
 

NOTULEN GEMEENTERAAD 4 JULI 2016 OM 20:08 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 
 

 
Vanaf punt 5 vervoegt Eric Martens, schepen/voorzitter ocmw de zitting. 
Vanaf punt 5 vervoegt Luc Knuts, gemeenteraadslid de zitting. 

 

 

 
 

OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 1: KENNISNAME LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN PERIODE FEBRUARI 2016 TOT EN MET MEI 2016 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Lijst van gegunde overheidsopdrachten tussen 11.04.2016 en 09.05.2016 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2004, gecoördineerd 
Wetgeving overheidsopdrachten 
 
Toelichting  
Volgende overheidsopdrachten werden in betreffende periode gegund: 
11.04.2016: opstellen ontwerp met inbegrip van de opvolging der werken voor de aanleg van een 
groenpark in de industriezone Herten 
25.04.2016: Buitengewoon onderhoud betonwegen 2016 
02.05.2016: Leveren en plaatsen van aluminium schrijnwerkerij kleedkamers Maupertuus  
09.05.2016: Leveren tweedehands tractor 
09.05.2016: Leveren columbariumnissen (15 st.) kerkhof Zonneveld 
 
BESLUIT:  
De gemeenteraad neemt kennis van: 
Er wordt kennis genomen van de gegunde overheidsopdrachten van 11.04.2016 tot en met 09.05.2016. 
 
 

II. FINANCIËN-DIVERSE DOMEINEN 
 
PUNT 2: JAARREKENING 2014 : KENNISNAME GOEDKEURING 
DE RAAD, 
 



 

Voorgeschiedenis/aanleiding 
Brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2014 
 
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 
 
Toelichting (feiten en context) 
De Gouverneur heeft de jaarrekening voor dienstjaar 2014 goedgekeurd bij besluit van 22.02.2016. 
 
Neemt kennis 
 
Art. 1: De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van 22.02.2016, houdende de 
goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2014 van de gemeente Wellen. 

 
III. FINANCIËN-DIVERSE DOMEINEN 
 
PUNT 3: JAARREKENING 2015 : VASTSTELLING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De raad dient de jaarrekening 2015 vast te stellen overeenkomstig de toekenning van deze bevoegdheid 
aan de raad uit hoofde van artikel 43 van het gemeentedecreet. 
 
Juridische grondslag 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 inzonderheid het artikel 43 §2 3° houdende de bevoegdheden van 
de raad en de artikelen 172, 173, 174 en 175 betreffende de jaarrekening; 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni.2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijke welzijn en latere wijzigingen, in het 
bijzonder titel 2, hoofdstuk 4; 
Het Ministerieel besluit van 01.10.2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn zoals later gewijzigd; 
 
Toelichting (feiten en context) 
De jaarrekening van de gemeente voor het jaar 2015 wordt ter vaststelling voorgelegd. 
Het is de tweede rekening volgens de regelgeving inzake de nieuwe beleids-en beheerscyclus (BBC).   
De rekening werd opgemaakt door de financieel beheerder en bestaat uit een beleidsnota, een financiële 
nota en een samenvatting van de algemene rekeningen (balans en staat van opbrengsten en kosten) 
Bij de jaarrekening behoort ook een toelichting, die dat document verduidelijkt. 
Ze bevat begeleidende en aanvullende informatie die niet in de jaarrekening zelf is opgenomen , maar wel 
relevant is om de beslissing van de raadsleden erover te onderbouwen. 
Het ontwerp van de rekening werd minstens 14 dagen voor de vergadering aan ieder raadslid bezorgd. 
 
De samenvattende gegevens van de balans, de staat van opbrengsten en kosten alsook de financiële 
toestand van de jaarrekening zijn bij dit besluit opgenomen.  De financiële toestand van de jaarrekening 
duidt op een gezonde situatie met een gezonde autofinancieringsmarge en een goed resultaat op 
kasbasis. 
 
BESLUIT : Vaststellen van jaarrekening 2015 



 

 
Tussenkomst raadsleden: 
Dhr. Benny Maes licht de jaarrekening 2015 toe als volgt: 

• De doelstellingenrealisatienota geeft duidelijk de vooruitgang van de individuele dossiers en 
projecten weer 
○ De financiële toestand is positief over de ganse lijn 
○ Er is genoeg liggend geld om dagelijkse kosten en schulden te betalen 

• Belangrijke vaststelling: personenbelasting was 300.000 € minder dan in 2014 
 
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen. 
 
BESLUIT: Goedkeuren vaststelling jaarrekening 2015 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De jaarrekening 2015 wordt vastgesteld met volgende cijfers(afgerond), als volgt : 
 
BALANS 
 

Actief 
 
 
 
 

Vlottende activa 11.863.384 

Vaste activa 23.653.868 

Totaal Activa 35.517.252 
 

Passief 
 
 
 
 

Schulden 11.066.543 

Netto-actief 24.450.709 

Totaal Passiva 35.517.252 
 

 
 
STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 
 

Totaal kosten 7.358.034 

Totaal opbrengsten 8.313.902 

Overschot van het boekjaar 955.868 

 
 
FINANCIELE TOESTAND VAN DE JAARREKENING 
 

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget 

I. Exploitatiebudget (B-A) 
A. Uitgaven 
B. Ontvangsten 
a. Belastingen en boetes 
2. Overige 
II. Investeringsbudget (B-A) 
A. Uitgaven 
B. Ontvangsten 
III. Andere (B-A) 
A. Uitgaven 
1. Aflossing financiële schulden 

1.844.909 
6.174.558 
8.019.468 
4.530.672 
3.488.796 
-653.361 
1.211.730 
558.369 
-564.725 
568.869 
568.869 

741.258 
6.988.176 
7.729.435 
4.527.032 
3.202.402 
-6.661.370 
16.343.559 
9.682.189 
697.160 
568.871 
568.871 



 

a. Periodieke aflossingen 
b. Niet-periodieke aflossingen 
2. Toegestane leningen 
3. Overige transacties 
B. Ontvangsten 
1. Op te nemen leningen en leasings 
2. Terugvordering van aflossing  
    van financiële schulden 
a. Periodieke terugvorderingen 
b. Niet-periodieke terugvorderingen 
3. Overige transacties 
 

568.869 
0 
0 
0 

4.145 
0 

4.145 
 

4.145 
0 
0 

568.871 
0 
0 
0 

1.266.031 
1.261.886 

4.145 
 

4.145 
0 
0 

IV. Budgettaire resultaat  
      boekjaar (I+II+III) 
V. Gecumuleerde budgettaire 
     resultaat vorig boekjaar 
VI. Gecumuleerde budgettaire 
      resultaat (IV+V) 
VII. Bestemde gelden (toestand 
       op 31 december) 
A. Bestemde gelden voor de exploitatie 
B. Bestemde gelden voor investeringen 
C. Bestemde gelden voor andere  
     verrichtingen 
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 

626.824 
 

9.665.841 
 

10.292.665 
 

0 
 

0 
0 
0 
 

10.292.665 
 

-5.222.952 
 

9.665.841 
 

4.442.889 
 

0 
 

0 
0 
0 
 

4.442.889 

 

AUTOFINANCIERINGSMARGE   

I. Financieel draagvlak (A-B) 
A. Exploitatieontvangsten 
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de 
     nettokosten van schulden (1-2) 
1. Exploitatie-uitgaven 
2. Nettokosten van de schulden 
    a. Kosten van de schulden 
    b. Terugvordering van de kosten v/d   
         schulden 
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 
A. Netto-aflossingen van de schulden 
1. Periodieke aflossing v/d schulden 
2. Terugvordering v/d periodieke aflossing 
     van schulden 
B. Nettokosten van de schulden 
1. Kosten van de schulden 
2. Terugvordering v/d kosten v/d schulden 

2.166.249 
8.019.468 
5.853.219 

 
6.174.558 
321.339 
321.675 

336 
 

886.064 
564.725 
568.869 

4.145 
 

321.339 
321.675 

336 
 

1.086.684 
7.729.435 
6.642.751 

 
6.988.176 
345.426 
345.763 

337 
 

910.152 
564.726 
568.871 

4.145 
 

345.426 
345.763 

337 
 

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 1.280.185 176.532 

 
 
Art. 2 De jaarrekening 2015 en bijbehorende bijlagen zullen binnen de wettelijke termijnen worden 
overgemaakt aan de provinciegouverneur en aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 



 

administratie Binnenlands Bestuur en dit in de voorgeschreven vorm. 
 
 

OPENBARE ZITTING 

 
IV. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 4: UITBREIDING WATERLEIDING TEN BEHOEVE VAN EEN PERCEEL GELEGEN TE  WELLEN, 1STE 
AFDELING, SECTIE A NR. 752K EN 759D, PLATTESTRAAT ZN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Uitbreiding waterleidingsnetwerk  ten behoeve van een perceel gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie a 
nr. A, nr. 752K en 759D, Plattestraat zn 
Raming van 'De Watergroep' van deze uitbreiding t.b.v. 12.319,40 € 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 06.06.2016 
 
Toelichting (feiten en context) 
Er is een uitbreiding van het waterleidingnetwerk noodzakelijk in de Plattestraat voor een perceel gelegen 
Wellen, 1ste afdeling, sectie a nr. A, nr. 752K en 759D. 
Deze uitbreiding is noodzakelijk ten gevolge van de goedgekeurde verkavelingsvergunning dd.13.10.2014, 
verstrekt ten aanzien van dhr. en mevr. Graulus-Cornitensis (ref. VV-471) 
De watergroep heeft een geactualiseerde raming overgemaakt van deze uitbreiding ten bedrage van 
12.391,40 € 
 
Argumentatie 
Uitbreiding is dringend en noodzakelijk gezien voor betreffende verkaveling een bouwvergunning is 
verstrekt dd. 01.02.2016 en de bouwheer de werken eerstdaags wil aanvatten 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 9.865,69 €/12.391,40 € 

Beleidsdoelstelling 001.001 

Actieplan 001.001.001 

Actie 001.001.001.001 

Beleidsdomein woon-en leefomgeving 

Registratiesleutel 0630/6640200 

Investeringsenveloppe IE29/bijdrage a VMW: uitbreiding waterleiding 

Visum gunstig (al dan niet: met toepassing van art. 157 van het 
gemeentedecreet)- dd. 14.06.2016 

 
 
BESLUIT: Goedkeuren uitbreiding waterleiding Plattestraat 
eenparig aangenomen 
 



 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Goedkeuring te verlenen voor de aanpassingen aan de waterleiding ten behoeve van  een perceel 
gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie A nr. 752K en 752D, Plattestraat zn 
De kostprijs voor de aanpassingen van de waterleiding worden geraamd op 12.391,40 € 
en zijn lastens de gemeente 
 
Art. 2 De uitgaven vallen lastens het budget als volgt 
 

Budget/kosten/krediet 9.865,69 €/12.391,40 € 

Beleidsdoelstelling 001.001 

Actieplan 001.001.001 

Actie 001.001.001.001 

Beleidsdomein woon-en leefomgeving 

Registratiesleutel 0630/6640200 

Investeringsenveloppe IE29/bijdrage a VMW: uitbreiding waterleiding 

 
Bij eerstvolgende budgetwijziging zullen de kredieten worden verhoogd. 
 
 

V. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 5: TOEKENNEN VAN EEN INVESTERINGSSUBSIDIE VOOR OCMW WELLEN VOOR DE AANKOOP VAN 
EEN WONING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Mogelijkheid om te voorzien in huisvesting voor mensen in een crisissituatie, asiel zoekers, ... 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Besluit college burgemeester en schepenen dd. 01.02.2016 
Bespreking college burgemeester en schepenen dd. 21.03.2016 
Besluit raad voor maatschappelijk welzijn OCMW Wellen dd. 01.02.2016 houdende de principebeslissing 
tot aankoop van een woning en afsluiten van een overeenkomst van recht tot voorkoop 
Besluit raad voor maatschappelijk welzijn OCMW Wellen dd. 04.04.2016 houdende de aankoop van een 
woning en goedkeuren van de onderhandse verkoopsovereenkomst 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het OCMW gaat over tot aankoop van een woning gelegen te Wellen, Vloeiherkstraat 22 voor een bedrag 
van  

• verkoopprijs:       152.000,00 € 
• Kosten (erelonen, aktekosten, hypotheekkosten, ..)       3.675,97 € 
• TOTAAL       155.676,00 € 

 
Deze woning zal in eerste  orde bestemd worden als woongelegenheid voor asielzoekers (Lokaal Opvang 
Initiatief) en in tweede orde als woning voor crisisopvang / doorstroomwoning voor cliënten in 
woningnood. 



 

 
Alvorens de woning in gebruik genomen kan worden, dienen er aanpassingswerken aan de elektriciteit te 
gebeuren en brandveiligheidsmaatregelen (brandblussers, rookmelders, ...) genomen te worden. 
De kosten hiervan worden geraamd op 5.000 €. 
Na aftrek van deze kosten beschikt het OCMW over 45.000 € eigen middelen (restmiddelen subsidie 
federale overheid, te bestemmen voor lokale opvang initiatief) voor aankoop van deze woning. 
 
Aan de gemeente wordt een investeringssubsidie gevraagd van 110.000 € 
 
Argumentatie 
De aankoop van een woning stelt het OCMW in staat beter tegemoet te komen aan de maatschappelijke 
nood mbt opvang asielzoekers. 
 
 
Gewone beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet Budget: Voorstel tot inschrijving bij eerstvolgende budgetwijziging 
2016 van een uitgave-krediet t.b.v. € 110.000 € 

Beleidsdoelstelling 001.004 De gemeente voert een volwaardig sociaal beleid in 
samenwerking met het sociaal huis 

Actieplan 001.004.001 de gemeente voert een sociaal beleid in samenwerking 
met het OCMW 

Actie 001.004.001.001 OCMW de nodige werkingsmiddelen toekennen 
om het sociaal beleid uit te bouwen 

Beleidsdomein 01 Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn 

Registratiesleutel 0900/15000000  Investeringssubsidie "OCMW - Aankoop woning" 

Visum Principieel gunstig, mits toepassing van art. 157 GD en een huidige 
beslissing van de raad tot inschrijving bij de eerstvolgende 
budgetwijziging 2016 van het uitgave-krediet t.b.v. € 110.000 bij de 
voorgestelde actie en registratiesleutel 

 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns licht toe: 

• Half jaar geleden hebben we actie ondernomen ikv de vluchtelingenproblematiek: 
○ Extra locatie gevonden door huis op smissebroek te huren 
○ Mogelijkheid om woning op vloeiherkstraat 22 aan te kopen 

• Naast vluchtelingen is het doel van de woning: noodopvang, doorgangswoning,  
Dhr. Marc Weeghmans: 

• Waarom is er geen overleg geweest met Hasseltse Huisvestingsmaatschappij? Konden zij geen 
hulp bieden in deze? Deze mogelijkheid is benut in Hasselt: er zijn 9 sociale appartementen vrij 
gemaakt voor vluchtelingen 

• Wat als vluchtelingenstroom afneemt?  
Mevr. Els Robeyns 

• Als de vluchtelingenstroom afneemt, kan de woning bestemd worden voor crisiswoning, 
doorgangswoning, ... 

Dhr. Herman Pipeleers: 
• De Hasseltse huisvestingsmaatschappij dient normalerwijze één woning te voorzien voor 

vluchtelingen 
• men kan echter geen huis leeg zetten voor dit doel; dit niet niet zo vanzelfsprekend gezien de 

lange wachtlijst en de hoge nood aan sociale huurwoningen in Wellen 
 



 

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

De raad beslist: 
 
Art. 1 Aan het OCMW wordt een investeringssubsidie toegekend van 110.000 € voor de aankoop van een 
woning gelegen te Wellen, Vloeiherkstraat 22 
 
Art. 2 De nodige middelen worden voorzien bij eerstvolgende budgetwijziging. 
 
 
PUNT 6: GEMEENTERAAD 27.05.2016 : GOEDKEURING NOTULEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 27.05.2015. 
 
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. 
 
Argumentatie 
Er werden geen opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de inhoud van de notulen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : De notulen van de vergadering van 27.05.2015, goed te keuren. 
 
 
De vergadering wordt opgeheven om 20:50 uur. 
 
De Secretaris 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 


