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OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 1: KENNISNAME LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN PERIODE 20/06/2016 TOT EN MET 16/08/2016 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Lijst van gegunde overheidsopdrachten tussen 20/06/2016 en 16/08/2016 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2004, gecoördineerd 
Wetgeving overheidsopdrachten 
 
Toelichting  
Volgende overheidsopdrachten werden in betreffende periode gegund: 
20.06.2016: Eivalstraat: vervangen van greppels, betonplaten en vernieuwen putdeksels 
18.07.2016: leveren 2 beamers, 1 projectscherm en 2 plafondbeugels 
18.07.2016: leveren beeldschermen dienst ruimtelijke ordening 
16.08.2016: leveren werkkledij dienstjaren 2016, 2017 en 2018 
 
BESLUIT:  
De gemeenteraad neemt kennis van: 
Er wordt kennis genomen van de gegunde overheidsopdrachten van 20.06.2016 tot en met 16.08.2016. 
 
 

II. ALGEMENE FINANCIERING 
 
PUNT 2: BUDGETWIJZIGING 2016 - VASTSTELLING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Vaststellen budgetwijziging 2016 
 
Juridische grondslag 



 

Gemeentedecreet dd. 15 juli 2005, gecoördineerd 
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012. 
Ministerieel Besluit van 1 oktober 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, gewijzigd door het Ministerieel Besluit van 26 
november 2012.  
Omzendbrief BB 2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en 
budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus (B.S.30/04/2013) 
Omzendbrief BB 2013/7 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus" 
(B.S.07/10/2013) 
Omzendbrief BB 2013/8  betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus 
(B.S.30/10/2013) 
Omzendbrief BZ 2012/3 betreffende de vermindering van de plan- en rapporteringsverplichtingen: 
bekendmaking van de Vlaamse beleidsprioriteiten 
Omzendbrief BZ 2014/4 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de 
budgetten 2015 
Decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale 
besturen kunnen worden opgelegd  
Beslissing gemeenteraad 27 december 2013 tot vaststellen van het meerjarenplan voor beleidsperiode 
2014-2019  
Beslissing gemeenteraad 22 december 2015 tot vaststelling van het budget 2016 
Besluit college burgemeester en schepenen 24 oktober 2016 tot vaststelling van het ontwerp van 
budgetwijziging 2016 
 
Toelichting (feiten en context) 
Er ligt een ontwerp van budgetwijziging 2016 voor ter vaststelling door de raad. 
 
Art. 28 van het BVR-BBC- besluit bepaalt als volgt: 
Het budget kan in de volgende gevallen niet door middel van een interne kredietaanpassing gewijzigd 
worden: 
1° wijzigingen waardoor het budget niet meer past in het meerjarenplan overeenkomstig artikel 27 BVR  
    BBC; 
2° wijzigingen van het exploitatiebudget van een budgettaire entiteit, inclusief de laatste 
budgetwijziging, die, per beleidsdomein, een daling van het saldo tussen de ontvangsten en de uitgaven 
tot gevolg hebben; 
3° wijzigingen van een verbinteniskrediet van een investeringsenveloppe; 
4° wijzigingen per beleidsdomein van het totaal van de transactiekredieten, vermeld in artikel 23, eerste 
lid, 2°, van een budgettaire entiteit; 
5° wijzigingen van het liquiditeitenbudget voor wat betreft de transactiekredieten, vermeld in artikel 24, 
eerste lid, 3°. 
Een budgetwijziging mag er niet toe leiden dat het nieuwe krediet lager is dan de overeenkomstig artikel 
107, §1, vastgelegde verbintenissen of transacties. 
 
Art. 29 van het BVR-BBC- bepaalt als volgt: 
De verklarende nota bij een budgetwijziging bevat minstens: 
1° een motivering van de wijzigingen van het budget; 
2° de herziening van de onderdelen van de beleidsnota, vermeld in artikel16, 2° en 3°; 
3° in voorkomend geval, de wijziging van de onderdelen van de beleidsnota, vermeld in artikel 16, 1° en 
4° tot en met 6°. 



 

De financiële nota van een budgetwijziging bevat alle onderdelen van de financiële nota van het budget 
waarop de wijziging een weerslag heeft. […] 
(opheffing in tweede lid bij BVR van 23 november 2012, art. 6) 
 
De verklarende nota bij de huidig voorgestelde budgetwijziging 2016, omvat volgende onderdelen: 

1) Motivering van de wijzigingen - via detaillering actieplan-registratiesleutel-wijziging 
                                Zie punt 3:  Doelstellingenbudget per beleidsdomein 
                                                      Enkel wijzigingen 
                                                      "Doelstellingenbudget (uitgebreide selectie)" 

2) Doelstellingennota (wijziging) 
3) Doelstellingenbudget   

○ Doelstellingenbudget per beleidsdoelstelling- Budgetwijziging -volledig 
○ Doelstellingenbudget per beleidsdomein- Budgetwijziging--enkel wijzigingen 

"Doelstellingenbudget (uitgebreide selectie)" 
4) Doelstellingenbudget schema B1 (herziening BW), zijnde het schema B1 o.b.v. van de nieuwe 

gegevens  na de wijziging 
5) Financiële toestand (herziening BW) omvattende: 

het vergelijkend schema met de impact van de wijziging op het resultaat op kasbasis en de 
autofinancieringsmarge en een vergelijking met diezelfde kengetallen in het initiële budget en 
het meerjarenplan 

6) lijst overheidsopdrachten - wijziging 
7) lijst daden van beschikking - wijziging 
8) lijst nominatieve subsidies - wijziging 

 
De financiële nota bevat alle onderdelen van de financiële nota van het budget 2016 waarop de wijziging 
een weerslag heeft. De wijzigingen worden weergegeven in de modelschema's die in het MB BBC zijn 
opgenomen.  
Concreet gaat het over volgende schema's: 

○ schema BW 1 - wijziging van het exploitatiebudget 
○ Schema BW 2 - wijziging van investeringsenveloppes 
○ Schema BW 3 - wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 
○ Schema BW 4 - Wijziging van het liquiditeitenbudget 

 
Uit deze documenten blijkt dat de voorgestelde budgetwijziging geen  aanpassing vereist van het 
meerjarenplan 2014-2019: 

• de budgetwijziging past in het meerjarenplan 2014-2019 
• het resultaat op kasbasis is groter dan of gelijk aan 0 en bedraagt 6.348.297 € 
• de autofinancieringsmarge 2016 in de budgetwijziging - zijnde 358.304 is groter dan de AFM 

2016 in het initieel MJP zijnde 330.084. 
• de doelstellingennota van de budgetwijziging 2016 bevat voor het financieel boekjaar 2016 de 

beleidsdoelstellingen en actieplannen die ook in de strategische nota van het MJP zijn 
opgenomen. 

Adviezen 
Verslag van het MAT: gunstig 
 
Argumentatie 
Het ontwerp van budgetwijziging wordt besproken. 
 
Dhr. Benny Maes licht toe: 

• 125.000 € ingeschreven omwille van noodweer  
• volgend jaar zal dit noodweer zich ook nog weerspiegelen in de bijdrage aan Limburg.net (door 

enorme toevoer van groenafval) 



 

• Asbestbrand Ulbeek: hiervoor is +/- 45.000 € ingeschreven 
• er is 41.000 € minder uitgeven omdat ambtenaar grondbeleid er niet is 
• Er is een bedrag ingeschreven voor bijstand consultant tgv afwezigheid stedenbouwkundig 

ambtenaar 
• investeringsenveloppe Zonneveldweg fase 2 is aangepast aan recente cijfers 
• investeringen rond kerk Berlingen zijn opgenomen 
• resultaat op kasbasis is positief en nog verbeterd t.o.v. het initieel geraamde resultaat, 

autofinancieringsmarge stijgt eveneens, dit mede doordat rekening van 2015 echt gunstig is 
geweest 

Mevr. Els Robeyns 
• noodweer heeft ons inderdaad flink parten gespeeld 
• in de items door Dhr. Benny Maes opgesomd, zijn de containers afvoer grof vuil en hout nog niet 

opgenomen - deze kost wordt geraamd op 23.000 €; dit zie je nu niet in de cijfers maar zal je in 
de toekomst wel zien in de afrekening van Limburg.net 

• er komt een dienstriolering in Vrolingen (volledig gesubsidieerd) - wij dienen evenwel 
afkoppeling ten laste te nemen - dit is eveneens voorzien in budget 

• sociale koopwoningen en gemeenschapsruimte: de ontoetingsruimte is iets duurder geworden, 
aangepast aan recente ramingen (+40.000 €) 

• investeringssubsidie toegekend aan  OCMW van 110.000 € 
Dhr. Stijn Vandersmissen 

• wijzigingen zijn gegrond, vooral deze van de stormschade 
Dhr. Marc Weeghmans 

• mensen mochten gratis groenafval brengen - nochtans zal dit via Limburg.net uiteindelijk  
doorgerekend worden - de burger betaalt uiteindelijk dus toch 

 
 
BESLUIT: Goedkeuren budgetwijziging nr. 1 2016 

eenparig aangenomen 
 

Het raad beslist: 
 
Art. 1 De budgetwijziging 2016 t.o.v. het initiële budget 2016 wordt vastgesteld als volgt: 
 
Wijziging                                       Uitgaven                        Ontvangsten                               Saldo 
 
Exploitatiebudget                      +216.478                          +134.571                               -81.907 
Investeringsbudget                 -2.013.918                        -1.302.825                            +711.093 
Liquiditeitenbudget                   -110.127                        +1.261.859                        +1.371.986 
 
Art.  2:  Vast te stellen dat o.b.v. het schema "Financiële toestand budget " de budgetwijziging  
past in het meerjarenplan, conform art. 27 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de BBC 
van de gemeenten, de provincies en de O.C.M.W's vermits: 

• het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar 2016 in de budgetwijziging groter is dan  nul 
en 6.348.297 bedraagt; 

• de AFM (AutoFinancieringsMarge) van het financiële boekjaar 2016 in de budgetwijziging - zijnde 
358.304, groter is dan de AFM van hetzelfde financieel boekjaar 2016 in het MJP 
(MeerJarenPlan-Initieel budget 2016), zijnde 330.084 

• de doelstellingennota van de budgetwijziging 2016 bevat voor het financieel boekjaar 2016 de 
beleidsdoelstellingen en actieplannen die ook in de strategische nota van het MJP zijn 
opgenomen. 

 
Art. 3:  Binnen twintig dagen wordt aan de provinciegouverneur een kopie verzonden van dit besluit in  



 

toepassing van art. 253 GD. 
 
 
PUNT 3: Bepaling van de opdrachten: 
- die nominatief in de budgetwijziging 2016 - met detail  voorzien zijn, en 
- waarvoor het bepalen van de wijze en de voorwaarden van gunnen worden gedelegeerd naar het 
college. 
DE RAAD, 
 
Motivering: 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Gelet op het raadsbesluit van 25 februari 2015 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad die 
aan het college worden gedelegeerd: 
-  opdrachten, die betrekking hebben op het dagelijks bestuur van de gemeente; 
-  nominatief in het budget opgenomen werken, leveringen en diensten; 
-  daden van beheer van gemeentelijke inrichtingen en eigendommen; 
-  het verlenen van grafvergunningen op de gemeentelijke begraafplaatsen. 
  Vrijstelling van visum door de financieel beheerder. 
 
Gelet inzonderheid in het voornoemd raadsbesluit op de bepaling “nominatief in het budget opgenomen 
werken, leveringen en diensten opdrachten”; 
 
Gelet dat het voornoemd raadsbesluit het volgende bepaalt: 
 
“Artikel 2:  In aanvulling van art. 1 zal het college – als de gemeenteraad de voorwaarden en wijze van 
gunnen niet zelf heeft vastgelegd - de bevoegdheid krijgen tot vaststelling van de wijze en de 
voorwaarden van gunnen voor alle nominatief in het budget(wijzigingen) en haar bijlagen opgenomen 
werken, leveringen en diensten binnen de perken van de in het budget en haar bijlagen opgenomen 
kredieten en verder binnen de door de gemeenteraad n.a.v. de goedkeuring van het budget bepaalde 
krijtlijnen. 
Hiertoe zal de raad bij afzonderlijke beslissing de opdrachten bepalen:  
. die nominatief in het budget voorzien zijn en afzonderlijk omschreven in de toelichtende nota 
(beleidsnota) bij het budget en 
. waarvoor het bepalen van de wijze en de voorwaarden van gunnen worden gedelegeerd naar het 
college.” 
 
Juridische grondslag 
Het gemeentedecreet van 2005-07-15 en alle latere wijzigingen, inzonderheid op art. 43 §2 punt 11a en 
b, alsook art. 57 §3 punt 5 en 6. 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010   betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012. 
Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelstels van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het Ministerieel Besluit 
van 26 november 2012.  
Omzendbrief BB 2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en 
budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus (B.S.30/04/2013) 
Omzendbrief BB 2013/7 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus" 
(B.S.07/10/2013) 
Omzendbrief BB 2013/8 - De veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus 
(B.S.30/10/2013) 



 

Omzendbrief BZ 2012/3 betreffende de vermindering van de plan- en rapporteringsverplichtingen: 
bekendmaking van de Vlaamse beleidsprioriteiten 
Het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale 
besturen kunnen worden opgelegd  
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
 
Toelichting (feiten en context) 
Gelet op de budgetwijziging 2016,  
Gelet op de bijgevoegde nominatieve lijst:  
'Bepaling van de opdrachten:  

• die nominatief in het budget 2016 - na wijziging met detail  voorzien zijn , en 
• waarvoor het bepalen van de wijze en de voorwaarden van gunnen worden gedelegeerd naar 

het college ' 
Overwegende dat deze opdrachten (acties) bijgevolg als zijnde ’nominatief opgenomen in het 
vastgestelde budget’ beschouwd mogen worden;   
 
BESLUIT: Goedkeuren nominatieve lijst budgetwijziging 2016 
eenparig aangenomen 
 
De Raad beslist: 
 
Art. 1 De opdrachten opgenomen in de bijgevoegde lijst:  
'Bepaling van de opdrachten:  

• die nominatief in het budget 2016 na wijziging met detail voorzien zijn, en  
• waarvoor het bepalen van de wijze en de voorwaarden van gunnen worden gedelegeerd naar 

het college' 
en dewelke acties omvatten die werden opgenomen in de beleidsnota en de doelstellingennota van het 
budget 2016 na wijziging; 
worden als zijnde nominatief opgenomen in het vastgestelde budget -na wijziging en afzonderlijk 
omschreven in de beleidsnota en doelstellingennota bij het budget-na wijziging beschouwd. 
Deze lijst maakt integrerend deel uit van dit besluit en bevat de acties die werden opgenomen in de 
beleidsnota en de doelstellingennota van de budgetwijziging 2016; 
 
Art. 2 Het bepalen van de wijze en de voorwaarde van gunnen van deze opdrachten wordt gedelegeerd 
naar het college van burgemeester en schepenen.  
 
 

III. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 4: DOTATIE HULPVERLENINGSZONE ZUID-WEST LIMBURG 2017 
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 dotaties aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg werd vastgelegd bij 
beslissing van de gouverneur dd. 07.12.2015. Deze verdeelsleutel bepaalde de gouverneur voor de 
dotaties van 2016, de dotaties voor de latere jaren werden verdeeld volgens dezelfde sleutel. 
De gemeentelijke dotatie wordt bepaald als het aandeel volgens deze verdeelsleutel in de raming van de 
begroting van de hulpverleningszone. 
De raming van de totale gemeentelijk dotatie in de begroting 2017 voor de hulpverleningszone Zuid-
West Limburg werd door de prezoneraad van 5 september 2016 vastgelegd op €15 733 694,00. 
 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet Budget 2017: Exploitatie / Kosten: € 286 191,00 /  
Krediet: € 286 906,00 

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: Goedkeuring dotatie hulpverleningszone ZW Limburg 2017 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Aan de hand van de verdeelsleutel zoals de Gouverneur bepaalt heeft voor 2016, zijn ook de 
dotaties voor de latere jaren verdeeld in de hulpverleningszone Zuid-West Limburg en dus ook de raming 
van de begroting 2017  De gemeentelijke dotatie 2017 aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg 
wordt alzo vastgesteld op € 286 191,00. 
 
Art. 2 De gemeentelijke dotatie wordt voorzien op de begroting 2017 onder registratiesleutel 
64940000/0 410 01. 
 
 
PUNT 5: 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. 29.08201, 05.09.2016 en 19.09.2016 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 
Besluit college burgemeester en schepenen dd. 29.08201, 05.09.2016 en 19.09.2016 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 besluit van  college van burgemeester en schepenen dd. 29.08.2016 werd de opdracht nogmaals 
uitgebreid met 39 uren voor wat betreft rondgang houthakselaren tractor met kipwagen. 
Bij besluit van college van burgemeester en schepenen dd. 05.09.2016 werd de opdracht nogmaals 
nogmaals uit te breiden als volgt: 
• 47 u tractor met kipwagen a rato van 65 € per uur excl. BTW oftewel 3.055 € excl. BTW 
• 9 u man met motorzaag/bladblader a rato van 40 € per uur excl. BTW oftewel 360 € excl. BTW 
Bij besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19.09.2016 werd de opdracht nogmaals 
uitgebreid met een contingent van 25 uren. 
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. 29.08.2016, 05.09.2016 en 19.09.2016 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 6: NOODWEER 23 JUNI 2016 - AANSTELLEN VAN EEN AANNEMER VOOR HET OPRUIMEN VAN 
BOOMSTRONKEN - KENNISGEVING IN TOEPASSING VAN ART. 157 GEMEENTEDECREET 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 29.08.2016 tot het vaanstellen van een 
opdrachthouder voor het opruimen van boomstronken afkomstig van het noodweer van 23 juni 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 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 
 
Toelichting (feiten en context) 
Ten gevolge van het noodweer dat Wellen op donderdag 23 juni heeft getroffen, besliste het college dd. 
28.09.2016 tot aanstellen van een aannemer voor het opruimen van boomstronken afkomstig van het 
noodweer. 
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. 29.08.2016 tot aanstellen van een aannemer voor opruimen van boomstronken 
afkomstig van het noodweer van 23 juni 2016. 
Art. 2 Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.  
 
 
PUNT 7: AANSTELLEN VAN EEN ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR NAAR AANLEIDING VAN EEN 
ASBESTBRAND- KENNISGEVING IN TOEPASSING VAN ART. 157 GEMEENTEDECREET 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19.09.2016 tot aanstellen van een 
asbestverwijderaar voor asbestverwijdering op het adres De Borgt 2 3830 Wellen.  
 
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 
 
Toelichting (feiten en context) 
Ten gevolge van een brand waarbij asbest is vrijgekomen, besliste het college dd. 19.09.2016 een 
asbestverwijderaar aan te stellen voor verwijdering van asbest op het adres De Borgt 2 te Wellen. 
Tevens werd er bij besluit van 03.10.2016 over gegaan tot het huren van een werfkeet voor de inrichting 
van de werf. 
Voorafgaand nam de burgemeester dd. 13.07.2016 een besluit tot het aanstellen van een erkend 
bodemsaneringsdeskundige. 
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. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns licht toe: 

• onmiddellijk na brand zijn de eerste stappen genomen om partijen aan te zetten over te gaan tot 
asbestverwijdering  



 

• er zijn bewarende maatregelen genomen (bv. o.a. verplichting tot nat sproeien van domein) 
• Er is gemeld bij OVAM 
• OVAM heeft ons verplicht over te gaan tot opruiming in kader van openbare veiligheid en 

gezondheid 
• werken zijn ondertussen uitgevoerd 
• er is een kost van +/- 43.000 € voorzien  en  er zijn stappen genomen  om nodige maatregelen te 

nemen voor het terugvorderen van de kost van de eigenaars/exploitant 
 
BESLUIT:  
De raad neemt kennis: 
 
Art. 1 De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing genomen door het college van burgemeester en 
schepenen dd. 19.09.2016 tot aanstellen van een asbestverwijderaar voor het verwijderen van asbest op 
het adres De Borgt 2 te Wellen, dd. 03.10.2016 tot huren van een werfkeet en het burgemeesterbesluit 
dd. 13.07.2016 tot aanstellen van een erkend asbestverwijderaar. 
Art. 2 Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.  
 
 
PUNT 8: VRAAG TOT VERMELDEN VAN EEN OVERLIJDEN OP DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Agendapunt van mevr. Shirley Schoels, gemeenteraadslid voor Open-VLD zoals ingediend bij brief van 
18.10.2016 houdende de vraag tot het vermelden van een overlijden met foto (indien voorhanden) op 
de website van de gemeente. Enkel en alleen indien de familie er geen bezwaar tegen heeft, gezien de 
wet op de privacy dient gerespecteerd te worden 
 
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 
Huishoudelijk reglement gemeenteraad gemeente Wellen dd. 22.02.2013, gewijzigd bij 
gemeenteraadsbesluit van 31.10.2014 
 
Toelichting (feiten en context) 
We merken dat tegenwoordig bij een overlijden meer en meer mensen kiezen om geen of weinig 
rouwdrukwerk te laten bedelen. We komen dan ook vaak, niet of te laat, te weten dat er iemand van 
onze dorpsbewoners is gestorven. 
Voor de mensen die actief zijn op sociale media kan het wel zijn dat ze dit te weten komen via deze 
weg maar dat geldt lang niet voor onze ganse gemeenschap. 
Een gemeente wordt zeer snel op de hoogte gebracht van een overlijden, vandaar onze vraag om dit 
overlijden dan ook meteen op de website van de gemeente te plaatsen. Liefst met foto want een 
naam alleen is niet voor iedereen duidelijk. Aangezien de wet op de privacy dient gerespecteerd te 
worden, kan er bvb een document via de begrafenisondernemer ondertekend worden door de 
familie. De begrafenisondernemer bezorgt dit document terug aan de bevoegde dienst. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns geeft het woord aan Shirley Schoels, indiener van dit aanvullend agendapunt. 
Mevr. Schoels licht het punt toe. 

• vraag om mogelijkheid te voorzien overlijdens aan te kondigen op de gemeentelijke website 
• aanleiding is dat men regelmatig opmerkingen van mensen krijgt dat ze niet weten dat iemand 

gestorven is 



 

Mevr. Els Robeyns: 
• vraag is of de website het meest geschikte medium is om deze informatie te tonen 
• ze stelt zich de vraag of dit informatie is van algemeen nut  
• er zijn bovendien voldoende andere kanalen: uithanging bij begrafenisondernemer, website 

begrafenisondernemer, in memoriam, belang van Limburg, rouwdrukwerk, .... 
Dhr. Marc Weeghmans 

• dit zou een extra dienstverlening kunnen zijn, naast het bestaande aanbod 
 
 
BESLUIT: Vermelden van een overlijden op de website van de gemeente 

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

De raad beslist: 
 
Art. 1  De vraag tot het vermelden van een overlijden van een dorpsgenoot op de gemeentelijke website, 
wordt niet weerhouden 
 
 
PUNT 9: AANKOOP EN INSTALLEREN VAN PROJECTOR EN WIT DOEK IN FEESTZAAL 'DE MEERSCHE' 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Agendapunt van Dhr. Stijn Vandersmissen, gemeenteraadslid voor Open-VLD zoals ingediend bij brief 
van 18.10.2016 houdende de vraag tot aankoop en installeren van projector en wit doek in feestzaal 'de 
Meersche' 
 
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 
Huishoudelijk reglement gemeenteraad gemeente Wellen dd. 22.02.2013, gewijzigd bij 
gemeenteraadsbesluit van 31.10.2014 
 
Toelichting (feiten en context) 
Onze gemeentelijke feestzaal beschikt niet over een vaste opstelling van projector. In tijden van 
digitalisering is dit een gemis voor onder andere ; 
- het projecteren van informatie via PowerPoint tijdens voorstellingen. 
- het projecteren van foto's, prijslijsten,... 
- het afspelen van films 
- .... 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns geeft het woord aan Dhr. Stijn Vandersmissen, indiener van dit aanvullend 
agendapunt. 
Dhr. Stijn Vandersmissen licht toe: 

• verzoek Ikv digitalisering 
• voorzien van scherm en beamer in zaal de Meersche, verbetert de functionaliteit van deze zaal 

 



 

Mevr. Els Robeyns 
• men wil een tegenvoorstel doen 
• vaste installatie in de Meersche is misschien minder aangewezen: De Meersche is eerder fuif-en 

evenementenzaal dan een zaal geschikt voor infosessies 
• er zijn recent wee vaste beamers aangekocht voor schepenzaal en raadszaal 
• de mobiele beamer waarover de gemeente nu beschikt, kan via reglement verhuurd worden aan 

verenigingen die dit nodig hebben (inclusief scherm) 
• in plaats van één vaste beamer te hangen, kunnen we zo meerdere locaties bedienen 

Dhr. Marc Weeghmans 
• met een draagbaar systeem kom je er niet; een vast scherm dat uit de plafond komt en een 

vaste beamer zal beter zijn; deze kan je immers afregelen en een mobiel systeem leent zich hier 
minder toe 

Mevr. Ilse Bosmans 
• alvorens de mogelijkheid te overwegen een vast systeem te kopen voor 'de Meersche', kan je 

best eerst nagaan hoe vaak men hier een vraag naar heeft 
Dhr. Mario Vanvoorden 

• indien je dit zou verhuren aan verenigingen, kan je dit misschien ook uitbreiden tot verhuren 
voor bv. verjaardagen 

 
BESLUIT: Aankoop en installeren van een projector en scherm in 'De Meersche' 

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

De raad beslist: 
 
Art. 1 De vraag tot aankoop  en installeren van een projector en scherm voor zaal 'de Meersche' wordt 
niet weerhouden 
 
 

IV. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 10: MOOISTE PLEKJE - RUILVERKAVELING : ONTWERPAKTE AANKOOP VAN EEN PERCEEL GROND 
GELEGEN TE WELLEN, BERLINGEN, 3DE AFDELING, SECTIE A, NR. 113 A 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 5 a 01 ca 
Brief van 06.09.2016 houdende het ontwerp van verkoopakte van de dienst vastgoedtransacties van de 
Vlaamse overheid 
 
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 
Burgerlijk Wetboek art. 1585 ev. 
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 
Besluit gemeenteraad van 26 februari 2016 houdende de goedkeuring van een eenzijdige belofte van 
aankoop van een perceel grond gelegen te Wellen, Berlingen, 3de afdeling, sectie A 113 A deel vanwege 
VLM   
Besluit van het schepencollege van 12 september 2016 
 
Toelichting (feiten en context) 
De gemeente Wellen heeft middelen voorzien 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 01 ca. Dit perceel is momenteel eigendom van de Vlaamse 
Landmaatschappij. 
 
Het ontwerp van de akte tot aankoop van een perceel grond gelegen te Wellen, Berlingen, 3de afdeling, 
sectie A 113 A deel ter grootte van 5 a 01 ca vanwege VLM  is door de dienst vastgoedtransacties van de 
Vlaamse overheid overgemaakt aan de gemeente ter goedkeuring onder volgende voorwaarden : 

• De verkoop gebeurt voor algemeen nut. 
• De gemeente krijgt de volle eigendom en het genot vanaf het ondertekenen van de authentieke 

akte.  
• De pachter, Dhr. Luc Clerinx, zal tussen komen en verzaken aan zijn pachtrechten zodat het goed 

vrij van huur, pacht, gebruik of bezetting ter beschikking wordt gesteld van de gemeente. 
• De pachter doet eveneens afstand van zijn recht op voorkoop. 
• De prijs voor het goed bedraagt 1.503,00 € 
• De provisie voor de kosten bedraagt 500 € - afrekening wordt na registratie en overschrijving 

overgemaakt aan de gemeente 
• De eindepachtvergoeding bedraagt 325,65 € 

 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet Budget: 10.000 € 
geraamde kosten:  
1.503 € aankoop 
325,65 € eindepachtvergoeding 
150 € bodemattest 
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 licht punt toe. 
Mevr. Sandra Jans: 



 

• men is voor de aankoop maar niet voor de uitkijktoren 
Mevr. Els RObeyns 

• we stemmen nu alleen over de aankoop, niet over de invulling 
 
BESLUIT: goedkeuren aankoop 

18 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes, 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 
 

De raad beslist: 
 
Art.1 Voor de realisatie van het "Mooiste Plekje"  wordt overgegaan: 
- Tot de aankoop van een gedeelte van het perceel gelegen te Berlingen, 3e afdeling Sie. A nr. 113 A met 
een oppervlakte van 5 a 01 ca aangeduid in gele kleur op het opmetingsplan, opgemaakt dd. 20.01.2016 
door Architect-Landmeter-Expert Jocelyn Vannut te 3500 Hasselt, Muntelbeektsraat 13 voor de prijs van 
1.503,00 € voor de grond, 500 € voor de provisie en 325,65 € zijnde eindepachtvergoeding, zoals bepaald 
door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid.  
 
Art.2  
De uitgaven zijn voorzien in het budget 2016 bij de: 
beleidsdoelstelling: 001.001 Gelijkblijvende beleid 
Actieplan 001.001.001 : Gelijkblijvend beleid 
Actie: 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid 
Registratiesleutel : 0520/22000000 
 
Art.3 De administratieve akte wordt verleden door de Vlaamse commissaris bij de afdeling 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid. 
 
Art. 4 Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut. 
 
Art. 5 De heer hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen ambtshalve inschrijving te nemen bij 
de overschrijving van deze akte. 
 
Art. 6 De gemeenteraad stemt toe dat deze aankoop zal gebeuren onder volgende voorwaarden: 
 
Ontwerpakte  
 
akte aankoop onroerend goed 
 
Op x oktober tweeduizend zestien. 
Zijn voor mij, Jacques GEERDENS, Vlaams commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties, verschenen: 
Zijn verschenen: 
1) 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 18 
december 2015 (B.S. 29 december 2015), waarvan de statuten goedgekeurd werden bij besluit van de 
Vlaamse regering van 21 december 1988 (B.S. 2 maart 1990), het laatst gewijzigd bij besluit van de 
Vlaamse regering van 29 april 2011 (B.S. 26 mei 2011), 
Hier vertegenwoordigd door de heer Jacques Geerdens, Vlaams commissaris, die verklaart te 
vervreemden in naam van en voor rekening van genoemde instelling, krachtens het Decreet van 19 
december 2014 houdende de Vlaamse vastgoedcodex. 



 

De heer Jurgen Cleuren, adjunct van de directeur bij de Vlaamse Landmaatschappij, woonplaats kiezend 
op de zetel van de Vlaamse Landmaatschappij, Gulden-Vlieslaan 72 te 1060 Brussel, treedt op als ere-
getuige. 
Hierna verder genoemd "de overdrager". 
2)  De GEMEENTE WELLEN waarvan de burelen gevestigd zijn te 3830 Wellen, Dorpsstraat 25, met 
ondernemingsnummer 207.483.691,  
hier vertegenwoordigd door de burgemeester, mevrouw Els Robeyns, en door de gemeentesecretaris, 
mevrouw Mia Cuppens, handelend ter uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van de 
gemeente Wellen, genomen op x september tweeduizendzestien, waarvan een voor eensluidend 
verklaard uittreksel blijvend gehecht werd aan deze akte aankoop onroerend goed.  
Deze beslissing is definitief geworden ten gevolge van het verstrijken van de termijn toegestaan aan de 
voogdijoverheid van de Provincie Limburg om er de uitvoering van op te schorten of er de vernietiging 
van uit te spreken.  
Hierna verder genoemd "de verkrijger".  
 
VERKOOP 
De overdrager verklaart het hierna beschreven goed te verkopen tegen de hierna vermelde 
voorwaarden, aan de verkrijger, die aanvaardt: 
 
AANDUIDING VAN HET GOED 
1. Geografische en kadastrale beschrijving 
GEMEENTE WELLEN  - DERDE AFDELING  (Berlingen) 
Een oppervlakte volgens meting van vijf aren één centiare (05 a 01 ca) grond met aanhorigheden, 
gelegen Oeterslovenstraat, te nemen uit een perceel, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de 
kadastrale legger sectie A  nummer 133 A P0000,  met gereserveerd individueel 
perceelsidentificatienummer A 133 B P0000. 
Hierna genoemd “het goed”. 
Plan 
Dit goed staat afgebeeld op het opmetingsplan, opgemaakt op 27 januari 2016 door Architect - 
Landmeter-Expert Jocelyn VANNUT te 3500 Hasselt, Muntelbeekstraat 13, plan waarvan de partijen 
verklaren kennis te hebben genomen. 
Dit plan is opgenomen in de databank van plannen van afbakening van de Algemene Administratie van 
de Patrimoniumdocumentatie onder referte 73004-10017. Dit plan en de referte zijn tot op heden 
ongewijzigd gebleven. 
2. Eigendomstitel 
Het goed behoort voor de geheelheid in volle eigendom toe aan de overdrager om het verkregen te 
hebben jegens mevrouw D’AWANS Jeannine Andrée bij akte, verleden vóór notaris Catherine Delwaide 
te Borgloon op 28 maart 2011, overgeschreven op het Eerste Hypotheekkantoor van Tongeren met 
referte 74-T-30/03/2011-02096. 
Mevrouw D’AWANS Jeannine Andrée was eigenaar voor de geheelheid in volle eigendom bij akte gifte-
deling, verleden vóór notaris De Gunst te Grivegnée op 27 januari 1969. 
De verkrijger stelt zich met deze oorsprong van eigendom tevreden en vraagt van de overdrager geen 
andere titels dan een uitgifte van deze akte. 
 
DOEL VAN DE AANKOOP 
De verwerver verklaart dat de overdracht geschiedt voor algemeen nut. 
 
VOORWAARDEN 
Deze verkoop wordt verder gedaan en aanvaard onder de volgende voorwaar 
den: 
1. Hypothecaire toestand 
Het goed wordt voor vrij, zuiver en niet bezwaard met enige schuld, hypotheek, voorrecht, in- of 



 

bezwarende overschrijvingen en andere bezwarende kantmeldingen. 
2. Gebreken - Oppervlakte 
De verkrijger zal het goed nemen in zijn huidige staat zonder aanspraak te kunnen maken jegens de 
overdrager op enige vergoeding of vermindering van de hierna vastgestelde prijs, noch wegens gebreken 
aan de grond of aan de ondergrond (dit alles onverminderd hetgeen hierna vermeld onder de rubriek 
"Bodemdecreet"), noch wegens afwijking in de hoger aangeduide oppervlakte. Elk verschil tussen deze 
oppervlakte en de werkelijke, al overtrof het één twintigste, zal ten voordele of ten nadele van de 
verkrijger blijven, zonder verhaal tegen de overdrager.  
Het goed wordt verkocht met al zijn zichtbare en verborgen gebreken, zonder dat de overdrager tot 
vrijwaring zou gehouden zijn.  
De verkrijger zal geen enkele vergoeding mogen eisen wegens vergissing in benaming, beschrijving en 
ligging.  
3. Erfdienstbaarheden 
Het goed wordt verkocht met al zijn lijdende en heersende, voortdurende en niet voortdurende, zicht- 
en niet zichtbare erfdienstbaarheden, waarmee het belast of bevoordeeld zou kunnen zijn en met alle 
rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het bestaan van boven  en ondergrondse leidingen. Het 
staat de verkrijger vrij zich tegen de nadelige te verzetten en de voordelige in zijn voordeel te doen 
gelden, doch dit alles voor eigen rekening en op eigen risico. De overdrager verklaart zelf geen 
erfdienstbaarheden te hebben gevestigd in het voor- of nadeel van het voorschreven goed en geen 
kennis te hebben van erfdienstbaarheden, andere dan de wettelijke. 
De verkrijger wordt gesubrogeerd in de rechten en verplichtingen vervat in hogervermelde bepalingen, 
voor zover deze nog van toepassing zijn en betrekking hebben op het voorschreven goed, zonder dat 
onderhavige clausule meer rechten kan verlenen aan derden dan deze die voortspruiten uit regelmatige 
en niet-verjaarde titels of uit de wet. 
4. Boven- en ondergrondse leidingen 
De aandacht van de verkrijger wordt erop gevestigd dat zich allerhande leidingen en installaties die 
toebehoren aan verschillende nutsmaatschappijen op het verkochte goed kunnen bevinden. Alle 
installaties en leidingen die zich thans in het goed zouden bevinden en aan de overdrager niet 
toebehoren maken geen deel uit van deze verkoop en worden voorbehouden aan wie er recht zou op 
hebben. In voorkomend geval treedt de verkrijger in alle rechten en verplichtingen voortspruitend uit 
deze toelatingen of vergunningen. De verkrijger dient zich te verstaan met de maatschappijen of 
besturen die eigenaar zijn van deze leidingen en installaties, indien een verplaatsing ervan noodzakelijk 
is. De overdrager kan in geen geval aangesproken worden voor de onkosten, schadeloosstellingen en 
verplichtingen die zouden voortvloeien uit de verplaatsing of wegneming. 
5. Afsluitingen op grenslijn  
Het goed wordt tevens verkocht met alle rechten en verplich- 
tingen inzake eventuele gemene muren, hagen of andere afsluitingen, die de scheiding uitma- 
ken tussen het voorschreven goed en de aanpalende eigendommen.  
6. Stedenbouw – Ruimtelijke Ordening 
 Uit 1) een stedenbouwkundig uittreksel en een inlichtingenformulier afgeleverd door de gemeente 
Wellen, die de verkrijger erkent voorafgaandelijk dezer te hebben ontvangen, 2) de verklaringen van de 
overdrager 3) het hypothecair getuigschrift en 4) de raadpleging van het e-voorkooploket, blijkt het 
volgende:  
1)  Het goed is gelegen in het gewestplan ‘Sint-Truiden-Tongeren’, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 
5 april 1977, met als bestemming ‘agrarisch gebied’; 
2) voor het goed werden geen stedenbouwkundige vergunningen uitgereikt,  
3) met betrekking tot het goed werd geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1 of 
6.1.41 tot en met 6.1.43 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, noch enige rechterlijke beslissing 
gewezen; 
4) op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1 van de Vlaamse codex Ruimtelijke 
Ordening of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten van toepassing. 
5) op het goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing. 



 

6) het goed maakt niet het voorwerp uit van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.  
De overdrager verklaart dat het voorschreven goed bij zijn weten niet valt onder de wetgeving op de 
ruilverkaveling, noch het voorwerp uitmaakt van een geplande onteigening of van een planbatenheffing 
en er evenmin een as-builtattest werd uitgereikt en gevalideerd noch werd geweigerd. 
Ondergetekende instrumenterende ambtenaar deelt mee dat geen constructies, werken of handelingen 
vermeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, mogen worden opgericht of 
uitgevoerd op voorschreven goed zolang er geen stedenbouwkundige vergunning is verkregen; in 
bepaalde gevallen is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht.  
Voor zover niet zou voldaan geweest zijn aan de informatieverplichtingen van de Codex verklaart de 
verkrijger uitdrukkelijk te verzaken aan iedere vordering wegens miskenning hiervan.  
7. Erfgoed 
De overdrager verklaart dat het goed niet voorkomt op een (voor)ontwerplijst van voor bescherming 
vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen of archeologische patrimonia, noch het 
voorwerp is van een dergelijk voorlopig of definitief beschermingsbesluit en hij terzake geen bericht 
heeft ontvangen. 
 
8. Bodemdecreet   
1) De overdrager verklaart dat, bij zijn weten, het goed geen risicogrond is, zoals bedoeld in het 
Bodemdecreet. De instrumenterende ambtenaar bevestigt dat uit een schrijven van de gemeente Wellen 
blijkt dat zover bekend: 
- er met betrekking tot het goed geen milieuvergunningen afgeleverd werden of milieuvermeldingen 
ontvangen werden; 
- er op het goed geen overtredingen op milieuvergunningreglementeringen werden vastgesteld inzake 
niet gemelde of vergunde inrichtingen; 
- er geen inrichting gevestigd is of was met risico voor bodemverontreiniging (inrichtingen opgenomen in 
bijlage 1 bij VLAREBO) 
2) De overdrager verklaart dat de verkrijger vóór het verlijden van deze authentieke akte op de hoogte is 
gebracht van de inhoud van het bodemattest afgeleverd door de OVAM overeenkomstig artikel 101 van 
genoemd Decreet, en dat hij in het bezit werd gesteld van bedoeld attest. 
3) De inhoud van het bodemattest, dat door de OVAM werd afgeleverd op 28 april 2016, luidt als volgt: 
"De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de 
bodemkwaliteit. 
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.” 
4) De verkrijger verzaakt uitdrukkelijk aan het recht de nietigheid van deze overeenkomst te vorderen op 
grond van artikel 116, paragraaf 1 van het bodemdecreet, indien hiertoe aanleiding zou kunnen bestaan. 
5) De overdrager verklaart met betrekking tot het voorschreven goed zelf geen weet te hebben van 
bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de verkrijger of aan derden, of die aanleiding kan 
geven tot saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in 
dit verband kan opleggen. 
Voor zover voorgaande verklaring door de overdrager te goeder trouw afgelegd werd, neemt de 
verkrijger de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit 
kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de overdrager hiervoor tot geen vrijwaring zal 
gehouden zijn.  
6) Ondergetekende instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de verplichtingen door het 
bodemdecreet opgelegd met betrekking tot het verlijden van de authentieke akte werden nageleefd, 
waarbij de verkrijger wordt gewezen op het feit dat het voorliggende bodemattest geen enkele garantie 
inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem en dat de regels inzake het 
grondverzet onverminderd van toepassing blijven. 
9. Voorkoop- of voorkeurrecht - Recht van wederinkoop  
De overdrager verklaart dat voorschreven goed niet het voorwerp uitmaakt van een conventioneel 
voorkoop- of voorkeurrecht, of recht van wederinkoop. 
De overdrager verklaart dat het goed niet onderworpen is aan enig wettelijk recht van voorkoop of recht 



 

van wederinkoop. 
10. Bosdecreet 
Na voorlezing door de ondergetekende instrumenterende ambtenaar van artikel 3 van het Bosdecreet, 
hebben partijen bevestigd dat het bij deze verkochte goed NIET onder de voorschriften vallen van het 
Bosdecreet van 13 juni 1990, meermaals gewijzigd. 
11. Watertoets - risicozone voor overstromingen 
a)Integraal waterbeleid 
Overeenkomstig artikel 17bis van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en 
na opzoekingen op de door de overheid ter beschikking gestelde digitale kaarten deelt de 
instrumenterende ambtenaar mee en verklaart de overdrager dat, bij zijn weten, het verkochte goed: 
- niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in mogelijk en/of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals 
vastgesteld door de Vlaamse Regering; 
- niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende 
oeverzone.  
b)Landverzekeringsovereenkomst 
Overeenkomstig artikel 129 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, verklaart de 
instrumenterende ambtenaar dat het goed niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in een risicozone voor 
overstromingen. 
EIGENDOM - GENOT– BELASTINGEN 
1. Eigendom -  Genot 
De verkrijger heeft de volle eigendom van het voorschreven goed vanaf heden. 
Het goed is momenteel verpacht aan de tussenkomende partij, de heer Luc Clerinx, wonend te 3830 
Wellen, Oeterslovenstraat 7, die in deze akte tussenkomt om te verzaken aan zijn pachtrechten, zodat 
het goed ter beschikking van de gemeente Wellen wordt gesteld, vrij van huur, pacht, gebruik of 
bezetting. Voor zoveel als nodig doet de tussenkomende partij, de heer Luc Clerinx, wonend te 3870 
Heers, Kiezelstraat 36 A, tevens uitdrukkelijk afstand van het recht van voorkoop, dat hem werd verleend 
bij artikel 47 en volgende van de pachtwet van 4 november 1969, gewijzigd bij wet van 7 november 
1988. 
De gemeente Wellen heeft het genot vanaf heden. 
De overdrager verklaart dat het voorschreven goed niet verhuurd is en dat derden hierop geen 
gebruiksrecht kunnen doen gelden. 
2. Lasten 
De verkrijger zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen die betrekking hebben op het 
goed te zijnen laste nemen vanaf één januari aanstaande. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de 
overdrager de volledige onroerende voorheffing zal dragen en betalen met betrekking tot het goed voor 
wat betreft het lopende jaar, en dat hij zich ervan zal onthouden er teruggave van te vragen om welke 
reden ook. 
De overdrager verklaart geen achterstallige gemeentebelastingen en/of verhaalbelastingen te hebben.  
 
PRIJS 
De verkoop wordt toegestaan en aanvaard voor en mits de prijs van DUIZENDVIJFHONDERDENDRIE 
EURO (€ 1.503,00). 
De prijs werd door de verkrijger voldaan door middel van een overschrijving van 1.503,00 euro, die 
overgeschreven werd op de rekening nummer BE87 3751 1172 6194  op  naam van de VLAAMSE 
LANDMAATSCHAPPIJ met vermelding “16HA03 - verkoop aan de gemeente Wellen”, waarvan namens de 
Vlaamse Landmaatschappij hier kwijting wordt verleend door ondergetekende commissaris. 
De provisie voor de kosten werd door de verkrijger voldaan door middel van een overschrijving van 
vijfhonderd euro en nul cent (500,00 EUR), die overgeschreven werd op de rekening IBAN nummer BE90 
3751 1174 9032 en BIC code: BBRU BE BB van het VLAAMSE GEWEST, met referte “verkoop-VLM-
Gemeente Wellen”. 
Een afrekening van de kosten zal na registratie en overschrijving van deze akte overgemaakt worden aan 
de verkrijger. 



 

De pachtbeëindiging wordt toegestaan en aanvaard tegen betaling door de gemeente Wellen aan de 
tussenkomende partij, de heer Luc Clerinx, van een vergoeding van DRIEHONDERDVIJFENTWINTIG 
EURO EN VIJFENZESTIG EUROCENT (€ 325,65).  
Deze vergoeding zal door de gemeente Wellen betaald worden door middel van overschrijving op 
rekeningnummer BE43 7353 1129 3701, geopend op naam van Luc Clerinx, waarvoor volmacht wordt 
verleend. 
Deze som omvat alle vergoedingen van welke aard ook waarop de partij enerzijds, ingevolge deze 
pachtbeëindiging, aanspraak kan maken en is betaalbaar binnen de drie maanden vanaf heden. 
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 van de wijzigingen aan de wettelijke rentevoet. 
Deze interest zal evenwel niet verschuldigd zijn, indien en voor zover de vertraging te wijten is aan de 
partij enerzijds, in geval van verzet tegen betaling. 
FISCALE VERKLARINGEN 
1. BTW 
De instrumenterende ambtenaar leest artikel 62, § 2 en artikel 73 van het Wetboek der Belastingen op 
de Toegevoegde Waarde voor: 
“Iedere belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, eigenaar of houder van 
een zakelijk recht op een voor hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op verzoek van de notaris die 
belast is met het opmaken van de akte houdende vervreemding of hypotheekstelling betreffende dat 
goed, aan deze laatste zijn hoedanigheid van belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van 
artikel 4, § 2, kenbaar te maken.  
De Minister van Financiën regelt de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf.” 
 “Hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van 
de ter uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht 
dagen tot twee jaar en met geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met een van die straffen alleen 
Indien de in het eerste lid vermelde inbreuken gepleegd werden in het raam van ernstige fiscale fraude, 
al dan niet georganiseerd, wordt de schuldige gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot 5 jaar 
en met een geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met een van die straffen alleen.”. 
De overdrager verklaart niet de hoedanigheid te hebben van BTW-belastingsplichtige. Hij verklaart 
bovendien geen onroerend goed vervreemd te hebben onder het BTW-stelsel in de periode van vijf jaar 
die aan het verlijden van deze akte voorafgaat, en geen deel uit te maken van een BTW-eenheid in de zin 
van artikel vier paragraaf 2 van het wetboek der BTW, noch van een feitelijke of tijdelijke vereniging die 
door zijn activiteit de hoedanigheid van BTW-belastingsplichtige heeft. 
2. Registratierechten 
Prijsbewimpeling 
De instrumenterende ambtenaar wijst de partijen op artikel 3.4.7.0.6 en artikel 3.18.0.0.14 van de 
Vlaamse Codex Fiscaliteit die respectievelijk als volgt luiden: 
"Inzake de registratiebelasting worden de aanvullende rechten die ingevolge een tekortschatting of om 
een andere reden betaald zijn, aangerekend op de aanvullende rechten die ingevolge prijsbewimpeling 
verschuldigd zijn.” 
“Een belastingverhoging van 100% van de aanvullende rechten inzake de registratiebelasting is in de 
volgende gevallen verschuldigd door elk van de contracterende partijen: 
1° in geval van bewimpeling over de prijs en de lasten of de overeengekomen waarde; 
2° als de overeenkomst, vastgesteld in een akte, niet diegene is die door de partijen is gesloten, of als de 
akte betreffende een overeenkomst, vermeld in artikel 19, eerste lid, 2° of 5°, van het federale Wetboek 
van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, onvolledig of onjuist is, met dien verstande dat ze al de 
bestanddelen van de overeenkomst niet weergeeft. 
Voor de gevallen, vermeld in het eerste lid, zijn de partijen hoofdelijk gehouden tot de betaling van de 
belastingverhoging.” 
Kosteloze Registratie 
Hierbij verzoekt de verkrijger om de kosteloze registratie in toepassing van artikel 2.9.6.0.3, 1° van de 



 

Vlaamse Codex Fiscaliteit. 
De verkrijger verklaart dat de overdracht geschiedt voor algemeen nut. 
SLOTBEPALINGEN 
1. De bevoegde hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen enige ambtshalve inschrijving te 
nemen, om gelijk welke reden, bij de overschrijving van een uitgifte van deze akte. 
2. Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de verkrijger. 
3. Voor de uitvoering van deze akte, doen partijen keuze van woonst op hun zetel respectievelijk adres. 
4. De instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de identiteit van de partijen hem werd aangetoond aan 
de hand van stukken door de wet vereist. 
5. Alle partijen verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en dus: 
- geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator; 
- niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve schuldenregeling; 
- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren en evenmin 
bestuurder of zaakvoerder te zijn geweest in een failliete vennootschap waarbij toepassing gemaakt 
werd van artikel 3 bis §1 van het KB van 24 oktober 1934. 
6. De partijen bevestigen dat de instrumenterende ambtenaar hen naar behoren heeft ingelicht over de 
rechten, plichten en lasten die uit onderhavige akte voortvloeien en hen op onpartijdige wijze raad heeft 
verstrekt. Zij verklaren deze akte met alle eraan verbonden rechten en verplichtingen voor evenwichtig 
te houden en uitdrukkelijk te aanvaarden. 
7. De partijen erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens vijf 
werkdagen voor het verlijden van de akte. De akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de 
vermeldingen aangaande de identiteitsgegevens van de instrumenterende ambtenaar en de partijen, de 
datum en plaats van het verlijden van de akte en van de wijzigingen die werden aangebracht aan het 
vooraf meegedeelde ontwerp. De gehele akte werd door de instrumenterende ambtenaar ten behoeve 
van de verschijners toegelicht. Partijen verklaren na gemelde voorlezing en toelichting de akte volledig 
en grondig begrepen te hebben en er geen verdere uitleg meer over te wensen. 
WAARVAN AKTE 
Verleden te Wellen op datum zoals hierboven vermeld. 
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de partijen getekend met ons, instrumenterend 
ambtenaar, bijgestaan door ere-getuige Jurgen Cleuren, adjunct van de directeur bij de Vlaamse 
Landmaatschappij. 
 
 
PUNT 11: VERKOOP VAN EEN GEDEELTE VAN HET PERCEEL 1E AFDELING, SECTIE F, NR. 1261 E 
STOKSTRAAT - PRINCIPIËLE GOEDKEURING EN OPNAME VAN HET RESTEREND GEDEELTE IN HET 
OPENBAAR DOMEIN 
DE RAAD, 
 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Aanvraag van 22 december 2015 vanwege mevrouw Christiane Buttiens tot aankoop van 6 m2 van het 
perceel gelegen Stokstraat, en kadastraal gekend 1e afdeling, sectie F, nr. 1261 e, gelegen voor het 
bouwperceel 1260 f om zo rechtstreekse toegang tot de openbare weg te bekomen en het perceel te 
kunnen bebouwen.  
 
Juridische grondslag 
Gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Het Burgerlijk Wetboek, artikelen 1582 t.e.m. 1701. 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd, met name artikel 4.3.5 



 

Besluit van het college van 25.01.2016 tot opmaak van een opmetingsplan en schattingsverslag. 
Besluit van het college van 07.03.2016 
Wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt, artikel 1. 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het perceel kadastraal gekend 1e afdeling, sectie F, nr. 1261 e betreft een wegoverschot dat momenteel 
gebruikt wordt als wegaanhorigheid. Het perceel behoort momenteel niet tot het openbaar domein en is 
gelegen voor het perceel 1260 f waardoor de bouwmogelijkheden van dit perceel  momenteel 
gehypothekeerd worden gezien er geen rechtstreekse toegang is tot het openbaar domein. Volgens 
artikel 4.3.5 van de VCRO kan een perceel namelijk enkel effectief bebouwd worden als het grenst aan 
het openbaar domein en via het openbaar domein rechtstreeks toegang heeft. Er is slechts één 
geïnteresseerde aanpalende eigenaar zodat het niet wenselijk is om de verkoop openbaar te houden. 
Deze koper wenst enkel een gedeelte van het perceel 1261 e met een oppervlakte van 6 m2 aan te 
kopen (lot 1). Lot 2 met een oppervlakte van 10 m2 maakt momenteel ook al deel uit van de wegenis van 
de Stokstraat en dient opgenomen te worden in het openbaar domein om zo toe te laten dat het perceel 
1260 f effectief kan bebouwd worden. 
 
Argumentatie 
Verzoek aan de gemeenteraad om haar principiële goedkeuring te geven tot  de verkoop aan mevrouw 
Christiane Buttiens van het perceel gelegen te Wellen, 1e afdeling, Sectie F, met een oppervlakte van 6 
ca, zoals aangeduid in groene kleur op het plan van landmeter Denise Ballet dd. 20.04.2016 voor een 
totaalprijs van 990 euro volgens het schattingsverslag dd. 11.07.2016 opgemaakt door de heer Hendrik 
Appeltans. 
 
Verzoek aan de gemeenteraad om het wegoverschot gelegen te Wellen, 1e afdeling, sectie F met een 
oppervlakte van 10 ca, zoals aangeduid in gele kleur op het plan van landmeter Denise Ballet dd. 
20.04.2016 op te nemen in het openbaar domein. 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden en lasten wordt overgegaan tot de verkoop aan  
mevrouw Christiane Buttiens, wonende te 3830 Wellen, Overbroekstraat 6  van een deel van het 
wegoverschot gelegen te Wellen, 1e afdeling, Sectie F, 1261 e met een oppervlakte van 6 ca, zoals 
aangeduid in groene kleur op het plan van landmeter Denise Ballet dd. 20.04.2016 voor een totaalprijs 
van 990 euro volgens het schattingsverslag dd. 11.06.2016 opgemaakt door de heer Hendrik Appeltans, 
landmeter-expert. 
 
Art.2. De verkoop gebeurt onder de volgende algemene verkoopsvoorwaarden: 
• de kopers verkrijgen de volle eigendom van het aangekochte perceel bij het verlijden van de 
authentieke akte. Vanaf dan zijn ook het risico en de burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van 
derden voor rekening van de koper;  
• de grond wordt overgedragen in de staat en de gelegenheid waarin deze zich thans bevindt:  
˗ zonder waarborg van maat of oppervlakte, al is het verschil één twintigste of meer;  
˗ met alle zichtbare en verborgen gebreken; 
˗ met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet voortdurende 
erfdienstbaarheden, ook al zijn zij niet bekend ; 
˗ zonder waarborg wat betreft de hoedanigheid en/of gebreken van de grond en de ondergrond; 
• indien het onroerend goed mocht getroffen zijn of worden door enig besluit van de overheid inzake 



 

gehele of gedeeltelijke onteigening, rooilijnen betreffende de voor- of achterbouw, urbanisatievereisten 
of enig ander overheidsbesluit of reglement, moeten de kopers zich houden aan alle voorschriften ervan 
zonder verhaal tegen het bestuur wegens verlies van grond, weigering van bouwvergunning of om welke 
andere reden ook;  
• de koper dient alle belastingen, zoals de onroerende voorheffing en alle taksen, met inbegrip van 
eventuele verhaalbelastingen te dragen en te betalen vanaf de datum van ingenottreding;  
• het deel wegoverschot is vrij van gebruik of pacht. 
 
Art. 3. De koper is gehouden de integrale verkoopprijs door afgifte van een bankcheque  te betalen 
tegen kwijting aan de ontvanger van de gemeente mevrouw Nadine Claes, bij het verlijden van de 
authentieke akte.  
Buiten de aankoopprijs zal de kopers alle bijkomende kosten voortvloeiend uit de verkoop moeten 
dragen o.a. de kosten voor het opmetingsplan, schattingsverslag, bodemattest, notariskosten registratie-
overschrijvingskosten der hypotheken. 
 
Art.4. Het college van burgemeester en schepenen is belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
Art.5 Notaris Frank Wilsens met standplaats Volmolensteeg 1 te Wellen wordt aangesteld als 
instrumenterende ambtenaar inzake de verdere afhandeling van de verkoop. 
 
art. 6  Het deel van het wegoverschot gelegen te Wellen, 1e afdeling, Sectie F, 1261 e met een 
oppervlakte van 10 ca, zoals aangeduid in gele kleur op het plan van landmeter Denise Ballet dd. 
20.04.2016 wordt onttrokken aan het privaat domein en gevoegd bij het openbaar domein van de 
gemeente Wellen 
 
art. 7 Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de Administratie van 
het kadaster, de registratie en de domeinen 
 
 
PUNT 12: AGRO-AANNEMING - GOEDKEUREN RAAMOVEREENKOMST VAN AANNEMING REGIEWERKEN 
TUSSEN GEMEENTE WELLEN EN AGRO- AANNEMING CVBA 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Mogelijkheid tot afsluiten van een raamovereenkomst van aanneming regiewerken met agro-aanneming 
 
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 
Wet overheidsopdrachten 15 juni 2006 en alle latere wijzigingen 
 
Toelichting (feiten en context) 
Agro-aannemers zijn lokale landbouwers die voor agro-aanneming cvba werken,  een coöperatief 
aannemingsbedrijf met een dubbel doel:  

• organiseren van gespecialiseerde dienstverlening voor land- en tuinbouwbedrijven,  
• met zelfstandige land- en tuinbouwers en uitvoerders uit de ruime agrarische sector een brede 

waaier van aannemingswerken uitvoeren voor derden (bv. lokale overheden). 
 
Indien een lokale overheid gebruik wil maken van de diensten van agro-aanneming, dient men een 
raamovereenkomst af te sluiten met cvba agro-aanneming. 



 

Agro-aanneming kan ingeschakeld worden voor volgende doeleinden: opdrachten ikv landschaps- en 
natuurbeheer,  bijstand bij natuurrampen, .... 
 
BESLUIT: Goedkeuren raamovereenkomst 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1  Er wordt een raamovereenkomst van aanneming regiewerken afgesloten tussen gemeente 
Wellen en cvba agro-aanneming. 
 
Art. 2  De overeenkomst wordt goedgekeurd als volgt: 
 

RAAMOVEREENKOMST VAN AANNEMING REGIEWERKEN 
 
 
Tussen :  
 
agro|aanneming, cvba., Diestsevest 40, 3000 LEUVEN (1) 
 
vertegenwoordigd door:  Ben Kusters  (2) 
in de hoedanigheid van : Directeur (3) 
hierna partij A, aannemer van werken, genoemd, 
 
en 
 
tussen : Gemeente Wellen, Dorpsstraat 25 3830 Wellen (1) 
 
Handelsregisternummer: 
B.T.W  nummer: BE  
vertegenwoordigd door:  
in de hoedanigheid van : Burgemeester, secretaris 
hierna partij B, opdrachtgever, genoemd, 
 
wordt overeengekomen wat volgt: 
 
Artikel 1 
Partij A zal de volgende werken verrichten voor rekening van partij B 
* uit te voeren werken:  
het verrichten op zelfstandige basis van diverse werkzaamheden in regie. 
* plaats van uitvoering 
gemeente WELLEN 
* periode of data van uitvoering 
Deze overeenkomst loopt van 01/11/2016  tot 31/12/2017. 
*  bijzonderheden: 
Partijen zullen per opdracht overeenkomen hoeveel uren of dagen, , welke specifieke 
werkzaamheden aan partij A zullen worden uitbesteed.   Hiertoe zal de bestelbon, zoals in bijlage 1 
gebruikt worden.   
De winterdiensten zijn door hun ambulante aanpak niet vervat in deze overeenkomst. 
 
Deze bestelbon dient aan de werkende vennoot overhandigd te worden voor aanvang van de 
werken.  Indien dit niet mogelijk is kan de ambtenaar deze opdracht telefonisch geven aan de 



 

werkende vennoot.  In voorkomend geval zal een opdrachtnummer van partij B meegedeeld 
worden aan de werkende vennoot. 
In bijlage 2 wordt een lijst bijgevoegd van ambtenaren  (ploegbazen, diensthoofd) van de 
gemeente Wellen die gemachtigd zijn op deze wijze opdrachten door te geven aan de werkende 
vennoot van agro|aanneming. 
 
Partij B kan gevraagde en / of toegezegde prestaties annuleren of opschorten mits schriftelijke 
kennisgeving (faxbericht) ten minste 1 dag voor de uitvoering van de eerstvolgende gevraagde 
prestaties.  
 
 
Artikel 2 
De prijs van deze werken wordt als volgt vastgesteld : 
Per opdracht zal een opdrachtbon, zoals bijgevoegd, gebruikt worden als bewijs van opdracht. 
Prijs per uur :   op weekdagen en zaterdag: € 27.00/uur 
  op zondag : € 35,00/uur. 
Er zal echter een minimum per opdracht gefactureerd worden van € 69,00/uur. 
Deze prijzen zijn geldig voor manueel werk. 
 
Voor licht motorgereedschap zal een toeslag gerekend worden van :  € 5,75/uur (motorzaag, 
bosmaaier, motorheggeschaar, motorgrondboor, enz). 
Voor licht tractorwerk geldt een toeslag van € 28.00/uur. 
Voor zwaar tractorwerk zal dit in functie van de opdracht vooraf overeengekomen worden. 
Al deze bedragen zijn exclusief 21% BTW of in geval van landbouwwerken 6%. 
Per opdracht zal een factuur gemaakt worden. 
  
Artikel 3 
Partij A verbindt zich ertoe, aan partij B een schadevergoeding te betalen van  250,00 EUR 
indien na een schriftelijke aanvaarding van een de door partij B gevraagde opdracht, 
werkzaamheden niet worden uitgevoerd, met uitzondering van deze situaties waarin sprake is van 
overmacht.. 
 
Artikel 4 
In elk geval kunnen beide partijen de overeenkomst beëindigen mits het respecteren van een 
opzegging van  
1 dagen/weken/maanden (4). 
 
Artikel 5 
De landbouwers die deze werken uitvoeren zijn werkende vennoten van partij A, de aannemer van 
werken. Deze komen bij voorkeur uit eigen gemeente Wellen, teneinde lokale werkgelegenheid  
met sociale doelstelling voorop te stellen. Zij verrichten deze werken overeenkomstig hun 
specialiteit en inzichten. Er kan wel voorafgaandelijk overleg zijn tussen partij A en B. 
 
Artikel 6 
Alle betwistingen die betrekking hebben op de uitlegging of de uitvoering van onderhavige 
overeenkomst zullen bij ontstentenis van minnelijke regeling voorgelegd worden aan de rechtbank 
van Limburg (Tongeren). 
 
Artikel 7 
De onderhavige overeenkomst kan niet worden overgedragen zonder geschreven wederzijds 
akkoord.  
 



 

Artikel 8 
De nietigheid van een clausule van de overeenkomst leidt niet tot de nietigheid van de 
overeenkomst in haar geheel. 
 
Artikel 9 
Alle overeenkomsten die afwijken van de onderhavige overeenkomst en alle overeenkomsten die 
haar aanvullen, moeten verplicht schriftelijk worden vastgelegd. 
 
Opgemaakt in 2 exemplaren, waarvan elke partij erkent er één ontvangen te hebben 
op  datum. 
 
 
(1)  Naam en adres van de firma invullen.  
(2)  Schrappen wat niet past/invullen waar nodig.  
(3)  Hoedanigheid waarin de persoon optreedt.  
(4)  Identiteit van de persoon die de overeenkomst sluit. 
 

Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van betreffende 
overeenkomst 
 
Art. 4 Bij opmaak budget zullen de nodige middelen voor agroaanneming worden voorzien 
 
 
 
PUNT 13: AANVULLEND REGLEMENT - DORPSPLEIN ULBEEK - PARKEREN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Naar aanleiding van de herinrichting van het plein van Ulbeek en eerder gesignaliseerde 
parkeerproblemen ter plaatse is het aangewezen om een parkeerverbod in te stellen behoudens de 
voorziene parkeerplaatsen voor de oude kerk waarvan de parkeerduur gelimiteerd wordt. 
 
Juridische grondslag 
Gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968 
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijkomende 
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald 
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 
bekostiging van de verkeerstekens 
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 
Besluit van het schepencollege dd. 03.10.2016 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het is aangewezen te voorkomen dat er geparkeerd wordt op het nieuw aangelegde historisch plein in 
Ulbeek en op het openbaar domein (stoepen) voor de omliggende woningen uitgezonderd de 



 

parkeerzone voor de oude Kerk. De nodige signalisatie dient hiertoe voorzien te worden. Om het aantal 
verkeersborden te beperken is het aangewezen om te kiezen voor verkeersborden met zonale 
draagwijdte. In deze zone wordt wel een aparte parkeerregeling voorzien ter hoogte van de afgebakende 
parkeerplaatsen tegenover de oude kerk waarvan de parkeertijd gelimiteerd wordt. 
 
Adviezen 
Advies Wellense Verkeerscommissie dd. 19.10.2016 :  
"De vergadering stelt dat er bij dit voorstel van reglement ook geen mogelijkheid bestaat tot laden en 
lossen binnen de zone en stelt voor om de borden E3 te vervangen door de zoneborden E 1." 
 
Gunstig advies PZ kanton Borgloon dd. 14.10.2016 
 
Argumentatie 
Het parkeerverbod wordt ingesteld door middel van de verkeersborden met zonale draagwijdte E 1 
parkeren die aan de toegangswegen tot het plein worden geplaatst, met name : 

 
- met onderbord "uitgezonderd op de voorziene parkeerplaatsen" 
 
En het zonebord dat het einde van de zone aangeeft : 
 

 
 
Ter hoogte van de oude kerk van Ulbeek is een parkeerzone afgebakend ten behoeve van de bezoekers 
van de kerk en begrafenissen. Dit zal gesignaliseerd worden door het verkeersbord E9b 
 

 
 
- met opschrift met de vermelding "max 30 minuten". 
- met hierna vermelde borden die het begin en het einde van de parkeerzone aangeven : 
 
 



 

 a) begin van de reglementering  b) einde van de reglementering 
 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns licht toe: 

• voorstel gaat uit dat er een parkeer-en stilstandverbod geld rond het plein aan de oude kerk van 
Ulbeek 

• Op advies van de Wellense verkeerscommissie, wil  men de mogelijkheid voor laden en lossen 
open laten 

Mevr. Marc Beerten 
• wordt er voor bewoners een uitzondering gemaakt voor laden en lossen? 
• kan een bewonerskaart? 

Mevr. Els Robeyns 
• bewoners kunnen aankopen laden en lossen 
• bewonerskaarten hebben we niet: er is geen blauwe zone 

 
 
BESLUIT: Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Op het historisch dorpsplein van Ulbeek wordt een verbod op het parkeren ingevoerd behoudens 
de voorbehouden parkeerplaatsen voor de oude kerk waar de parkeerduur beperkt wordt tot maximaal 
30 minuten. 
 
Art. 2 Het parkeerverbod wordt ingesteld door middel van de verkeersborden met zonale draagwijdte E 
1 parkeren die aan de toegangswegen tot het plein worden geplaatst, met name : 
   

 
- met onderbord "uitgezonderd op de voorziene parkeerplaatsen" 
 
En het zonebord dat het einde van de zone aangeeft :  



 

 
Ter hoogte van de oude kerk van Ulbeek is een parkeerzone afgebakend ten behoeve van de bezoekers 
van de kerk en begrafenissen. Dit zal gesignaliseerd worden door het verkeersbord E9 b 
  

 
- met opschrift met de vermelding "max 30 minuten". 
- met de hierna vermelde borden die het begin en het einde van de parkeerzone aangeven : 
 

 a) begin van de reglementering  b) einde van de reglementering 
  
Art. 3 Dit aanvullend verkeersreglement op gemeentewegen wordt ter kennisgeving overgemaakt aan 
de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de 
Vlaamse Overheid. 
 
Art. 4 Huidige beslissing zal aan het toezicht van de Hogere Overheid worden onderworpen. 
 
Art. 5 Op grond van artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet zal een afschrift van desbetreffend 
reglement worden gestuurd enerzijds naar de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg met het 
oog op de bekendmaking van dit reglement in het Bestuursmemoriaal. Anderzijds naar de griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg en naar de politierechtbank waar deze in een daartoe bestemd register 
wordt ingeschreven. 
 
 
PUNT 14: AANVULLEND REGLEMENT - RAAMSTRAAT - TRACTORSLUIS 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Noodzaak tot verbetering van de verkeersveiligheid in Ulbeek. Vraag van de omwonenden gezien de 
hinder omwille van sluipverkeer en zwaar vervoer via de Raamstraat.  
 
Juridische grondslag 
Gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 



 

Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968 
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijkomende 
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald 
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 
bekostiging van de verkeerstekens 
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 
Besluit van het schepencollege dd. 12.09.2016 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het is aangewezen op een tractorsluis in de Raamstraat te plaatsen omwille van de verkeersveiligheid en 
het weren van het zwaar vervoer over het nieuw aangelegd historisch plein in Ulbeek. Hiertoe dient de 
nodige signalisatie te worden voorzien ter aanduiding van de tractorsluis en waarbij de Raamstraat enkel 
toegankelijk wordt voor landbouwers, voetgangers en fietsers. 
 
Adviezen 
Advies Wellense Verkeerscommissie dd. 19.10.2016 
Gunstig advies PZ kanton Borgloon dd. 14.10.2016 
 
Argumentatie 
De tractorsluis zal voorzien worden op maat van een smalspoortractor net na de versmalling in de 
Raamstraat in de zone waar de weg 3 meter smal is en er wegtaluds aanwezig zijn  zodat er niet voorbij 
de tractorsluis kan gereden worden.  
 
De nodige signalisatie zal worden voorzien aan het begin en einde van de Raamstraat door middel van 
volgende de aanwijzingsborden : 
 
- Verbodsbord C3 "verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder"  

  
 
 
- met een wit onderbord van het type M3 met de tekst "uitgezonderd fietsers en bromfietsers kl A" 
 

 
 
- met een blauw onderbord " uitgezonderd landbouwvoertuigen en aangelanden" 
 
 
Ter hoogte van de Tractorsluis worden volgende aanwijzingsborden geplaatst 



 

 
- Gevaarsbord A51 
 

 
 
- Met blauw onderbord gevaar op 100 meter 
- Met onderste blauw onderbord "tractorsluis" 
 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 

• is al eerder aangekondigd 
• advies van landbouwraad en verkeerscommissie gevraagd en gevolgd 
• er is een bezwaar van een inwoner die liever een in de grond verzinkbaar paaltje ziet dan een 

tractorsluis 
• keuze van bestuur is om het volledig verkeersvrij te maken behalve voor de landbouwers  
• ieder kan tot aan zijn perceel geraken 
• doorgaand verkeer wordt evenwel niet meer mogelijk 
• is gedaan omwille van verkeersveiligheid (is eigenlijk een trage verbinding voor vooral fietsers) 

Dhr. Vandersmissen 
• je moet aanvullend borden plaatsen 'verboden voor 3,5 ton' anders kunnen vrachtwagens er nog 

door  
• tractors van 3,5 ton en meer moeten wel nog door kunnen  

 
BESLUIT: Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 In de Raamstraat wordt een tractorsluis aangelegd, voorzien van de nodige signalisatie. Het 
verkeer in de Raamstraat wordt verboden, met uitzondering van landbouwvoertuigen, voetgangers, 
fietsers en aangelanden. 
 
Art. 2 om de maatregel tijdig kenbaar te maken aan de weggebruiker zullen aan het begin en einde van 
de Raamstraat volgende verkeersborden geplaatst worden : 
 
- Verbodsbord C3 "verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder"  

   
  
- met een wit onderbord van het type M3 met de tekst "uitgezonderd fietsers en bromfietsers kl A" 
 



 

 
  
- met een blauw onderbord " uitgezonderd landbouwvoertuigen en aangelanden" 
 
Ter hoogte van de Tractorsluis worden volgende aanwijzingsborden geplaatst 
 
- Gevaarsbord A51 
 

  
 
- Met blauw onderbord gevaar op 100 meter 
- Met onderste blauw onderbord "tractorsluis" 
 
Art. 3 Dit aanvullend verkeersreglement op gemeentewegen wordt ter kennisgeving overgemaakt aan 
de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de 
Vlaamse Overheid. 
 
Art. 4 Huidige beslissing zal aan het toezicht van de Hogere Overheid worden onderworpen. 
 
Art. 5 Op grond van artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet zal een afschrift van desbetreffend 
reglement worden gestuurd enerzijds naar de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg met het 
oog op de bekendmaking van dit reglement in het Bestuursmemoriaal. Anderzijds naar de griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg en naar de politierechtbank waar deze in een daartoe bestemd register 
wordt ingeschreven. 
 
 
PUNT 15: TOELAGE 2016 - VOEDSELPRODUCENTENRAAD T.B.V. 750 EURO 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De VPR diende een aanvraag voor een werkingssubsidie van 750 euro in op 11 mei 2016 (met 
aanvullingen in augustus 2016). Dit agendapunt werd voorgelegd op de beraadslaging van het College 
van Burgemeester en Schepenen van 26.09.2016. Er werd beslist om het dossier inzake de toelage 2015 
van de VPR voor te leggen aan de gemeenteraad met het voorstel tot toekenning van de toelage. 
 
Juridische grondslag 
Beslissing van de Gemeenteraad van 22.02.2013 omtrent het reglement inzake toekenning van toelagen 
aan de adviesraden 
Wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige 
toelagen 
Gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 



 

 
Toelichting (feiten en context) 
De voedselproducentenraad (VPR) van Wellen maakt allerlei onkosten in kader van hun werking. Op 
22.02.2013 werd een reglement inzake de toekenning van toelagen aan adviesraden vastgesteld door de 
gemeenteraad. Naar aanleiding daarvan wenst de VPR een werkingssubsidie van 750 euro aan te vragen 
voor het werkingsjaar 2016. 
 
Argumentatie 
De gemeenteraad stelt vast dat de aanvraag voor een werkingssubsidie beantwoordt aan art. 3 van het 
reglement, dat stelt dat een aanvraag voor 31 december van het lopend dienstjaar moet ingediend 
worden. De aanvraag werd door de VPR ingediend op 11.05.2016. 
 
De gemeenteraad stelt vast dat de aanvraag beantwoordt aan art. 4 van het reglement. Volgende 
stavingsstukken werden toegevoegd in bijlage: 

1) kopies van de stand van de financiële rekeningen op 31.12.2015, zijnde 690,30 euro (KBC-
rekening) (zie Bijlage 1). 

2) een kasverslag van het dienstjaar 2015 met verantwoordingsstukken (zie Bijlage 2). 
 
De gemeenteraad stelt vast dat de aanvraag beantwoordt aan art. 5 van het reglement, vermits het 
maximum toegelaten bedrag van 2.500 euro op 31.12.2015 niet overschreden werd. Uit de 
stavingsstukken blijkt dat op 31.12.2015 van het vorige dienstjaar een totaal positief saldo van 690,3 
euro op de rekening van de VPR stond. 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 750 euro 

Beleidsdoelstelling 001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein 03 Ondernemen en werken 

Registratiesleutel 0530/61310040 Toelage landbouwraad 

Visum / 

 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Voor het jaar 2016 zal aan de voedselproducentenraad (VPR) een geldelijke werkingstoelage van 
750 euro toegekend worden. Deze toelage zal aangerekend worden op artikel 0530/61310040 van het 
budget 2016. 
 
Art. 2 Dit bedrag zal overgeschreven worden op rekeningnummer BE46 7350 2071 4336 van de 
voedselproducentenraad (VPR). 
 
Art. 3 De voedselproducentenraad (VPR) zal deze toelage aanwenden overeenkomstig het doel en de 
bepalingen van haar statuut en zal hiervan verantwoording geven binnen 4 maanden na het 
boekhoudkundig jaar. 
 
 
 

V. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 



 

 
PUNT 16: ALGEMENE VERGADERING VAN LIMBURG.NET OP 21 DECEMBER 2016 : VASTSTELLEN 
MANDAAT AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 30 september 2016 tot de algemene vergadering van Limburg.net van 21 
december 2016 om 19 uur in de kantoren van Limburg.net te Hasselt met volgende agendapunten: 
 
1) Welkom door de voorzitter 
2) Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering 
3) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 
4) Begroting 2017, te ontwikkelen activiteiten en strategie 
5) Toetreding Herstappe  
6) Ontslag en benoeming bestuurder(s) 
              a) Benoeming bestuurder voor de gemeente Herstappe 
              b) Kennisneming ontslag van de heer Ahmet Koç en benoeming van de heer Hassan  
  Amaghlaou als bestuurder voorgedragen door de Provincie.  
7) Varia 
 
Juridische grondslag 
 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
 
De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de 
toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking. 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
De toelichtende nota van Limburg.net bij de agendapunten van de gewone algemene vergadering van 21 
december 2016, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 30 september 2016. 
 
Argumentatie 
 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Limburg.net. 
 
Er zijn geen redenen om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 
 
De gemeenteraad ging reeds eerder over tot aanduiding van haar vertegenwoordigers in de schoot van 
de algemene vergaderingen van Limburg.net gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de 
gewone algemene vergadering van Limburg.net van 21 december 2016 goedgekeurd. 



 

 
Art. 2 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de gewone algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Limburg.net van 21 december 2016 (of iedere andere 
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden met een gelijkluidende agenda) te handelen en 
te beslissen conform de beslissingen die door de raad zijn genomen over de agendapunten van de 
gewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Limburg.net van 21 december 2016 
en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
 
Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan de opdrachthoudende 
vereniging Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 17: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INTER-ENERGA OP 13 DECEMBER 2016 : 
VASTSTELLEN MANDAAT AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 13 oktober 2016 tot de buitengewone algemene vergadering van Inter-Energa 
van 13 december 2016 om 18 uur in de kantoren van Infrax te 3500 Hasselt met volgende 
agendapunten: 
 
1. Statutaire benoemingen 
2. Budget 2017 
3. Betalingsmodaliteiten 2de dividend 
4. Actualiteiten 
 
Juridische grondslag 
 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
 
De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de 
toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking. 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
De toelichtende nota van Inter-Energa bij de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering 
van 13 december 2016, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 13 december 2016. 
 
Argumentatie 
 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-Energa. 
 
Er zijn geen redenen om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 
 
De gemeenteraad ging reeds eerder over tot aanduiding van haar vertegenwoordigers in de schoot van 
de algemene vergaderingen van Inter-Energa gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 



 

eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van Inter-Energa van 13 december 2016 goedgekeurd. 
 
Art. 2 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buitengewone 
algemene vergadering van Inter-Energa van 13 december 2016 (of iedere andere datum waarop deze 
uitgesteld of verdaagd zou worden met een gelijkluidende agenda) te handelen en te beslissen conform 
de beslissingen die door de raad zijn genomen over de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering van  Inter-Energa van 13 december 2016 en verder al het nodige te doen voor de afwerking 
van de volledige agenda. 
 
Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Inter-Energa, 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 18: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INTER-MEDIA OP 6 DECEMBER 2016 : 
VASTSTELLEN MANDAAT AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 13 oktober 2016 tot de buitengewone algemene vergadering van Inter-Media 
van 6 december 2016 om 18 uur in de gebouwen van Infrax te Gouverneur Verwilghensingel 32 te 
Hasselt met volgende agendapunten: 
 
1. Budget 2017 
2. Betalingsmodaliteiten 2de dividend 
3. Actualiteiten 
 
Juridische grondslag 
 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
 
De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de 
toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking. 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
De toelichtende nota van Inter-Media bij de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering 
van Inter-Media, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 13 oktober 2016. 
 
Argumentatie 
 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-Media. 
 
Er zijn geen redenen om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 



 

 
De gemeenteraad ging reeds eerder over tot aanduiding van haar vertegenwoordigers in de schoot van 
de algemene vergaderingen van Inter-Media gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van Inter-Media van 6 december 2016 goedgekeurd. 
 
Art. 2 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buitengewone  
algemene vergadering van Inter-Media van 6 december 2016 (of iedere andere datum waarop deze 
uitgesteld of verdaagd zou worden met een gelijkluidende agenda) te handelen en te beslissen conform 
de beslissingen die door de raad zijn genomen over de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering van Inter-Media van 6 december 2016 en verder al het nodige te doen voor de afwerking 
van de volledige agenda. 
 
Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Inter-Media, Trichterheideweg 
8, 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 19: GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN IGL OP 9 DECEMBER 2016 : VASTSTELLEN MANDAAT 
AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 14 oktober 2016 tot de gewone algemene vergadering van 9 december 2016 van 
IGL om 18 uur in de refter van IGL te Genk, Klotstraat 125 met volgende agendapunten: 
 
1. Financieel rapport over het eerste seùester 2016, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2016 : 
    kennismaking 
2. Begroting 2017 : goedkeuring 
 
Juridische grondslag 
 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
 
De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de 
toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking. 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
De toelichtende nota van IGL bij de agendapunten van de gewone algemene vergadering van 9 
december 2016, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 14 oktober 2016. 
 
Argumentatie 



 

 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband IGL. 
 
Er zijn geen redenen om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 
 
De gemeenteraad ging reeds eerder over tot aanduiding van haar vertegenwoordigers in de schoot van 
de algemene vergaderingen van IGL gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de 
gewone algemene vergadering van IGL van 9 december 2016 goedgekeurd. 
 
Art. 2 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de gewone algemene 
vergadering van IGL van 9 december 2016 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd 
zou worden met een gelijkluidende agenda) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die 
door de raad zijn genomen over de agendapunten van de gewone algemene vergadering van  IGL van 9 
december 2016 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
 
Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan IGL, Klotstraat 125 te 3600 
Genk. 
 
 
PUNT 20: GEMEENTERAAD 2 SEPTEMBER 2016 : GOEDKEURING NOTULEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 2 september 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: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 



 

 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : De notulen van de vergadering van 2 september 2016, goed te keuren. 
 
 
De vergadering wordt opgeheven om 21:15 uur. 
 
De Secretaris 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 


