In het kader van de vaststelling van de correcte 
anciënniteit bij indiensttreding, dient ieder personeelslid alle nuttige inlichtingen en 
bewijsstukken betreffende voorafgaande tewerkstellingen in te dienen op de personeelsdienst 
tegen ontvangstbewijs en dit ten laatste 6 maanden na de indiensttreding. De personeelsdienst 
dient de personeelsleden te informeren over de gegevens en documenten die het personeelslid 
dient bij te brengen. Bij fouten of onregelmatigheden ten gevolge van niet of niet correct 
verschafte informatie kan het bestuur in geen geval aansprakelijk gesteld worden.  

 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren arbeidsreglement, inclusief wijziging art. 4 ten gevolge van syndicaal overleg 

(toevoeging van: De personeelsdienst dient de personeelsleden te informeren over de 
gegevens en documenten die het personeelslid dient bij te brengen) 
eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Het arbeidsreglement van de gemeente Wellen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in 
vergadering van 31.10.2003, aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 29.01.2004, 27.01.2012 en 
31.03.2015, wordt vanaf heden aangepast zoals gevoegd als bijlage bij dit besluit. 
 
Art. 2 Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit met bijlage over te maken aan de inspectie 
van sociale wetten, de provinciegouverneur en het OCMW van Wellen. 



 

 
Art. 3  Een exemplaar van dit arbeidsreglement te overhandigen aan ieder personeelslid. 
 
 
PUNT 4: PERSONEELSBEHOEFTEPLAN GOEDKEURING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Rechtspositieregeling aanpassing van heden 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet 15.07.2005, gecoördineerd 
Rechtspositieregeling gemeentepersoneel dd. 30.12.2008 gecoördineerd 
Besluit van de Vlaamse Regering van 23.11.2012 tot wijziging van het besluit Rechtspositieregeling 
 
Toelichting (feiten en context) 
Er wordt een personeelsbehoefteplan ter goedkeuring voorgelegd n.a.v. de beslissing van heden 
houdende aanpassing Rechtspositieregeling en aanpassing personeelsformatie in bijlage IV van de 
Rechtspositieregeling. 
 
Adviezen 
- MAT 18.01.2016 
- bespreking cbs 08.02.2016 
- MAT 15.02.2016 
- besluit cbs 15.02.2016 
- verslag onderhandings- en overlegcomité 26.02.2016 
 
BESLUIT: Goedkeuring personeelsbehoefteplan 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Het personeelsbehoefteplan ter verantwoording van de voorgestelde wijzigingen, zoals gevoegd in 
bijlage, goed te keuren. 
 
Art. 2 Een voor eensluidend verklaard afschrift zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de 
toezichthoudende overheid. 
 
 
PUNT 5: ORGANOGRAM GOEDKEURING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel gemeente Wellen 
Aanwerving 'titel' 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Rechtspositieregeling personeel 
Besluit college tot goedkeuren van het ontwerp van organogram dd. 15.02.2016 
Besluit gemeenteraad heden aanpassing personeelsformatie  
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) 
Ten gevolge van de gewijzigde personeelsformatie, dient het organogram opnieuw vastgesteld te 
worden. 
Een organogram dient de organisatiestructuur van de gemeentelijke diensten en de gezagsverhoudingen 
aan te geven. 
 
Adviezen 
- bespreking cbs 15.02.2016 
- Advies MAT 15.02.2016: positief advies 
 
Argumentatie 
In het voorgestelde organogram, zijn de leden van het MAT aangeduid in een okergele kleur. 
 
 
BESLUIT: Goedkeuring organogram 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Het organogram wordt goedgekeurd 
 
Art. 2 Deze beslissing wordt in toepassing van art. 252 GD opgenomen in de lijst met een beknopte 
omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden en verzonden aan toezichthoudende overheid. 
 
 
 

II. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 6: MOOISTE PLEKJE - RUILVERKAVELING - GOEDKEUREN EENZIJDIGE BELOFTE VAN AANKOOP VAN 
EEN PERCEEL GROND GELEGEN TE WELLEN, BERLINGEN, 3DE AFDELING, SECTIE A, 113A DEEL VANWEGE 
VLM 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Aanbod tot aankoop vanwege VLM van een perceel gelegen te Wellen, Berlingen, 3de afdeling, sectie A, 
133A, ter grootte van 0.05ha 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet dd. 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 
SALK project 'ontsluiting favoriete plekje fietsparadijs Limburg' 
Nota aanvraag niet-nuttigverklaring ruilverkaveling Wellen-Hoepertingen en voorstel nazorgproject 
16.03.2015 
Brief Vlaams minister van omgeving, natuur en Landbouw Joke Schauvliege dd. 27.05.2015 mtb 
principiële instemming met opstart nazorgtraject 'niet-instrumentgebonden ruiloperatie' voor de 
vervreemding van de opgebouwde grondreserve in de stopgezette ruilverkaveling Wellen 
Besluit gemeenteraad van 22 december 2015 m.b.t. goedkeuren meerjarig beleidsplan 2014-2019 
(hervaststelling 2016) 



 

Besluit gemeenteraad van 22 december 2015 m.b.t. goedkeuren van budget 2016 
 
Toelichting (feiten en context) 
Gemeente Wellen heeft middelen voor zien om, samen met provincie Limburg ikv SALK een 'mooiste 
plekje' te creëren ter hoogte van Canadawinning. 
Daartoe dient de gemeente een perceel grond te verwerven ter grootte van 5a. 
Dit perceel is momenteel eigendom van de Vlaamse landmaatschappij. 
 
De Vlaamse landmaatschappij heeft een eenzijdige belofte van aankoop overgemaakt aan gemeente 
Wellen, waarbij de gemeente Wellen eigendom kan verwerven van een perceel gelegen te Wellen, 
Berlingen, 3de afdeling, sectie A, 133A, ter grootte van 0.05ha onder de volgende voorwaarden: 

1) betalen van alle kosten omvattende: 
a) aankoopprijs: 30.000 € per ha oftewel 1.500 € voor 5 are 
b) eindepachtvergoeding: 6.500 € per ha oftewel 325 € voor 5 are 
c) betalen van opmetingskosten, rechten en erelonen van de authentieke akte,  kosten 

bodemattest  
2) De Vlaamse Landmaatschappij  vrijwaart ondergetekende voor alle stoornissen, uitwinning of 

andere welkdanige belemmeringen. 
3) De Vlaamse Landmaatschappij doet uitdrukkelijk en voor zover nodig afstand van wederinkoop. 
4) De verkoop geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de heer Clerinx Luc, 

Oeterslovenstraat 7, 3830 Wellen, pachter van het perceel dat het voorwerp van dit aanbod 
uitmaakt, in de authentieke verkoopakte die zal verleden worden voor de dienst 
Vastgoedtransacties, zal tussenkomen om de pacht te beëindigen in onderlinge 
overeenstemming vanaf de ondertekening van de authentieke akte. 

 
Landmeter Vannut maakte in opdracht van gemeente Wellen reeds een opmetingsplan. 
 
Adviezen 
Art. 43, 12° van het gemeentedecreet bepaalt als volgt: 
§ 1. Behoudens bij uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid in de zin van artikel 2, tweede lid, aan 
de gemeenteraad, kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het 
college van burgemeester en schepenen. 
§ 2. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden 
toevertrouwd : 
12° het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen, behoudens voor 
zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen of behoudens de bepaling van 
artikel 57, § 3, 8°, c); 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet Budget: 10.000 € 
geraamde kosten:  
1.500 € aankoop 
325 € eindepachtvergoeding 
150 € bodemattest 
1.500 € registratiekosten / aktekosten 
1.500 € opmetingskosten 

Beleidsdoelstelling 001/001 

Actieplan 001/001/001 

Actie 001/001/001/001 

Beleidsdomein Gelijkblijvend beleid 

Registratiesleutel 22000000-0520 



 

Visum -/- 

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 

• Dit is een project i.s.m. provincie Limburg 
• Het project heeft enige tijd in beslag genomen omdat de grondverwerving niet zo vlot is 

verlopen  
• VLM wil uiteindelijk dit perceel verkopen aan gemeente Wellen 
• Vandaag beslissen we enkel over de aankoop van de grond  

Dhr. Marc Weeghmans 
• Het stukje grond ligt inderdaad op een zeer mooi plekje - de wedstrijd 'mooiste plekje' is terecht 

gewonnen 
• Open-VLD stelt zich echter de vraag of het nodig is om hier een toren te voorzien - bij slecht 

weer zal toren niet gebruikt worden -  bij mooi weer kan je zo ook al genieten van de omgeving, 
zonder toren 

• Open-VLD vindt de aankoop van de grond niet aangewezen 
• Dit initiatief is hun niet gekend: op Wellense babbels is dit nog niet ter sprake gekomen 
• Men stelt zich vragen over veiligheid:  veel bezoekers, auto's, fietsers, voetgangers ... op een 

klein wegje - risico op ongevallen 
• Wat met holle weg? habitat zal door de drukte verstoord worden 

Mevr. Kristien Treunen 
• Zij stelt vast dat Open-VLD tegen het project is. 
• Als schepen van toerisme gaat zij naar vergaderingen van toerisme Limburg  - Toerisme wordt 

daar steeds besproken als een vorm van economie die van onschatbare waarde is .. men 
adviseert gemeenten gebruik te maken van al hun troeven en men moedigt de gemeenten aan 
zich toeristisch op de kaart te zetten door belevingsmomenten te creëren 

• De bevoegde député staat sterk achter het verhaal van toerisme Limburg en de creatie van 
belevingsmomenten  

• Het mooiste plekje kadert hier helemaal in -  je maakt er een beleving van door voor een 
uitkijktoren te zorgen - hierdoor kunnen we Wellen toeristisch op de kaart zetten 

• Voor de creatie van een uitkijktoren die past in de omgeving, heeft men al heel wat samen 
gezeten met de bevoegde deputé én met ruimtelijke ordening; een toren kan maar moet passen 
in de omgeving 

• Dhr. Weeghmans zegt dat hij nog niet gehoord heeft van dit project - dit terwijl er in 'het Belang 
van Limburg' al diverse malen een paginagroot artikel is verschenen van de bevoegde député 
omtrent dit project  

• Ook in de VPR is dit project meermaals ter sprake gekomen i.k.v. afhandeling van de 
ruilverkaveling -  hier zijn geen opmerkingen geformuleerd  

Mevr. Els Robeyns 
• we kopen nu enkel een stuk grond - het ontwerp van de toren ligt nu niet voor ter bespreking 
• De bevoegde député heeft ruime middelen voor voorzien voor dit project vanuit SALK  
• De bevoegde deputé heeft gezegd dat hij middelen van SALK wil investeren maar dat de 

gemeente zelf ook een tandje moet bijsteken middels aankoop van dit perceel grond - dit ligt nu 
voor ter goedkeuring 

Dhr. Mario Vanvoorden: 
• hij heeft de gids van toerisme Limburg voor zich liggen 
• op p. 206 en 207 wordt Wellen vermeld - er staat een tekst in over wandelen in de moordkuil ... 

is dit een aantrekkelijke manier om Wellen voor te stellen? Wie wil nu wandelen in een 
moordkuil..  

Mevr. Kristien Treunen:  
• Wellen wordt ook vermeld m.b.t. het smaakfestival, wandelen in greenspot Wellen, ..   
• De gekozen foto is misschien niet aantrekkelijk maar als je  een andere foto wil, moet je een 



 

meer belevingsvol kaders scheppen en andere foto's trekken - dit kan bv middels creatie van de 
uitkijktoren 

Dhr. Dirk Ottenburghs: 
• de creatie van de uitkijktoren zal geen invloed hebben op de flora en fauna 

Dhr. Marc Weeghmans: 
• Open-VLD is bezorgt voor de eigenaren, fruitboeren en de natuur 

Dhr. Benny Maes 
• Wanneer er bladeren op de bomen hangen, is de zichtbaarheid beperkt. De uitkijktoren zal dit 

oplossen 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren eenzijdige belofte tot aankoop 

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

De raad beslist: 
 
Art. 1 De eenzijdige belofte tot aankoop vanwege de VLM aan gemeente Wellen voor een perceel 
gelegen te Wellen, Berlingen, 3de afdeling, Sectie A, nr. 133A, deel ter grootte van 0.05ha goed te 
keuren als volgt: 
 

EENZIJDIGE BELOFTE VAN AANKOOP 
 
 
De ondergetekende Gemeente Wellen, Dorpsstraat 25, 3830 Wellen, hier vertegenwoordigd door mevr. 
Els Robeyns, burgemeester en mevr. Mia Cuppens, secretaris, belooft te kopen in volle eigendom, van de 
Vlaamse Landmaatschappij, NV burgerlijke vennootschap met handelsvorm met maatschappelijke zetel 
te 1060 Brussel, Gulden-Vlieslaan 72, 0236.506.685, RPR Brussel, opgericht bij decreet van 21 december 
1988 (B.S. 29 december 1988), het laatst gewijzigd bij decreet van 28 maart 2014 (B.S. 22 augustus 
2014), waarvan de statuten goedgekeurd werden bij besluit van de Vlaamse regering van 21 december 
1988 (B.S. 2 maart 1990) laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 29 april 2011 (B.S. 26 
mei 2011), 
  
het onroerend goed gelegen te: 
 
Lot Gemeente + afd. + deelgemeente Sectie Nummer Opp. [ha] 
 1  Wellen 3 Berlingen   A 133 A deel  0,05 
                  
          
    
tegen de prijs van 30.000 EUR/ha in het kader van ruilverkaveling Wellen. De globale prijs zal bepaald 
worden na opmeting op basis van de juiste opgemeten oppervlakte en voormelde eenheidsprijs per ha. 
De opmeting en het opmaken van het plan zal worden gedaan door en op kosten van de 
ondergetekende. 
 
Het verschil van het pro-rata van de onroerende voorheffing en andere belastingen van het onroerend 
goed met betrekking tot het restant van het jaar waarin de authentieke akte wordt verleden, worden in 
de prijs verrekend. 
 
De prijs is betaalbaar binnen de drie maanden vanaf de datum van ondertekening van de authentieke 



 

akte. 
Vanaf het verstrijken van deze termijn zal het bedrag van de verschuldigde som een interest opbrengen 
die gelijk is aan de wettelijke rentevoet. Deze rentevoet zal van rechtswege worden aangepast 
naargelang de wijzigingen aan de wettelijke rentevoet. 
Deze interest zal evenwel niet verschuldigd zijn in geval van verzet tegen betaling, indien en voor zover 
de vertraging te wijten is aan de verkopende partij. 
 
Het onroerend goed is verpacht zonder geschreven contract aan de heer Clerinx Luc, Oeterslovenstraat 
7, 3830 Wellen.  
De pachter zal tussenkomen in de authentieke verkoopakte om de pacht te beëindigen in onderlinge 
overeenstemming en hiervoor een eindepachtvergoeding ontvangen van 6.500 euro/ha. 
 
De aankoop geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de Vlaamse Landmaatschappij aantoont 
of er al dan niet: 

• een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd voor het onroerend goed; 
• een dagvaarding uitgebracht werd voor het onroerend goed overeenkomstig artikel  6.1.1 of 

6.1.41 tot en met 6.1.43. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening en een beslissing in de zaak 
is gewezen; 

• een voorkooprecht rust op het onroerend goed  overeenkomstig artikel 2.4.1 van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening; 

• er een verkavelingsvergunning van toepassing is voor het onroerend goed. 
 
De aankoop geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de Vlaamse Landmaatschappij een 
stedenbouwkundig uittreksel aflevert waaruit blijkt dat de in het plannenregister gebruikte 
stedenbouwkundige bestemming van het onroerend goed agrarisch gebied is. 
 
Een verschil van oppervlakte, in meer of in min, ook al overtrof het één/ twintigste, kan geen 
reden zijn voor gelijk welke vordering. 
 
De koper zal het verkochte goed moeten nemen met al zijn voor- of nadelige, zichtbare en onzichtbare, 
voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden. 
 
De koper verklaart kennis te hebben van artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Deze 
bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen voor het goed.  
 
De Vlaamse Landmaatschappij verplicht er zich toe geen enkel zakelijk recht toe te staan op voormeld 
onroerend goed en de pachttoestand, huurtoestand of gebruikstoestand ervan niet te wijzigen zolang 
deze belofte van aankoop loopt. 
 
De ondergetekende verbindt er zich toe deze belofte van aankoop staande te houden tot 30/04/2016, er 
van nu af in toestemmend dat de koop zal voltrokken zijn indien de Vlaamse Landmaatschappij haar ten 
laatste op die datum bij aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot haar wil tot verkoop laat 
kennen. 
 
In voorkomend geval geschiedt de verkoop onder volgende voorwaarden: 

• Ondergetekende zal alle kosten, met inbegrip van de kosten voor het bekomen van het 
bodemattest, eindepachtvergoeding, opmetingskosten, rechten en erelonen van de authentieke 
akte ten hare laste nemen. De overige kosten vallen ten laste van de Vlaamse Landmaatschappij.   

• Ondergetekende zal de eigendom en het genot hebben van het verkochte goed te rekenen vanaf 
de ondertekening der authentieke akte en op last er vanaf zelfde datum alle lasten, kosten en 
belastingen van te betalen. 

• De Vlaamse Landmaatschappij  vrijwaart ondergetekende voor alle stoornissen, uitwinning of 



 

andere welkdanige belemmeringen. 
• De Vlaamse Landmaatschappij doet uitdrukkelijk en voor zover nodig afstand van wederinkoop. 
• De verkoop geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de heer Clerinx Luc, 

Oeterslovenstraat 7,3830 Wellen, pachter van het perceel dat het voorwerp van dit aanbod 
uitmaakt, in de authentieke verkoopakte die zal verleden worden voor de dienst 
Vastgoedtransacties, zal tussenkomen om de pacht te beëindigen in onderlinge 
overeenstemming vanaf de ondertekening van de authentieke akte. 

• De Vlaamse Landmaatschappij verklaart dat er op het verkochte goed, voorwerp van 
onderhavige belofte van aankoop, bij haar weten geen inrichting gevestigd is of was, of geen 
activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten 
die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, als bedoeld in artikel 3, § 1 van het 
Bodemsaneringdecreet. 

 
De verkoop geschiedt onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een OVAM-attest 
waaruit blijkt dat: 

• hetzij voor het verkochte goed geen gegevens beschikbaar zijn; 
• hetzij voor het verkochte goed geen bodemverontreiniging werd vastgesteld. 

 
Voor het opstellen van de authentieke akte, welke dient verleden te zijn binnen de vier maanden na 
aanvaarding van het aanbod, wordt aangewezen de dienst Vastgoedtransacties, Koning Albert II-laan 35, 
bus 62, 1030 Schaarbeek. Het verlijden van de akte zal doorgaan ten kantore van 
……………………………………………………………………………………………………....... 
 
Gedaan te ………………………., op …………………………….. 
 
Art. 2 De kosten worden verhaald op de financiële middelen voorzien in de boekhouding als volgt: 
 
 

Budget/kosten/krediet Budget: 10.000 € 
geraamde kosten:  
1.500 € aankoop 
325 € eindepachtvergoeding 
150 € bodemattest 
1.500 € registratiekosten / aktekosten 
1.500 € opmetingskosten 

Beleidsdoelstelling 001/001 

Actieplan 001/001/001 

Actie 001/001/001/001 

Beleidsdomein Gelijkblijvend beleid 

Registratiesleutel 22000000-0520 

Visum -/- 

 
 
 

III. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 7: GEMEENTERAAD 29 JANUARI 2016 : GOEDKEURING NOTULEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 29 januari 2016. 



 

 
Juridische grondslag 
De bepalingen van het gemeentedecreet.  Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Het huishoudelijk reglement gemeenteraad Wellen, laatst gewijzigd bij beslissing van de gemeenteraad 
dd. 31.10.2014 
 
Toelichting (feiten en context) 
Art. 33, 3de en 4de lid van het gemeentedecreet bepaalt als volgt : 
Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van 
de notulen van de vorige vergadering.  Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden 
aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de 
notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de 
gemeenteraad en de gemeentesecretaris. 
 
Argumentatie 
Er werden geen opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de inhoud van de notulen. 
 
BESLUIT: Goedkeuring notulen 29.01.2016 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : De notulen van de vergadering van 29 januari 2016, goed te keuren. 
 
 
De vergadering wordt opgeheven om 21 uur. 
 
De Secretaris 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 


