
 

NOTULEN GEMEENTERAAD 27 JANUARI 2017 OM 20 UUR 
 

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

Verontschuldigd: Sandra Jans, gemeenteraadslid 
 

Afwezig: Ellen Punie, gemeenteraadslid 
 

 

 
 

OPENBARE ZITTING 

 
I. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 1: SANERINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE WELLEN EN DE WATERGROEP - 
VASTSTELLING TARIEVEN VAN DE BOT (BIJDRAGE OP TRANSPORT) EN DE VEW (VERGOEDING 
EIGEN WATERWINNING) VANAF 2017 TOT ANDERSLUIDENDE BESLISSING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De enorme kosten voor het onderhoud, de nieuwe aanleg, uitbreidings- en aanpassingswerken van 
de riolering en de erdoor veroorzaakte wegeniswerken. 
In het kader van de saneringsovereenkomst die de gemeente met de Watergroep heeft afgesloten, 
dient de gemeente jaarlijks de tarieven van de BOT en de VEW voor het transporteren en het 
opvangen van afvalwater vast te leggen. 
Omwille van het feit dat de gemeentelijke tarieven evenwel bijna steeds onmogelijk tijdig als exact 
cijfer, voor het volgend jaar kunnen vastgesteld worden door de raad, omdat deze dienen 
gebaseerd te zijn op de bovengemeentelijke tarieven, dewelke pas tegen het jaareinde en meestal 
pas in de laatste week van het jaar bekend worden gemaakt, wordt het opportuun geacht om, de 
bijdragen niet meer in exacte bedragen vast stellen en maar enkel de regels van de berekening te 
bepalen en dit evenzo voor de volgende jaren tot andersluidende beslissing, als volgt : 
.de saneringsbijdrage - zoals alle voorgaande jaren - ook vanaf 2017 vast te stellen voor BOT en 
VEW  op het maximaal reglementair toegelaten tarief, per m³, zijnde 1,4 x de bovengemeentelijke 
saneringsbijdrage  
. de saneringsbijdrage voor de individuele sanering (IBA) binnen een collectieve aanpak door de 
gemeente - zoals alle voorgaande jaren - ook vanaf 2017 vast te stellen op het maximaal 
reglementair toegelaten tarief, per m³, zijnde 2,4 x de bovengemeentelijke saneringsbijdrage,. 
 Een niet-tijdige vaststelling van de tarieven veroorzaakt immers een facturatie-stop met als gevolg 
onregelmatige inningen. Hetgeen resulteert in onduidelijkheid voor de burger en voor de 
gemeente, hetgeen kan vermeden worden door toepassing van de huidige voorgestelde 
werkwijze. 
 
Juridische grondslag 
De wet van 26.03.1971: de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, en 
latere wijzigingen; 
Het decreet van 24.05.2002: water bestemd voor menselijke aanwending, en latere wijzigingen; 



 

Het gemeenteraadsbesluit van 30.12.2005: goedkeuring ontwerp van overeenkomst tussen de 
VMW (De Watergroep) en de gemeente Wellen m.b.t. het saneren van het door de VMW (De 
Watergroep) aan haar abonnees geleverde water op het grondgebied van Wellen; 
De overeenkomst van 30.12.2005 tussen de gemeente Wellen en de VMW (De Watergroep): de 
sanering van het door de VMW (De Watergroep) aan haar abonnees geleverde water in de zin van 
art. 6 bis §  3 van het decreet van 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke 
aanwending;  
De gemeenteraadsbeslissing van 29.12.2006: "saneringsovereenkomst tussen de gemeente Wellen 
en de VMW (De Watergroep) " (overeenkomstig art. 6 bis § 3 van het decreet van 24.05.2002 
betreffende water bestemd voor menselijke aanwending) 
De overeenkomst van 29.12.2006 tussen de VMW (De Watergroep) en de gemeente Wellen: 
saneringsactiviteiten; 
De omzendbrief LNE/2010 van 26.03.2010; 
Het decreet van 11 december 2015 tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming 
van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water 
bestemd voor menselijke aanwending, wat betreft de aanpassing van de aanrekening van de 
kosten voor publieke watervoorziening en de kosten voor gemeentelijke en bovengemeentelijke 
sanering. 
 
Toelichting (feiten en context) 
Hoger vermeld ontwerp van decreet legt een nieuwe tariefstructuur op aan de drinkwaterfactuur 
in zijn geheel en aan de gemeentelijk saneringsvergoeding en -bijlage in het bijzonder; 
 
Deze nieuwe tariefstructuur bevat volgende elementen: 
 

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

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

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

• De variabele prijs voor de niet-huishoudelijke klanten bestaat uit een vlak tarief tot 500 
m³per jaar en 2 bijkomende tariefschijven voor het verbruik van 501 tot 6.000 m³ en 
boven de 6.000 m³ per jaar.. 
 
Het gemeentelijk tarief voor het berekenen van de variabele prijs voor de collectieve 
sanering mag ten opzichte van het bovengemeentelijk tarief voor de berekening van de 
variabele prijs maximaal 1,4 keer hoger zijn. 
 
Het gemeentelijk tarief voor de berekening van de variabele prijs voor de individuele 
sanering mag ten opzichte van het bovengemeentelijk tarief voor de berekening van de 
variabele prijs maximaal 2,4 keer hoger zijn. 
 
Voor de criteria voor het toekennen van sociale kortingen , alsook de hoogte van de 
sociale korting wordt verwezen naar de decretale bepalingen , bevattende:  



 

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

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

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

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

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

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

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

BESLUIT: Goedkeuren tarieven BOT en VEW 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De tarieven van de gemeentelijke saneringsvergoeding, zowel voor drinkwatergebruikers als 
voor eigen waterwinners, worden - zoals alle voorgaande jaren - ook vanaf 01.01.2017 tot 
andersluidende beslissing, vastgesteld op de maximale reglementair toegelaten tarieven per m³ 
voor de berekening van de gemeentelijke bijdrage (BOT) en vergoeding (VEW) , als volgt: 
 
• HUISHOUDELIJK: 
○   basistarief:  het bovengemeentelijk basistarief  afvoer in €/m³ x1,4 
○   luxetarief:    2 x het basistarief in €/m³ 
 
               IBA in collectieve exploitatie bij de gemeente:  
○  basistarief:  het bovengemeentelijk basistarief afvoer in €/m³ x 2,4 
○  luxetarief:    2 x het basistarief in €/m³ 
 
• NIET HUISHOUDELIJK :  
Vlak tarief:  het bovengemeentelijk tarief in €/m³ x 1,4 
 
Op dit tarief in €/m³ wordt vervolgens een volumekorting toegekend als volgt: 
       op verbruiksschijf 0 - 6.000 m³/jaar :                              0% 
       op verbruiksschijf 6.000 - 60.000 m³/jaar                    50% 
        op verbruiksschijf > 60.000/jaar                                  75% 
 
Voor lozingen van niet-huishoudelijk afvalwater zal de gemeente geen IBA's collectief beheren. 
 
• GROOTVERBRUIKERS HEFFINGPLICHTIGEN 



 

Individueel bovengemeentelijk tarief /VE x 1,4, welk in functie van de geloosde VE's en verbruikte 
debieten wordt omgerekend naar een tarief in €/m³  
Dit tarief in €/m³ wordt desgevallend afgetopt conform de decretale bepalingen  
Op dit tarief in €/m³wordt vervolgens een volumekorting toegekend als volgt: 
       op verbruiksschijf 0 - 6.000 m³/jaar :                            0% 
       op verbruiksschijf 6.000 - 60.000 m³/jaar                  50% 
       op verbruiksschijf > 60.000/jaar                                 75% 
 
De gemeentelijk saneringsvergoeding is onderworpen aan 6% BTW voor de drinkwatergebruikers 
en aan 21% BTW voor de eigen waterwinners. 
 
Art. 2 De Watergroep (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) staat in voor de inning van de 
gemeentelijke saneringsvergoeding. 
 
Art. 3 Voor de criteria voor het toekennen van sociale kortingen, alsook de hoogte van de sociale 
korting wordt verwezen naar de decretale bepalingen. 
De criteria voor vrijstellingen om ecologische reden blijven ongewijzigd. 
 
Art. 4 Dit besluit wordt gehecht aan de overeenkomst m.b.t. saneringsactiviteiten tussen de 
gemeente Wellen en de VMW (De Watergroep) van 30.12.2005, zoals aangepast 29.12.2006. 
 
 

II. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 2: GEZAMENLIJK FINANCIEEL BEHEERDER VOOR GEMEENTE EN OCMW WELLEN - 
GOEDKEUREN DEELOVEREENKOMST BIJ KADEROVEREENKOMST SAMENWERKING TUSSEN 
GEMEENTE EN OCMW DD. 28.06.2013 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
samenwerking tussen gemeente en OCMW Wellen 
Mededeling van agentschap binnenlands bestuur dd. 17.06.2016 houdende stopzetting 
gewestelijk ontvanger voor OCMW Wellen m.i.v. 31.01.2017 
 
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 
OCMW-decreet dd. 2008-12-19, gecoördineerd 
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, 
de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris 
en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dd. 2007-12-07 en alle 
latere wijzigingen 
Besluit Vlaamse regering van 2010-11-12 houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de 
rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen 
Decreet lokaal sociaal beleid dd. 2004-03-19 en alle latere wijzigingen 



 

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dd. 2010-06-25 en alle latere 
wijzigingen 
Decreet van 2016-06  tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het 
Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
Personeelsformatie en organogram van gemeente en OCMW 
Besluit gemeenteraad en OCMW-raad dd. 29.06.2013 houdende de goedkeuring van een 
kaderovereenkomst samenwerking gemeente en OCMW 
 
Toelichting (feiten en context) 
Gemeente en OCMW wensen intensief samen te werken op diverse domeinen. 
De financieel beheerder staat in voor het leiden (plannen, organiseren, coördineren, opvolgen, 
evalueren, rapporteren en bijsturen) van de activiteiten van de financiële functie binnen de 
gemeente teneinde de doelstellingen van het bestuur te vrijwaren via een effectief, efficiënt en 
kostenbewust beheer. 
Gemeente en OCMW Wellen willen vanaf 01.02.2017 verder werken met één gezamenlijk 
financieel beheerder, teneinde: 
• Eenheid van beleid 
• Synergie tussen beide besturen bevorderen 
• Effectief en efficiënt aanwenden en inzetten van middelen en personeel 
• Betere afstemming van dienstverlening en aanbod van dienstverlening 
• Congruent uitvoering van twee gelijklopende decreten (GD en OD)  
 
De gemeentelijk financieel beheerder, mevr. Nadine Claes verklaard zich bereid om vanaf 
01.02.2017 ter beschikking gesteld te worden van het OCMW, teneinde de functie van financieel 
beheerder voor het OCMW uit te oefenen naast haar aanstelling bij de gemeente als gemeentelijk 
financieel beheerder. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns licht toe: 

• Deze samenwerking is een samenwerking in uitvoering van het meerjarenplan 
• Het moment is juist: de hogere overheid heeft beslist geen gewestelijk ontvanger meer ter 

beschikking te stellen van  de OCMW's; over gaan tot aparte aanwerving geen goede keuze 
gezien de toekomstige integratie van gemeenten en OCMW's - 

• Aan Mevr. Nadine Claes is gevraagd of zij deze taak op zich wil nemen en zij heeft hiermee 
ingestemd 

 
BESLUIT: Goedkeuren deelovereenkomst financieel beheerder 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De deelovereenkomst 'samenwerken inzake financieel beheerder' bij de kaderovereenkomst 
'samenwerking gemeente - OCMW Wellen, zoals toegevoegd in bijlage, wordt goedgekeurd. 
Deze bijlage maakt een integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Art. 2 De deelovereenkomst 'samenwerken inzake financieel beheerder' wordt als addendum bij de 
kaderovereenkomst 'samenwerking gemeente - OCMW Wellen' gevoegd en maakt er deel van uit. 
 



 

Art. 3 Deze deelovereenkomst treedt in werking op 01.02.2017. Deze overeenkomst is een 
overeenkomst van onbepaalde duur. Beide partijen kunnen deze overeenkomst als volgt 
beëindigen: 

1) ten alle tijde in onderling overleg 
2) door middel van een opzegging van 6 maanden 

 
PUNT 3: VERHOGING MAALTIJDCHEQUES VOOR HET CONTRACTUEEL EN HET STATUTAIR 
PERSONEEL 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
- gemeenteraadsbesluit van 06.07.2001 houdende toekenning maaltijdcheques aan het statutair 
en contractueel personeel 
- gemeenteraadsbesluiten van 30.12.2005, 28.12.2007 en 27.01.2012  houdende verhoging van 
het bedrag van de maaltijdcheques toe te kennen aan het statutair en contractueel 
gemeentepersoneel 
 
Juridische grondslag 
- Omzendbrief BA 2005/07 van 18 november 2005 van het Vlaams Ministerie van Binnenlands 
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering betreffende de kennisgeving van het sectoraal 
akkoord 2005-2007 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen 
 
- besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor 
de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris 
en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 156 
 
- gemeenteraadsbesluit dd. 30.12.2008 houdende vaststelling Rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel en de latere wijzigingen ervan 
 
- Koninklijk besluit 26 mei 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot wijziging 
van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 8 juni 2015 
 
Toelichting (feiten en context) 
Er wordt voorgesteld om de zichtwaarde van de maaltijdcheques te verhogen tot 6 EUR. De 
werkgeversbijdrage wordt met ingang 01.01.2017 vastgelegd op 4,90 euro per maaltijdcheque. 
De persoonlijke werknemersbijdrage in de maaltijdcheque blijft behouden op 1,10 euro per 
maaltijdcheque. (de zichtwaarde van de maaltijdcheques bedroeg tot 31.12.2016 5,50 EUR) 
 
Adviezen 
Besprekingen in het onderhandelings- en overlegcomité dd. 26.02.2016 
Besprekingen cbs dd. 07.03.2016, 09.01.2017 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 61.170 

Beleidsdoelstelling 1419/1/1/1/1 

Actieplan 1/1/1/1 

Actie 1/1/1/1 gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein 0190 



 

Registratiesleutel 1419/1/1/1/1/0190/62310040/GEM/cbs/0/0 

Visum / 

 
 
BESLUIT: Goedkeuren verhogen maaltijdcheques 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Met ingang van 01.01.2017 wordt het bedrag van de maaltijdcheques aangepast.  
 
Art. 2 Verhoging werkgeversaandeel  
De werkgeversbijdrage wordt vastgelegd op 4,90 euro per maaltijdcheque. 
 
Art. 3 Behoud werknemersaandeel 
De persoonlijke werknemersbijdrage in de maaltijdcheque blijft behouden op 1,10 euro per 
maaltijdcheque. 
 
PUNT 4: AANWIJZING OMGEVINGSAMBTENAAR - MILIEU 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De invoering van een eengemaakte omgevingsvergunning ter vervanging en vereniging van de 
stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.  
 
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 
Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, in het bijzonder artikel 9; 
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 
2014, in het bijzonder de artikelen 143 tot en met 146. 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het Decreet van 25 
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning regelt de aanduiding van omgevingsambtenaren.  
De stedenbouwkundige ambtenaar in functie op 27 november 2015 wordt automatisch 
omgevingsambtenaar. De milieuambtenaar moet worden aangewezen als omgevingsambtenaar. 
Het team van omgevingsambtenaren moet in zijn geheel voldoen aan de kennisvereiste 
betreffende ruimtelijke ordening en milieu. 
 
Artikel 143 § 2 van het besluit dd. 27.11.2015 stelt dat een personeelslid dat houder is van een 
diploma dat toegang geeft tot een functie van niveau B, als gemeentelijke omgevingsambtenaar 
kan worden aangewezen op voorwaarde dat op de datum van goedkeuring van voornoemd besluit 
de administratieve behandeling van aanvragen tot milieuvergunning, stedenbouwkundige 
vergunning of verkavelingsvergunning een van hun hoofdtaken was. 
 
Mevrouw Karolien Brauns is aangesteld als gemeentelijk milieuambtenaar en kan bijgevolg door 
de gemeenteraad aangewezen worden als omgevingsambtenaar. 



 

Mevrouw Karolien Brauns voldoet aan de aanwijzingsvoorwaarden van artikel 143 § 2 van het 
besluit dd. 27.11.2015, aangezien zij als milieuambtenaar op 27.11.2015 reeds tot taak had de 
administratieve behandeling van de aanvragen tot milieuvergunning. 
Er ontstaan geen onverenigbaarheden zoals beschreven in artikel 144 van het besluit dd. 
27.11.2015. 
Mevrouw Carine Scierski was op 27 november 2015 aangesteld als stedenbouwkundig ambtenaar 
en wordt bijgevolg automatisch aangewezen als omgevingsambtenaar. 
 
Beiden voldoen samen aan de kennisvereiste van artikel 146 van het besluit dd. 27.11.2015 hetgeen 
voor Karolien Brauns blijkt uit het masterdiploma Biologie en het bekwaamheidsbewijs lokale 
toezichthouder milieuhandhaving en relevante beroepservaring als milieuambtenaar in de 
gemeente  Wellen vanaf 22.09.2014. 
Voor Carine Scierski blijkt dit uit het bachelorsdiploma Milieuadministratie en het 
opleidingsprogramma en test voor provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren 
en de relevante beroepservaring als stedenbouwkundige ambtenaar vanaf 31.05.2002  
 
BESLUIT: Goedkeuren aanwijzing omgevingsambtenaar 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Mevrouw Karolien Brauns aan te wijzen als gemeentelijke omgevingsambtenaar. 
 
Art. 2 De deontologische code ambtenaren Wellen is van toepassing. 
 
Art. 3 Deze beslissing treedt in werking op de dag dat het Decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning in werking treedt. 
 
 
PUNT 5: OCMW : KENNISNAME EEDAFLEGGING NIEUWE RAADSLEDEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Van rechtswege ontslagname op 31.12.2016 ingevolge vermelding van de einddatum van het 
mandaat in de voordrachtsakten van : 
- mevr. Vanmuysen Fabienne 
- mevr. Scholts Marina 
 
Juridische grondslag 
Het proces-verbaal van de verkiezing van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 2 
januari 2013, geldig verklaard door de Raad voor verkiezingsbetwistingen op 6 februari 2013. 
 
Artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht. 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen. 
 
Toelichting (feiten en context) 
Uit het proces-verbaal van de verkiezing van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
blijkt dat : 
- mevr. Wijnants Linda als tweede opvolger fungeert van mevr. Briers Annick 



 

- mevr. Bijloos Sonja als derde opvolger fungeert van mevr. Punie ellen 
 
Argumentatie 
- De akten van eedaflegging van mevr. Wijnants Linda en Bijloos Sonja,  waaruit blijkt dat deze op 19  
december 2016 in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de voorgeschreven eed hebben 
afgelegd. 
 
BESLUIT:  
De raad neemt kennis 
 
Art. 1 : van de akten van eedaflegging van : 
- mevr. Bijloos Sonja 
- mevr. Wijnants Linda 
als werkende leden van de Raad van het OCMW van Wellen. 
 
 
PUNT 6: OCMW : KENNISGEVING AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014-2019 - HERVASTSTELLING 
2017 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De beslissing van het OCMW dd. 29.12.2016 
 
Juridische grondslag 
De bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn en latere wijzigingen. 
De bepalingen van het gemeentedecreet. 
Het decreet van 26 maart  2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen. 
 
Argumentatie 
Art. 148§1 van het OCMW-decreet bepaalt als volgt: 
De aanpassingen van het meerjarenplan, vermeld in artikel 147, worden enkel ter goedkeuring aan 
de  
gemeenteraad voorgelegd als de bijdrage van de gemeente, vermeld in artikel 145, gedurende het 
resterende gedeelte van de zesjaarlijkse periode, vermeld in artikel 146, § 1, tweede lid, van de 
financiële nota van het meerjarenplan wordt verhoogd of als de strategische nota van het 
meerjarenplan inhoudelijk wijzigt. In die gevallen kan de gemeenteraad het plan desgewenst 
aanpassen. Als er geen goedkeuring is vereist, neemt de gemeenteraad enkel kennis van de 
aanpassingen van het meerjarenplan. 
 
De aanpassingen van het meerjarenplan hebben noch een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, 
noch een inhoudelijke wijziging van de strategische nota tot gevolg. 
Derhalve dient de gemeenteraad enkel kennis te nemen van het aangepaste meerjarenplan. 
 
BESLUIT:  
De raad neemt kennis 
 
Art. 1 : Kennis te nemen van het aangepast meerjarenplan 2014-2019, hervaststelling 2017 van het 
OCMW van Wellen. 
 
 



 

PUNT 7: OCMW : KENNISNAME BUDGET 2017 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De beslissing van het OCMW dd. 29.12.2017 tot vaststellen van het budget 2017 
 
Juridische grondslag 
De bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn en latere wijzigingen. 
De bepalingen van het gemeentedecreet. 
Het decreet van 26 maart  2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen. 
 
Toelichting 
 
Artikel 150 van het OCMW decreet bepaalt als volgt: 
Het budget wordt aan de gemeente bezorgd. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk 
welzijn licht het budget toe op de vergadering van de gemeenteraad. Als de voorzitter van de raad 
voor maatschappelijk welzijn geen deel uitmaakt van de gemeenteraad, wordt hij ten minste acht 
dagen voor de dag van die vergadering door de voorzitter van de gemeenteraad daarvan 
verwittigd. 
Als een budget past binnen het meerjarenplan, neemt de gemeenteraad er kennis van. Als een 
budget niet past binnen het meerjarenplan, spreekt de gemeenteraad zich uit over de goedkeuring 
van het budget. De gemeenteraad kan evenwel in dat geval het budget in overeenstemming 
brengen met het meerjarenplan. Als de raad voor maatschappelijk welzijn geen meerjarenplan of 
budget heeft vastgesteld, stelt de gemeenteraad eenzijdig het budget vast. 
De gemeenteraad neemt de beslissingen, vermeld in het tweede lid, binnen een termijn van vijftig 
dagen, die ingaat op de dag nadat de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn bij de 
gemeente is ingekomen. De gemeente verstuurt haar besluit naar het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn uiterlijk de laatste dag van die termijn. Als binnen die termijn geen 
beslissing naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is verstuurd, wordt de 
gemeenteraad geacht te hebben kennisgenomen van het budget, vermeld in het tweede lid, of er 
zijn goedkeuring aan te hebben verleend. De gemeenteraad bezorgt de beslissingen van 
goedkeuring, van niet-goedkeuring of van vaststelling van het budget, vermeld in het tweede lid, 
aan de provinciegouverneur. 
Op het budget is artikel 148, § 2 en § 3, van overeenkomstige toepassing. 
 
Het budget 2017 van OCMW Wellen past in het meerjarenplan van OCMW Wellen. De 
gemeentelijke bijdrage wordt niet gewijzigd. 
 
BESLUIT:  
De raad neemt kennis: 
 
Art. 1 : van het budget 2017 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
 
PUNT 8: GEMEENTERAAD 28 DECEMBER 2016 : GOEDKEURING NOTULEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 28 december 2016. 
 



 

Juridische grondslag 
De bepalingen van het gemeentedecreet.  Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Het huishoudelijk reglement gemeenteraad Wellen, laatst gewijzigd bij beslissing van de 
gemeenteraad dd. 31.10.2014 
 
Toelichting (feiten en context) 
Art. 33, 3de en 4de lid van het gemeentedecreet bepaalt als volgt : 
Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de 
redactie van de notulen van de vorige vergadering.  Als die opmerkingen door de gemeenteraad 
worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de 
notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de 
gemeenteraad en de gemeentesecretaris. 
 
Argumentatie 
Er werden geen opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de inhoud van de notulen. 
 
BESLUIT: Goedkeuring notulen 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : De notulen van de vergadering van 28 december 2016, goed te keuren. 
 
De vergadering wordt opgeheven om 20:30 uur. 

 
De Secretaris 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 


