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OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 1: RECHTSPOSITIEREGELING: AANPASSING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Aanpassen van rechtspositieregeling ten gevolge van gewijzigde regelgeving en ten gevolge van een 
voorstel tot wijziging van de personeelsformatie 
 
gewijzigde wetgeving: 
- gewijzigde wetgeving onbetaald verlof (Besluit Vlaamse regering 02.12.2016 tot wijziging van besluit 
07.12.2007 RPR, voor wat betreft verloven en afwezigheden) 
- nieuwe wetgeving zorgkrediet (Besluit Vlaamse regering 26.07.2016 houdende 
onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet) 
 
- enkele correcties (actualisatie gegevens) 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet 15.07.2005, gecoördineerd 
Rechtspositieregeling gemeentepersoneel dd. 30.12.2008, gecoördineerd 
Besluit van de Vlaamse regering van 02.12.2016 tot wijziging van het besluit rechtspositieregeling, voor 
wat betreft verloven en afwezigheden 
Besluit Vlaamse regering houdende onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet 26.07.2016 
 
Toelichting (feiten en context) 
De rechtspositieregling dient aangepast te worden. Volgende artikels van de rechtspositieregeling 
gemeentepersoneel dienen gewijzigd te worden: 
art 8, 134, 194,  240, 243, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 
Volgende bijlagen worden gewijzigd: 
Bijlage III 
Schrappen: art 280, 281 
 
Adviezen 
- MAT 27.03.2017 



 

- Bespreking cbs 03.04.2017 
- beslissing cbs 11.04.2017 
- verslag van het onderhandelings- en overlegcomité dd. 21.04.2017 en protocol 
 
BESLUIT: Goedkeuren wijzigingen rechtspositieregeling 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De Rechtspositieregeling voor gemeentepersoneel wordt aangepast zoals gevoegd in bijlage. Deze 
bijlage maakt een integrerend deel uit van het besluit. 
 
Art. 2 Een voor eensluidend verklaard afschrift zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de 
toezichthoudende overheid. 
 
Art. 3 De aangepaste versie van de Rechtspositieregeling zoals heden vastgesteld wordt overgemaakt 
aan het gemeentepersoneel. 
 
 
PUNT 2: AANPASSING PERSONEELSBEHOEFTEPLAN EN -FORMATIE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Rechtspositieregeling aanpassing van heden 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet 15.07.2005, gecoördineerd 
Rechtspositieregeling gemeentepersoneel dd. 30.12.2008 gecoördineerd 
 
Toelichting (feiten en context) 
Er wordt een personeelsbehoefteplan ter goedkeuring voorgelegd n.a.v. de beslissing van heden 
houdende aanpassing Rechtspositieregeling en aanpassing personeelsformatie in bijlage IV van de 
Rechtspositieregeling. 
 
Adviezen 
- MAT 27.03.2017 
- bespreking cbs 03.04.2017 
- besluit cbs 11.04.2017 
- verslag onderhandings- en overlegcomité 21.04.2017 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 

• Aantal mensen zijn met pensioen/gaan op pensioen id loop van het jaar 
• Bijkomende functie: beleidsmedewerker organisatiebeheersing - projectmedewerker van 

maximum 2 jaar - doel: ons in orde stellen met regelgeving rond  
organisatiebeheersing/informatieveiligheid 

• Toevoegen van 2 administratieve medewekers C ter vervanging van 2 adm assistenten D  
Dhr. Marc Weeghmans:  

• aanwerving voor statutair/contractueel? Is dat gelijk? Is er een probleem te voorzien met 
responsabiliseringsbijdrage?  

Mevr. Els Robeyns:  
• voorlopig is er nog geen probleem met de responsabiliseringsbijdrage - bovendien: decreet 



 

lokaal bestuur wijzigt de norm -- nu wordt contractueel de norm en statutair de uitzondering 
 
BESLUIT: Goedkeuren personeelsbehoefteplan- en formatie 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Het personeelsbehoefteplan ter verantwoording van de voorgestelde wijzigingen, zoals gevoegd in 
bijlage, goed te keuren. 
 
Art. 2 Een voor eensluidend verklaard afschrift zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de 
toezichthoudende overheid. 
 
 
 

II. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 3: INTENTIEVERKLARING ONROERENDERFGOEDRICHTPLAN HOOGSTAMBOOMGAARD 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Mails d.d. 23/02/2017 en 06/04/2017van Agentschap Onroerend erfgoed inzake de intentieverklaring 
Onroerenderfgoedrichtplan hoogstamboomgaarden 
 
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 betreffende het onroerend erfgoed van 12 juli 2013 , inzonderheid art. 7.1.1 t.e.m. 7.1.5 
Besluit van de Vlaamse Regering van 16.05.2014 betreffende de uitvoering van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12.07.2013, inzonderheid art. 7.1.1 
 
Toelichting (feiten en context) 
Sinds januari 2015 bestaat er een nieuw instrument om onroerend erfgoed te behouden en te 
ontwikkelen voor de toekomst: een onroerenderfgoedrichtplan. Een onroerenderfgoedrichtplan focust 
op de opmaak van een geïntegreerde langetermijnvisie voor het gekozen thema en/of gebied. Om de 
uitvoering van de visie maximaal te concretiseren, kan er ook een actieprogramma worden opgemaakt 
om middels concrete acties de gezamenlijke doelstellingen op het terrein te realiseren. Goedkeuring van 
het actieprogramma resulteert in een formeel engagement van de partners om deze acties uit te voeren. 
 
In 2016 startte het agentschap voor Onroerend Erfgoed met twee proefprojecten, waaronder het 
onroerenderfgoedrichtplan voor hoogstamboomgaarden in Haspengouw. Hoogstamboomgaarden zijn 
traditionele landschapselementen die zich in het werkveld van verschillende beleidsdomeinen, -niveaus 
en verenigingen situeren en dus om een geïntegreerde aanpak vragen. Het ondertekenen van de 
intentieverklaring is een eerste stap naar die geïntegreerde aanpak. De intentieverklaring is een 
engagement van deze partners om samen te werken aan deze doelstellingen binnen dit project. Het 
ondertekenen van de intentieverklaring houdt echter geen formeel engagement in voor het inzetten van 
middelen of het uitvoeren van acties. 
 
De partners willen tegen eind 2018 een onroerenderfgoedrichtplan met daaraan gekoppeld een 



 

actieprogramma opmaken voor hoogstamboomgaarden in Haspengouw. Dit instrument is gericht op een 
geïntegreerde en sectoroverschrijdende visievorming, vertrekkende vanuit de erfgoedwaarden. 
De partners formuleren volgende projectdoelstelling is : "We willen hoogstambomen koesteren als 
waardevolle streekeigen landschapselementen en samen werken aan een duurzame verankering van 
hoogstamboomgaarden in een dynamisch landschap." 
 
Argumentatie 
De nog aanwezige hoogstamboomgaarden staan zwaar onder druk door o.a. verwaarlozing, ziektes 
verstedelijking en landbouwintensivering. In de loop van de 20ste eeuw trad er een verschuiving op van 
waardering van hoogstamboomgaarden als actieve landbouwgrond naar een bredere waardering door 
andere sectoren zoals erfgoed, natuur en toerisme… Deze verschuiving in waardering zorgt eveneens 
voor een soms onevenwichtige verdeling van de lusten en lasten van hoogstamboomgaarden. Er is dus 
nood aan een overkoepelende beleidsvisie voor hoogstamboomgaarden, waarbij we de bestaande 
instrumenten en middelen maximaal op elkaar afstemmen en optimaal inzetten. 
 
Hoogstamboomgaarden horen thuis in het landschapsbeeld van Wellen. Zij zijn een stukje 
streekgeschiedenis en hebben een hoge landschappelijke en natuurlijke waarde. Het behoud en de 
ontwikkeling van deze beeldbepalende kleine landschapselementen is wenselijk.  
 
Om voorgaande redenen wordt voorgesteld de intentieverklaring goed te keuren. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Kristien Treunen licht toe: 

• Intentieverklaring komt er op vraag van onroerend erfgoed 
• Ter bescherming van de hoogstam boomgaarden die onder druk staan (ziektes, minder 

economische opbrengst, …) 
• Door verschillende initiatieven willen we dit onroerend erfgoed ondersteunen 
• We doen mee aan een visieontwikkeling om deze boomgaarden te behouden in onze gemeenten 

Dhr. Marc  Weeghmans: 
• Je ziet sommige hoogstam boomgaarden die echt niet onderhouden zijn (half dood) - dit is 

jammer 
Mevr. Kristien Treunen; 

• Regionaal landschap doet hier al inspanningen voor - eigenaars worden aangesproken en 
hiermee wordt overleg gepleegd - de dode bomen worden gekapt en vervangen door nieuwe 
hoogstam bomen  

 
BESLUIT: Goedkeuren intentieverklaring OE-richtplan hoogstamboomgaard 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De onderstaande intentieverklaring inzake het onroerenderfgoedrichtplan 
Hoogstamboomgaarden in Haspengouw wordt goedgekeurd: 
 
"Inleiding 
Sinds januari 2015 bestaat er een nieuw instrument om onroerend erfgoed te behouden en te 
ontwikkelen voor de toekomst: een onroerenderfgoedrichtplan. Een dergelijk plan kan worden 
opgemaakt voor een welbepaald thema en/of voor een afgebakend gebied. Bij de opmaak van een 
onroerenderfgoedrichtplan staan samenwerking en participatie met verschillende actoren en de lokale 
bevolking centraal. Dit garandeert een geïntegreerde benadering van het onroerend erfgoed. Een 
onroerenderfgoedrichtplan focust op de opmaak van een geïntegreerde langetermijnvisie voor het 
gekozen thema en/of gebied. Dit plan wordt uiteindelijk goedgekeurd door de Vlaamse Regering en kan 



 

zo nodig worden herzien. Om de uitvoering van de visie maximaal te concretiseren, kan er ook een 
actieprogramma worden opgemaakt met concrete acties van de partners om de gezamenlijke 
doelstellingen op het terrein te realiseren. De goedkeuring van het actieprogramma legt de afspraken 
tussen de partners vast. Aan het onroerenderfgoedrichtplan zijn geen directe rechtsgevolgen gekoppeld 
voor de partners maar goedkeuring van het actieprogramma resulteert wel in een formeel engagement 
van de partners om deze acties uit te voeren. 
 
In 2016 startte het agentschap voor Onroerend Erfgoed met twee proefprojecten waarbij we de 
vernieuwende elementen van een onroerenderfgoedrichtplan in de praktijk willen brengen. Eén van 
deze projecten is het onroerenderfgoedrichtplan voor hoogstamboomgaarden in Haspengouw. 
Hoogstamboomgaarden zijn traditionele landschapselementen die zich in het werkveld van verschillende 
beleidsdomeinen, -niveaus en verenigingen situeren en dus om een geïntegreerde aanpak vragen. Het 
ondertekenen van de intentieverklaring is een eerste stap naar die geïntegreerde aanpak. In de 
intentieverklaring worden de gezamenlijke doelstellingen van de partners (verder in het document 
omschreven als ‘we’) en een globaal plan van aanpak opgenomen voor het project 
‘Onroerenderfgoedrichtplan voor hoogstamboomgaarden in Haspengouw’. De intentieverklaring is een 
engagement van deze partners om samen te werken aan deze doelstellingen binnen dit project. Het 
houdt echter geen formeel engagement in voor het inzetten van middelen of het uitvoeren van acties. 
 
Waarom doen we dit project?  
Vanaf het einde van de 19de eeuw, werd het landschap in Haspengouw sterk gevormd door de 
commerciële fruitteelt. Rondom de dorpskernen ontstonden boomgaardengordels met 
hoogstamboomgaarden, die de streek zijn typische herkenbare uitzicht gaven. Door de economische en 
maatschappelijke evoluties, verdwenen deze karakteristieke traditionele landschapselementen massaal 
en bleef er nog maar een fractie van het oorspronkelijke areaal over. Nochtans zijn 
hoogstamboomgaarden ook nu nog waardevolle landschapselementen. Als relicten van het traditionele 
landschap hebben ze een belangrijke culturele en landschappelijke waarde, een wetenschappelijke 
waarde (genendatabank), een biodiversiteitswaarde, leveren ze een aantal ecosysteemdiensten aan de 
omgeving (zoals voedselproductie, bodembescherming, infiltratiecapaciteit, recreatief en nabij groen ),  
en zijn ze een troef voor de streekidentiteit en het toerisme. Omwille van deze waarden verdienen 
hoogstamboomgaarden ook in de huidige maatschappelijke en economische context een plaats in het 
Haspengouwse landschap. 
 
De nog aanwezige hoogstamboomgaarden staan echter zwaar onder druk door o.a. verwaarlozing, 
ziektes verstedelijking en landbouwintensivering. Er trad een verschuiving op van waardering van 
hoogstamboomgaarden als actieve landbouwgrond naar een bredere waardering door andere sectoren 
zoals erfgoed, natuur en toerisme… Hierdoor bevinden deze landschapselementen zich nu op het 
raakvlak van verschillende beleidsdomeinen met als gevolg dat ze soms buiten specifieke sectorale 
maatregelen vallen. De verschuiving in waardering zorgt eveneens voor een soms onevenwichtige 
verdeling van de lusten en lasten van hoogstamboomgaarden. Er is dus nood aan een overkoepelende 
beleidsvisie voor hoogstamboomgaarden, waarbij we de bestaande instrumenten en middelen maximaal 
op elkaar afstemmen en optimaal inzetten. Door in het beleid rekening te houden met de specifieke 
eigenheid en noden van deze waardevolle landschapselementen kunnen we een goed antwoord bieden 
op de maatschappelijke uitdagingen waarmee hoogstamboomgaarden geconfronteerd worden.  
 
Wat willen we doen? 
We willen tegen eind 2018 een onroerenderfgoedrichtplan met daaraan gekoppeld actieprogramma 
opmaken voor hoogstamboomgaarden in Haspengouw. Dit instrument is gericht op een geïntegreerde 
en sectoroverschrijdende visievorming, vertrekkende vanuit de erfgoedwaarden. We willen een ruime 
waaier aan (mogelijke) maatregelen, voorbeelden en instrumenten uitwerken die 
hoogstamboomgaarden in het huidige landschap kunnen verankeren. Hier kan iedereen die met 
hoogstamboomgaarden te maken heeft inspiratie uit putten. Binnen de mogelijkheden (en beperkingen) 



 

die de opmaak van een onroerenderfgoedrichtplan biedt, zoeken we een antwoord op de problemen die 
het verdwijnen van hoogstamboomgaarden veroorzaken, rekening houdend met maatschappelijke en 
beleidsmatige wensen en noden.  
 
We formuleren volgende projectdoelstelling: 
 

We willen hoogstambomen koesteren als waardevolle streekeigen landschapselementen en samen 
werken aan een duurzame verankering van hoogstamboomgaarden in een dynamisch landschap. 

 
Binnen deze doelstelling definiëren we vier krachtlijnen: 
 

• Koesteren: We willen hoogstamboomgaarden koesteren als waardevolle landschapselementen, 
als genenbank voor oude fruitrassen en als symbool voor streekeigenheid. 
Hoogstamboomgaarden zijn een essentieel kenmerk in het typische Haspengouwse landschap 
en vormen een belangrijke troef voor de (recreatieve) aantrekkingskracht van de streek. De 
enorme genetische variatie aan oude fruitrassen heeft een grote erfgoedwaarde en blijft nuttig 
voor de moderne rassenveredeling. Zorg dragen voor hoogstamboomgaarden als  karakteristieke 
landschapselementen is zorg dragen voor de streek. We willen inzetten op de herkenbaarheid 
van het Haspengouwse landschap en verbondenheid met dit landschap. Zo hopen we dat zorgen 
voor hoogstamboomgaarden, als onderdeel van de streekidentiteit, een motor kan zijn voor 
streekontwikkeling. 

• Samen: We willen samen met alle belanghebbenden werken aan een duurzame oplossing voor 
de hoogstamboomgaardenproblematiek in Haspengouw. We betrekken alle relevante 
beleidsinstanties, eigenaars, (lokale) verenigingen en belangengroepen, experten, enz... Op die 
manier hopen we een breed gedragen visie en oplossingen te formuleren die maximaal 
tegemoet komen aan ieders noden en behoeften. 

• Duurzame verankering: We willen de zorg voor hoogstamboomgaarden duurzaam verankeren in 
het beleid en de maatschappij. We willen het bestaande beleidsinstrumentarium optimaal (op 
maat) inzetten en verder ontwikkelen voor het behouden, onderhouden en (her)aanplanten van 
hoogstamboomgaarden. Daarnaast willen we inzetten op sensibilisering en educatie en de zorg 
voor hoogstamboomgaarden ook voor de maatschappij vanzelfsprekend maken. Daarom willen 
we zoeken naar: 
○ Een meer billijke verdeling van de lasten en lusten die hoogstamboomgaarden met zich 

meebrengen; 
○ (Economisch) leefbare modellen en/of alternatieve functies voor hoogstamboomgaarden. 

• Dynamisch landschap: Hoogstamboomgaarden zijn levend erfgoed die deel uitmaken van een 
dynamisch landschap dat constant verandert en evolueert. Boomgaarden verjongen regelmatig, 
sommige boomgaarden verdwijnen, andere verschijnen. We willen het behoud van en de zorg 
voor hoogstamboomgaarden inpassen in deze landschapsdynamiek en afstemmen op de 
maatschappelijke noden en behoeften. Enerzijds kunnen de ruimtelijke inplanting en functies 
van hoogstamboomgaarden wijzigen in de tijd, anderzijds blijven hoogstamboomgaarden 
constante landschapselementen die de continuïteit, herkenbaarheid en streekeigenheid van het 
landschap waarborgen. 

 
Hoe willen we dit doen? 
We vinden het belangrijk dat de voorgestelde oplossingen een breed draagvlak kennen en maximaal 
tegemoet komen aan de maatschappelijke en beleidsmatige noden en behoeften. Daarom willen we 
sterk inzetten op participatie gedurende heel het project en zo veel mogelijk relevante sectoren en 
overheden, eigenaars, burgers, belangengroepen, lokale verenigingen en organisaties, landbouwers, 
ondernemers, enz. betrekken tijdens de drie fasen van het project: onderzoek, visievorming en 
uitvoering van het actieprogramma. 
 



 

In 2017 voeren we onderzoek uit. Het doel van dit onderzoek is om de sectorale, maatschappelijke en 
beleidsmatige noden, behoeften, knelpunten en opportuniteiten in kaart te brengen. We zetten in op 
onderzoek naar waardering van hoogstamboomgaarden en onderzoek naar (mogelijk) inzetbare 
bestaande en nieuwe (beleids)instrumenten voor hoogstamboomgaarden. 
 
Op basis van dit onderzoek willen we in 2018 samen werk maken van een visie voor de 
hoogstamboomgaarden in Haspengouw waarin gezocht wordt naar constructieve oplossingen voor de 
bestaande problemen.  
 
Deze visie willen we maximaal concretiseren in een actieprogramma. Het actieprogramma zal eveneens 
uitgewerkt worden in 2018 en bestaat uit concrete afspraken over het inzetten van de eigen bestaande  
(beleids)instrumenten door de partners die zich hiervoor engageren. 
 
De partners  
Het project wordt opgestart en getrokken door het agentschap Onroerend Erfgoed en uitgevoerd samen 
met Vlaamse, regionale en lokale partners. Dit zijn in eerste instantie overheden. Het partnerschap kan 
echter te allen tijde uitgebreid worden met  bijkomende partners die zich achter de doelstellingen van 
het project kunnen scharen. 

• Agentschap Onroerend Erfgoed (initiatiefnemer en trekker van het project) 
• Departement Landbouw en Visserij 
• Agentschap voor Natuur en Bos 
• Ruimte Vlaanderen 
• Toerisme Vlaanderen 
• Instituut voor Landbouw- , Visserij- en voedingsonderzoek 
• Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
• Vlaamse Landmaatschappij  
• Provincie Limburg 
• Toerisme Limburg vzw 
• Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren 
• Intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Haspengouw West 
• Intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Oost-Haspengouw en Voeren 
• Nationale Boomgaardenstichting 
• Alken 
• Bilzen 
• Borgloon 
• Diepenbeek 
• Gingelom 
• Hasselt 
• Heers 
• Herk-de-Stad 
• Herstappe 
• Hoeselt 
• Kortessem 
• Nieuwerkerken 
• Riemst 
• Sint-Truiden 
• Tongeren 
• Voeren 
• Wellen" 

 
Art. 2 Een uittreksel van deze beslissing wordt verzonden aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. 
 



 

 
PUNT 4: LIDMAATSCHAP AQUAFLANDERS - GOEDKEUREN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Stopzetting van het samenwerkingsverband InterRio (gemeentes die hun riolen zelf beheren, VVSG en 
Infrax) in 2017 en vraag vanuit de VVSG om samen toe te treden tot AquaFlanders. 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd inzonderheid de artikelen 42 en 43; 
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 
Gemeenteraadsbeslissing dd. 29.04.2011 houdende toetreding tot het samenwerkingsverband InterRio - 
goedkeuring van de overeenkomst tot oprichting van InterRio 
Gemeenteraadbeslissingen dd. 24.06.2011 en 31.05.2013 inzake aanduiding afgevaardigde voor de 
plenaire vergadering van InterRio 
Verslag van de plenaire vergadering dd. 27.10.2016 inzake de stopzetting van InterRio 
tatuten van AquaFlanders vzw 
 
Toelichting (feiten en context) 
Omwille van het maatschappelijk belang van rioolbeheer,  de band van rioolbeheer met het gemeentelijk 
openbaar domein en de gemeentelijke openbare werken en de vele financiële middelen die rioolbeheer 
vergt is het aangewezen dat de gemeente toetreedt tot een samenwerkingsverband.  AquaFlanders vzw 
is de koepel van de Vlaamse rioolbeheerders en drinkwaterbedrijven en richt een specifiek 
directiecomité riolering op. 
 
AquaFlanders vzw heeft onder meer tot doel, het voorbereiden van gemeenschappelijke standpunten 
namens haar leden ten aanzien van initiatieven door de Vlaamse en nationale en internationale 
overheden en ten aanzien van externe of overkoepelende organisaties, op gewestelijk, nationaal en 
internationaal vlak 
 
Argumentatie 
Het samenwerkingsverband onder de noemer InterRio (gemeentes die hun riolen zelf beheren, VVSG en 
Infrax) is gestopt in 2017. De VVSG wil de belangenbehartiging rond het gemeentelijk rioolbeheer vanaf 
dit jaar (2017) verder zetten via een samenwerking tussen de gemeenten die hun riolen zelf beheren, 
VVSG en de rioolbeheerders binnen AquaFlanders. Om de stem van de gemeenten stevig te laten klinken 
wordt vanuit de VVSG gevraagd aan alle huidige leden van InterRio om samen met de VVSG  mee over te 
stappen naar de samenwerking binnen AquaFlanders.  Gezien de gemeente Wellen zelf haar riolen 
beheert en de standpunten van deze organisatie voor sectorspecifieke belangenbehartiging mee wil 
bepalen en ondersteunen is het aangewezen dat de gemeente eveneens toetreedt tot AquaFlanders 
VZW. 
 
 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet budget 726,12 EUR 

Beleidsdoelstelling 001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein Woon- en Leefomgeving  



 

Registratiesleutel 61490000/031000 lidmaatschap InterRio 

Visum niet nodig 

 
 
BESLUIT: Goedkeuren lidmaatschap aquaflanders 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Het gemeentebestuur van Wellen zal toetreden tot de vereniging AquaFlanders vzw en stuurt een 
verzoek tot lidmaatschap aan de voorzitter van de raad van bestuur van AquaFlanders.    
 
Art. 2 De gemeente  betaalt een jaarlijkse forfaitaire bijdrage van 250 euro.  
 
 
 
 

III. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 5: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INTER-ENERGA OP 9 MEI 2017 : VASTSTELLEN 
MANDAAT AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 20 maart 2017 tot de algemene vergadering van Inter-Energa van 9 mei 2017 om 
18 uur in de de Luminus Arena, Stadionplein te 3600 Genk met volgende agendapunten: 
 
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2. Balans en resultatenrekening boekjaar 2016 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris 
5. Verlenging van het mandaat van de commissaris 
 
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 algemene vergadering van 9 mei 
2017, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 20 maart 2017. 
 
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  
algemene vergadering van Inter-Energa van 9 mei 2017 goedgekeurd. 
 
Art. 2 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de algemene 
vergadering van Inter-Energa van 9 mei 2017 (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 algemene vergadering van  
Inter-Energa van 9 mei 2017 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 te 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 6: GEMEENTERAAD 31 MAART 2017 : GOEDKEURING NOTULEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 31 maart 2017. 
 
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 31 maart 2017, goed te keuren. 
 
 
De vergadering wordt opgeheven om 20:30 uur. 
 
De Secretaris 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 


