
 

NOTULEN GEMEENTERAAD 2 SEPTEMBER 2016 OM 20 UUR 
 

Aanwezig: Els Robeyns, burgemeester-voorzitter 
Johan Cabergs, Kristien Treunen 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, Stijn Vandersmissen, Dirk 
Ottenburghs, Mario Vanvoorden, Marc Beertens en Shirley Schoels, 
raadsleden 
Mia Cuppens, secretaris 
 

Verontschuldigd: Benny Maes, schepen 
Ilse Bosmans, gemeenteraadslid 
 

 
Vanaf punt 3 vervoegt Dirk Ottenburghs, gemeenteraadslid de zitting. 

 

 

 
 

OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMENE FINANCIERING 
 
PUNT 1: GOEDKEURING BESLUIT: DOTATIE PZ BORGLOON 2016 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Besluit gouverneur dd. 09.06.2016 
 
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 
 
BESLUIT:  
De gemeenteraad neemt kennis van: 
 
Het goedkeuringsbesluit van de gouverneur van 09.06.2016 i.v.m. de gemeentelijke dotatie 2016 
aan de Politiezone Kanton Borgloon. De dotatie werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 
22.12.2015. 
 
 
PUNT 2: WERKINGSTOELAGE 2016 AAN DE VZW I.G.L. - SALDO T.B.V. € 124,79 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding    
Het schrijven vanwege I.G.L. gedateerd 05.07.2016 houdende de aanvraag tot het bekomen van 
het saldo van de werkingstoelage 2016; 
De G.R. dd. 29  april 2016 besliste om overeenkomstig het schrijven van I.G.L. dd. 10.02.2016 en 
art. 42 quarter van de gecoördineerde stukken tussen te komen voor een bedrag van € 1.202,53 
als voorschot op de werkingstoelage 2016 zijnde 90% van de toelage van het vorige jaar; 
 



 

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 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending 
van sommige toelagen; 
 
Op basis van de bevolkingscijfers per 1 januari 2016 door de FOD Economie bekendgemaakt op 8 
juni 2016 telt de gemeente Wellen 7.374 inwoners; 
 
Toelichting (feiten en context) 
De beslissing van de Algemene Vergadering van 23 juni 2016 waarbij het bedrag van de 
werkingstoelage 2016 werd vastgesteld op € 0,18 per inwoner zodat de totale werkingstoelage 
voor de gemeente Wellen € 1.327,32 (100%) bedraagt; 
 
Het saldo voor 2016 wordt berekend als volgt : 
- Toelage 2016     = € 1.327,32 
- Voorschot 2016 = € 1.202,53 
- Saldo 2016         = €    124,79 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet Budget : € 1.700,00 - Kost saldo : € 124,79 

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 werkingstoelage 2016 IGL 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De Gemeente Wellen kent aan de vzw IGL een bedrag van € 124,79 toe als saldo van de 
werkingstoelage 2016. 
 
Art. 2 Het saldo zal gestort worden op de BELFIUS-bankrekening BE87 0910 0081 1694 met als 
vermelding "Saldo werkingstoelage IGL 2016". 
 
 

II. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 3: NOODWEER 23 JUNI 2016 - OPDRACHT TOT OPRUIMEN VAN HOUTAFVAL BIJ 
HOOGDRINGENDHEID - KENNISGEVING IN TOEPASSING VAN ART. 157 GEMEENTEDECREET 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 



 

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28.06.2016 tot toekennen van de 
opdracht voor het opruimen van houtafval bij hoogdringendheid  
 
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 
Besluit gemeenteraad dd. 25.02.2015 houdende het reglement tot vaststelling van de 
bevoegdheden van de gemeenteraad die aan het college van burgemeester en schepenen worden 
gedelegeerd 
Besluit college burgemeester en schepenen dd. 28.06.2016 
 
Toelichting (feiten en context) 
Ten gevolge van het noodweer dat Wellen op donderdag 23 juni 2016 heeft getroffen, besliste het 
college dd. 28.06.2016 het opruimen van het houtafval ten gevolge van dit noodweer toe te 
vertrouwen aan Limburg.net ikv de lopende samenwerkingsovereenkomst. De kosten van deze 
opruiming zullen verrekend worden via de gemeentelijke werkingsbijdrage aan Limburg.net. 
Dit besluit werd door het college genomen bij hoogdringendheid omdat er door inwoners massaal 
houtafval werd aangevoerd bij het containerpark. 
Opruimen van houtafval door Limburg.net betekent in casu dat Limburg.net de containers met 
houtafval op het containerpark laat ophalen door een onderaannemer en laat verwerken. 
 
Argumentatie 
Art. 157 GD bepaalt als volgt: 
De gemeenteraad kan zonder voorafgaande budgetwijziging over de uitgaven beslissen die door 
dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn, op voorwaarde dat hij daartoe een met 
redenen omkleed besluit neemt. 
In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken, 
kan het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid over de uitgaven 
beslissen. Het college van burgemeester en schepenen brengt de gemeenteraad daarvan 
onverwijld op de hoogte. 
De bevoegdheid om over de uitgaven te beslissen, houdt de bevoegdheid in tot het vaststellen van 
de voorwaarden van overheidsopdrachten, het vaststellen van de wijze van gunning van 
overheidsopdrachten, het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van de 
overheidsopdrachten.  
In de gevallen, bedoeld in het eerste en het tweede lid, worden de nodige kredieten onverwijld 
ingeschreven door een budgetwijziging. De betaling mag evenwel worden uitgevoerd, zonder de 
budgetwijziging af te wachten. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Alvorens kennis te nemen van de punten omtrent de gevolgen van het noodweer, vraagt Dhr. 
Marc Weeghmans een korte stand van zaken. 
 
Mevr. Els Robeyns licht de stand van zaken toe:  

• Opruimen hout, stronken is bijna afgerond 
• Grootste werken nog te doen in Broekbeemd (wandelpaden zijn weliswaar al vrij) en Grote 

Beemd (nog veel werk te doen -  - opruiming zal nog tot het jaareinde duren) 
• Veldbanen: deze week nog snoeiwerken gebeurd met oog op toegankelijkheid voor 

fruitboeren (pluk) 
• We hebben hard gewerkt en weinig show verkocht, dit in tegenstelling tot andere 

gemeenten  - zo hebben we direct na het voorval infovergaderingen voor de fruittelers 
georganiseerd 



 

 
Dhr. Marc Weeghmans haalt aan dat hij heeft vernomen dat een fruitteler twee maal heeft 
moeten bellen om vrijmaking van een veldbaan te vragen en dit terwijl dit zo belangrijk is voor de 
fruittelers. 
 
Dhr. Dirk Ottenburghs vervoegt de vergadering om 20.21u. 
 
Mevr. Kristien Treunen: 

• Mensen van TUD hebben hard gewerkt, ook voor de fruitboeren 
• De fruitboeren zijn zeer tevreden over de gang van zaken en over de inspanningen die we 

geleverd hebben 
• Acties die nu zijn gebeurd, zijn uitzonderlijk 
• Jaarlijks wordt ook voorzien in het onderhoud van bv holle wegen door parkrangers, 

wroeter, regionaal landschap, …. Om dit allemaal vrij te houden 
• De dag nadat de betreffende fruitboer gevraagd had over te gaan tot open maken van een 

bepaalde veldbaan, was ze al open gemaakt.  
• Tweede rondgang schadecommissie is ook al gebeurd - iedere landbouwer heeft voorstel 

mogen doen - en deze voorstellen heeft de schadecommissie gevolgd - ook dit zal dus het 
best mogelijke resultaat opleveren voor de landbouwers 

 
Dhr. Herman Pipeleers: 

• TUD en schepencollege hebben echt schitterend werk geleverd om zo snel mogelijk de 
gevolgen van de storm op te ruimen 

 
Mevr. Sandra Jans: 

• Is beemd vrij voor de jeugd? 
 
Dhr. Dirk Ottenburghs: 

• Grote Beemd is niet veilig: je kan enkel grote beemd betreden op eigen risico 
 
Dhr. Mario Vanvoorden: 

• Stel: dit gebeurt nog eens opnieuw - zijn we daar op voorbereid? 
• Kan je dit in je budget op voorhand zetten? 

 
Mevr. Els Robeyns: 

• Budget hiervoor kan je niet voorzien 
• Noodplanning: deze is er en wordt regelmatig geactualiseerd in overleg met provincie en 

hier houden we ook oefeningen voor 
 
BESLUIT:  
De raad neemt kennis: 
 
Art. 1 De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing genomen door het college van 
burgemeester en schepenen dd. 28.06.2016 tot opruimen van houtafval bij hoogdringendheid 
door Limburg.net. 
Art. 2 Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.  
 
 
PUNT 4: NOODWEER 23 JUNI 2016 - AANSTELLEN VAN EEN AANNEMER VOOR HET OPRUIMEN 
VAN HOUTAFVAL - AANSTELLEN VAN TWEEDE OPDRACHTHOUDER - KENNISGEVING IN 
TOEPASSING VAN ART. 157 GEMEENTEDECREET 
DE RAAD, 



 

 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 04.07.2016 tot aanstellen van een 
aannemer voor het opruimen van houtafval (aanstelling tweede opdrachthouder) ten gevolge van 
het noodweer van 23 juni 2016 
Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 18.07.2016 tot uitbreiden van de 
opdracht van betreffende aannemer 
 
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 
Besluit gemeenteraad dd. 25.02.2015 houdende het reglement tot vaststelling van de 
bevoegdheden van de gemeenteraad die aan het college van burgemeester en schepenen worden 
gedelegeerd 
Besluit college burgemeester en schepenen dd. 04.07.2016 tot aanstellen van een aannemer voor 
opruimen van houtafval - aanstellen van een tweede opdrachthouder 
Besluit college burgemeester en schepenen dd. 18.07.2016 tot aanstellen van een aannemer voor 
opruimen van houtafval - aanstellen van een tweede opdrachthouder - uitbreiden opdracht 
 
Toelichting (feiten en context) 
Ten gevolge van het noodweer dat Wellen op donderdag 23 juni heeft getroffen, besliste het 
college dd. 04.07.2016 tot aanstellen van een aannemer voor het opruimen van houtafval. Dit ter 
aanvulling van de opdracht reeds toegekend aan Limburg.net, gezien gebleken was dat één 
opdrachthouder onmogelijk binnen een redelijke termijn alle houtafval opgeruimd zou hebben. 
Bovendien kon opdrachthouder Limburg.net enkel hout aangeleverd in het containerpark afvoeren 
en niet houtafval langs de straten opruimen. 
Het besluit tot aanstellen van deze opdrachthouder werd door het college genomen bij 
hoogdringendheid omdat het dringend en noodzakelijk was de opruiming van het houtafval langs 
de gemeentelijke wegen te organiseren teneinde de veiligheid van het openbaar domein, inclusief 
wegen, te herstellen. 
De opdracht omvatte oorspronkelijk 100 werkuren. Deze bleken evenwel ontoereikend. Bij besluit 
van het college van burgemeester en schepenen dd. 18.07.2016 werd de opdracht nogmaals 
uitgebreid met 100 werkuren. 
Bij budgetwijziging  zullen de nodige middelen voorzien voor het uitvoeren van deze opdracht. 
 
Argumentatie 
Art. 157 GD bepaalt als volgt: 
De gemeenteraad kan zonder voorafgaande budgetwijziging over de uitgaven beslissen die door 
dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn, op voorwaarde dat hij daartoe een met 
redenen omkleed besluit neemt. 
In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken, 
kan het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid over de uitgaven 
beslissen. Het college van burgemeester en schepenen brengt de gemeenteraad daarvan 
onverwijld op de hoogte. 
De bevoegdheid om over de uitgaven te beslissen, houdt de bevoegdheid in tot het vaststellen van 
de voorwaarden van overheidsopdrachten, het vaststellen van de wijze van gunning van 
overheidsopdrachten, het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van de 
overheidsopdrachten.  
In de gevallen, bedoeld in het eerste en het tweede lid, worden de nodige kredieten onverwijld 
ingeschreven door een budgetwijziging. De betaling mag evenwel worden uitgevoerd, zonder de 
budgetwijziging af te wachten. 



 

 
BESLUIT:  
De raad neemt kennis: 
 
Art. 1 De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing genomen door het college van 
burgemeester en schepenen dd. 04.07.2016 tot aanstellen van een aannemer voor het opruimen 
van houtafval - aanstellen van een tweede opdrachthouder. 
Art. 2 De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing genomen door het college van 
burgemeester en schepenen dd. 18.07.2016 tot aanstellen van een aannemer voor het opruimen 
van houtafval - aanstellen van een tweede opdrachthouder - uitbreiding opdracht. 
Art. 2 Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.  
 
 
PUNT 5: AANSTELLEN VAN EEN AANNEMER REINIGEN OPENBARE WEG MET EEN 
BORSTELMACHINE BIJ HOOGDRINGENDHEID - KENNISGEVING IN TOEPASSING VAN ART. 157 
GEMEENTEDECREET 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28.06.2016 tot het aanstellen van een 
aannemer reinigen openbare weg met een borstelmachine bij hoogdringendheid 
 
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 
Besluit gemeenteraad dd. 25.02.2015 houdende het reglement tot vaststelling van de 
bevoegdheden van de gemeenteraad die aan het college van burgemeester en schepenen worden 
gedelegeerd 
Besluit college burgemeester en schepenen dd. 28.06.2016 
 
Toelichting (feiten en context) 
Ten gevolge van het noodweer dat Wellen op donderdag 23 juni 2016 heeft getroffen, besliste het 
college dd. 28.06.2016 een aannemer aan te stellen voor het reinigen van de openbare weg met 
een borstelmachine.   
Ten gevolge van dit noodweer was de openbare weg verontreinigd met modder, kiezel, ... en 
drong snelle reiniging zich op met het oog op de verkeersveiligheid. 
Bovendien bleek de inzet van enkel de gemeentelijke borstelmachine ontoereikend om dit werk op 
korte termijn uit te voeren. 
Derhalve nam het college bij hoogdringendheid een besluit tot aanstellen van een aannemer voor 
het reinigen van de openbare weg met een borstelmachine. 
Bij budgetwijziging  zullen de nodige middelen voorzien voor het uitvoeren van deze opdracht. 
 
Argumentatie 
Art. 157 GD bepaalt als volgt: 
De gemeenteraad kan zonder voorafgaande budgetwijziging over de uitgaven beslissen die door 
dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn, op voorwaarde dat hij daartoe een met 
redenen omkleed besluit neemt. 
In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken, 
kan het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid over de uitgaven 
beslissen. Het college van burgemeester en schepenen brengt de gemeenteraad daarvan 
onverwijld op de hoogte. 



 

De bevoegdheid om over de uitgaven te beslissen, houdt de bevoegdheid in tot het vaststellen van 
de voorwaarden van overheidsopdrachten, het vaststellen van de wijze van gunning van 
overheidsopdrachten, het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van de 
overheidsopdrachten.  
In de gevallen, bedoeld in het eerste en het tweede lid, worden de nodige kredieten onverwijld 
ingeschreven door een budgetwijziging. De betaling mag evenwel worden uitgevoerd, zonder de 
budgetwijziging af te wachten. 
 
BESLUIT:  
De raad neemt kennis: 
 
Art. 1 De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing genomen door het college van 
burgemeester en schepenen dd. 28.06.2016 tot aanstellen van een aannemer reinigen openbare 
weg met een borstelmachine. 
Art. 2 Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.  
 
 
PUNT 6: NOODWEER 23 JUNI 2016 -AANSTELLEN FIRMA VOOR RUIMEN VAN SLOKKERS - 
KENNISGEVING IN TOEPASSING VAN ART. 157 GEMEENTEDECREET 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28.06.2016 tot het aanstellen van een 
aannemer reiniging riolen bij hoogdringendheid  
 
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 
Besluit gemeenteraad dd. 25.02.2015 houdende het reglement tot vaststelling van de 
bevoegdheden van de gemeenteraad die aan het college van burgemeester en schepenen worden 
gedelegeerd 
Besluit college burgemeester en schepenen dd. 28.06.2016 tot aanstellen van een aannemer 
reinigen riolen bij hoogdringendheid 
 
Toelichting (feiten en context) 
Ten gevolge van het noodweer van 23 juni 2016, besliste het college dd. 28.06.2016 bij 
hoogdringendheid tot aanstellen van een aannemer voor het reinigen van de slokkers van de 
riolen. 
Dit besluit werd door het college genomen bij hoogdringendheid. Directe uitvoering van de 
opdracht was dringend en noodzakelijk, gezien er ten gevolge van de verstopping van de slokkers 
en de riolering een reëel gevaar was van overstroming, wateroverlast, opspuiten van rioolwater, ...  
bij regenval, met onbetwistbare schade tot gevolg. 
Gemeente Wellen beschikte zelf over onvoldoende materiaal om de reiniging van de slokkers 
binnen een korte tijdspanne  zelf uit te voeren. 
. 
Bij budgetwijziging  zullen de nodige middelen voorzien voor het uitvoeren van deze opdracht. 
 
Argumentatie 
Art. 157 GD bepaalt als volgt: 



 

De gemeenteraad kan zonder voorafgaande budgetwijziging over de uitgaven beslissen die door 
dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn, op voorwaarde dat hij daartoe een met 
redenen omkleed besluit neemt. 
In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken, 
kan het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid over de uitgaven 
beslissen. Het college van burgemeester en schepenen brengt de gemeenteraad daarvan 
onverwijld op de hoogte. 
De bevoegdheid om over de uitgaven te beslissen, houdt de bevoegdheid in tot het vaststellen van 
de voorwaarden van overheidsopdrachten, het vaststellen van de wijze van gunning van 
overheidsopdrachten, het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van de 
overheidsopdrachten.  
In de gevallen, bedoeld in het eerste en het tweede lid, worden de nodige kredieten onverwijld 
ingeschreven door een budgetwijziging. De betaling mag evenwel worden uitgevoerd, zonder de 
budgetwijziging af te wachten. 
 
BESLUIT:  
De raad neemt kennis: 
 
Art. 1 De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing genomen door het college van 
burgemeester en schepenen dd. 28.06.2016 tot aanstellen van een aannemer voor het reinigen 
van riolen . 
Art. 2 Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.  
 
 
PUNT 7: OCMW : GOEDKEURING JAARREKENING 2015 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Het schrijven van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 13.07.2016 
 
De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28.06.2016 tot bespreking en 
goedkeuring van de jaarrekening 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. 
 
BESLUIT: Goedkeuren jaarrekening 2015 OCMW Wellen 
eenparig aangenomen 
 
Na bespreking 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1  De jaarrekening 2015 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, goed te keuren.  
 



 

 
PUNT 8: VERGOEDING REISKOSTEN VOOR DIENSTREIZEN: AANPASSING VAN HET BEDRAG VAN DE 
KILOMETERVERGOEDING 
DE RAAD, 
 
Juridische grondslag 
- Besluit van de Vlaamse regering van 07.12.2007 houdende 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, inzonderheid artikel 156. 
- Gemeenteraadsbesluit dd. 30.12.2008 houdende vaststelling Rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel en de latere wijzigingen ervan. 
- Gemeenteraadsbesluiten 28.11.2008, 04.09.2009, 27.08.2010, 26.08.2011, 31.08.2012, 
28.08.2014, 25.08.2015 houdende vergoeding reiskosten voor dienstreizen - aanpassing van het 
bedrag van de kilometervergoeding. 
- de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid. 
 
Toelichting (feiten en context) 
De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen voor de periode 01.07.2015 tot 30 juni 2016 
bedroeg 0,3404 EUR per kilometer. 
 
Op basis van de wet van 23 april 2015 moet de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen 
vanaf 1 mei 2016 geïndexeerd worden volgens de evolutie van de nieuwe afgevlakte 
gezondheidsindex. Dit is het gemiddelde van de laatste 4 gezondheidsindexen. 
 
Concreet betekent dit de volgende berekeningswijze: 
 
= bedrag van de kilometervergoeding van 2015 x (het nieuwe afgevlakte consumptie-indexcijfer 
van mei 2016 / het nieuwe afgevlakte consumptie-indexcijfer van mei 2015) 
 
= 0,3404 x (101,26 / 100,66) 
 
= 0,3404 x 1,0060 
 
= 0,3424 
 
BESLUIT: Goedkeuring vergoeding reiskosten voor dienstreizen 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Het bedrag van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de eigen wagen, 
motorfiets of bromfiets wordt als volgt vastgesteld: voor de periode van 01.07.2016 tot 30.06.2017: 
0,3424 EUR per kilometer. 
 
Art. 2 Dit bedrag is uniform voor alle graden en rangen en onafhankelijk van het belastbaar 
vermogen van het voertuig. 
 
Art. 3 Dit bedrag wordt niet aangepast aan de index. Het bedrag van de kilometervergoeding zal 
jaarlijks worden aangepast volgens een welbepaalde formule, zoals vastgesteld in artikel 156 van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende minimale voorwaarden voor 
de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en houdende enkele 



 

bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn.  Rekening houdend met de wet van 23.04.2015 tot verbetering van 
de werkgelegenheid wordt in het jaar 2015 de indexering van de kilometervergoeding voor 
dienstverplaatsingen, uitgevoerd volgens de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex. 
 
Art. 4 Dit besluit is enkel van toepassing op het niet-veiligheidspersoneel. 
 
 
PUNT 9: REGLEMENT TOEKENNING KM-VERGOEDING VOOR BINNENLANDSE DIENSTREIZEN EN 
REIZENDE FUNCTIES: AANPASSING 
DE RAAD, 
 
Juridische grondslag 
- Besluit van de Vlaamse regering van 07.12.2007 houdende 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. 
- Gemeenteraadsbesluit dd. 30.12.2008 houdende vaststelling Rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel en de latere wijzigingen ervan. 
- Gemeenteraadsbesluit goedkeuring reglement toekenning kilometervergoeding voor 
binnenlandse dienstreizen en reizende functies dd. 31.03.2015. 
- de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid. 
- Gemeenteraadsbesluit heden: vergoeding voor reiskosten dienstreizen. 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het bedrag van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen wordt berekend op basis van 
artikel 156 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel.  
 
De bedragen van de kilometervergoeding werden jaarlijks op 1 juli automatisch aangepast worden 
aan het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen. 
 
Dat indexeringsmechanisme werd opgeheven door federale wetgeving. De wet van 23 april 2015 
tot verbetering van de werkgelegenheid bepaalt immers in artikel 3bis :“Voor de lonen, de 
wedden, de sociale uitkeringen, de toelagen, de premies en de vergoedingen moet in alle 
wettelijke en reglementaire bepalingen, in alle bepalingen van individuele en collectieve 
arbeidsovereenkomsten, in alle andere akkoorden tussen werkgever en werknemer en in alle 
eenzijdige beslissingen van de werkgever die voorzien in een koppeling aan een prijsindex, de 
afgevlakte gezondheidsindex in aanmerking worden genomen.” 
 
Krachtens de wet van 23 april 2015 moet de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen vanaf 
1 mei 2015 geïndexeerd worden volgens de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex, dat is de 
het gemiddelde van de laatste 4 gezondheidsindexen. Het reglement 'toekenning 
kilometervergoeding voor binnenlandse dienstreizen en reizende functies', zoals goedgekeurd bij 
GR-besluit van 31.03.2015 dient bijgevolg aangepast te worden. De meest actuele bedragen van 
de km-vergoeding worden opgenomen in het aangepaste reglement. 
 
BESLUIT: Goedkeuren aanpassing reglement km-vergoeding 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 



 

 
Art. 1 Het reglement 'toekenning kilometervergoeding voor binnenlandse dienstreizen en reizende 
functies',  aan te passen zoals gevoegd in bijlage. Het aangepaste reglement is van kracht m.i.v. 
01.06.2016. 
 
Art. 2 Alle geschillen betreffende de toepassing van dit reglement worden door het college van 
burgemeester en schepenen beslecht. 
 
 
PUNT 10: NOTULERING AGENDAPUNTEN VAN VERGADERINGEN VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Agendapunt van mevr. Sandra Jans zoals ingediend bij brief van 16.08.2016 houdende de vraag tot 
volledige notulering van alle besproken agendapunten van de vergaderingen van het College van 
burgemeester en Schepenen 
 
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) 
Gezien in de notulen van het CBS elke week een aantal punten worden weggelaten, is het moeilijk 
voor 
de oppositie om dossiers op te volgen, om op de hoogte te blijven van de dagelijkse werking van 
onze 
gemeente, en , om te weten waar men niet (meer) mee bezig is. 
De gemeentesecretaris zei hier eerder over dat men punten bewust weg laat, vermits men niet 
altijd tot 
een beslissing komt. Wij willen verzoeken om deze punten in de toekomst wel degelijk te 
vermelden. 
Het Gemeentedecreet is hierover zeer duidelijk. Artikel 181 paragraaf 2 stelt: "De notulen van de 
vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen vermelden de beslissingen van het 
college." Een punt uitstellen is ook een beslissing. Een punt niet goedkeuren is ook een beslissing. 
Een 
punt terug naar de administratie sturen voor eventueel bijkomende onderzoeken of bijsturing van 
het 
dossier is ook een beslissing. Dat moet dus allemaal worden genotuleerd. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns geeft het woord aan mevr. Sandra Jans, gezien zij dit aanvullend agendapunt 
heeft ingediend. 
 
Mevr. Sandra Jans vraagt waarom niet alle punten die besproken worden in het college in de 
notulen staan. 
Beslissingen van het college moeten immers in de notulen opgenomen worden 
 
Mevr. Mia Cuppens licht toe op welke wijze de softwaretoepassing meeting.net geconfigureerd is, 
met verschillende soorten punten: 

• Aktename/kennisname - worden opgenomen in de notulen 



 

• Beslissingen - worden opgenomen in de notulen 
• Besprekingen - worden opgenomen in het verslag 
• Mededelingen - worden opgenomen in het verslag 

Art. 51 van het gemeentedecreet en art. 181 van het gemeentedecreet bepalen dat beslissingen 
opgenomen dienen te worden in de notulen. Dit gebeurt steeds. 
Andere punten worden eveneens genoteerd en staan in het verslag. 
Indien men informatie wenst over een bepaald dossier, kan er steeds inzage gevraagd worden 
zoals bepaald in o.a. het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 
Tot slot wordt er verwezen naar een parlementaire vraag aan het Vlaams parlement van mevr. De 
Ridder Annick van 29 oktober 2009 (vraag nr. 53)  waarin volgende gesteld wordt: 
'Indien het college ervoor zou opteren om, naast deze officiële notulen, opgesteld op basis van art. 
51 en 181 van het gemeentedecreet, nog andere zaken die op het college werden besproken te 
notuleren, kan dat eventueel in een soort verslag dat van de vergadering van het college van 
burgemeester en schepenen wordt opgesteld, maar niet in de officiële notulen van die vergadering. 
De in dit verslag genoteerde zaken kunnen wel geen rechtsgevolgen hebben.  
Om hun controlerecht ten volle uit te oefenen kunnen de gemeenteraadsleden uiteraard ook een 
beroep doen op art. 32 van het gemeentedecreet. Dit artikel geeft hen het recht om aan het college 
van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester mondelinge en schriftelijke vragen te 
stellen' 
 
Mevr. Els Robeyns stelt dat de notulen van het college worden conform de vigerende regelgeving 
opgesteld worden en dat het aanvullend agendapunt bijgevolg zonder voorwerp is. 
 
Mevr. Sandra Jans, indiener van het agendapunt, ziet af van het ter stemming voorleggen van het 
agendapunt. 
 
 
BESLUIT:  
Na bespreking: 
 
Het agendapunt wordt zonder voorwerp verklaard. 
 
 

III. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
PUNT 11: KERKFABRIEK SINT-JAN-DE-DOPER : AKTENAME BUDGET 2017 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De door het centraal kerkbestuur gecoördineerde ingediende budgetten van de kerfabrieken Sint-
Jan-de-Doper, Sint-Agatha Berlingen en Sint-Rochus Ulbeek; 
 
Het budget 2017 goedgekeurd door de kerkraad Sint-Jan-de-Doper in zijn vergadering van 
21/06/2016; 
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 



 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 14 december 
2012, houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van 
de centrale diensten van de erkende erediensten; 
 
Het ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende de vaststelling van de bijhorende 
modellen; 
 
De bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
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) 
De exploitatietoelage in het budget blijft binnen de grenzen van het bedrag dat werd opgenomen 
in het goedgekeurde meerjarenplan; 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 2017/€ 0 

Beleidsdoelstelling 001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein Cultuur en vrije tijd 

Registratiesleutel 079001/64940000 Toelage kerkfabriek Wellen  

 
BESLUIT:  
Neemt akte 
 
Art. 1 van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Russelt 112, de 
kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper, p/a Francis Bosmans, Hertenstraat 9c, De Dienst Kerkfabrieken van 
het Bisdom te Hasselt, Vrijwilligersplein 14 te 3500 Hasselt en het Agentschap Binnenlands Bestuur 
- Afdeling Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 10 te 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 12: KERKFABRIEK SINT-AGATHA BERLINGEN : AKTENAME BUDGET 2017 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De door het centraal kerkbestuur gecoördineerde ingediende budgetten van de kerkfabrieken 
Sint-Jan-de-Doper, Sint-Agatha Berlingen en Sint-Rochus Ulbeek; 
 
Het budget 2017 goedgekeurd door de kerkraad Sint-Agatha Berlingen in zijn vergadering van 
14/06/2016; 
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten; 



 

 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 14 december 
2012, houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van 
de centrale diensten van de erkende erediensten; 
 
Het ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende de vaststelling van de bijhorende 
modellen; 
 
De bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
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) 
De exploitatietoelage in het budget blijft binnen de grenzen van het bedrag dat werd opgenomen 
in het goedgekeurde meerjarenplan; 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 2017/ € 0 

Beleidsdoelstelling 001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein Cultuur en vrije tijd 

Registratiesleutel 079003/64940000 Toelage kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen  

 
BESLUIT:  
Neemt akte 
 
Art. 1 van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Russeltstraat 112, de 
kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen, p/a Margaretha Neven, Berlingenstraat 12, De Dienst 
Kerkfabrieken van het Bisdom te Hasselt, Vrijwilligersplein 14 te 3500 Hasselt en het Agentschap 
Binnenlands Bestuur - Afdeling Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 10 te 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 13: KERKFABRIEK SINT-ROCHUS ULBEEK : AKTENAME BUDGET 2017 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De door het centraal kerkbestuur gecoördineerde ingediende budgetten van de kerkfabrieken 
Sint-Jan-de-Doper, Sint-Agatha Berlingen en Sint-Rochus Ulbeek; 
 
Het budget 2017 goedgekeurd door de kerkraad Sint-Rochus Ulbeek in zijn vergadering van 
13/06/2016; 
 
Juridische grondslag 



 

Het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 14 december 
2012, houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van 
de centrale diensten van de erkende erediensten; 
 
Het ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende de vaststelling van de bijhorende 
modellen; 
 
De bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
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) 
De exploitatietoelage in het budget blijft binnen de grenzen van het bedrag dat werd opgenomen 
in het goedgekeurde meerjarenplan; 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 2017/ € 717,49 

Beleidsdoelstelling 001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein Cultuur en vrije tijd 

Registratiesleutel 079002/64940000 Toelage kerkfabriek Rochus Ulbeek 

 
 
BESLUIT:  
Neemt akte 
 
Art. 1 van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Russeltstraat 112, de 
kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek, p/a Theo Govaerts, Veelstraat 19, De Dienst Kerkfabrieken van het 
Bisdom te Hasselt, Vrijwilligersplein 14 te 3500 Hasselt en het Agentschap Binnenlands Bestuur - 
Afdeling Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 10 te 3500 Hasselt. 
 
 

IV. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 14: GEMEENTERAAD 4 JULI 2016 : GOEDKEURING NOTULEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 4 juli 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 gemeenteraad 4 juli 2016 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : De notulen van de vergadering van 4 juli 2016, goed te keuren. 
 

De vergadering wordt opgeheven om 21 uur. 
 

De Secretaris 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 


