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OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMENE FINANCIERING 
 
PUNT 1: BUDGETWIJZIGING 2017/1 - VASTSTELLING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Vaststellen budgetwijziging 2017 
 
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 28 december 2016 tot vaststelling van het budget 2017 
Besluit college burgemeester en schepenen 22 mei 2017 tot vaststelling van het ontwerp van 
budgetwijziging 2017 



 

 
Toelichting (feiten en context) 
Er ligt een ontwerp van budgetwijziging 2017 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 huidige voorgestelde budgetwijziging 2017, 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 2017 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 budgetwijziging past in het meerjarenplan 2014-2019 
• het resultaat op kasbasis dat groter of gelijk aan 0 dient te zijn, 3.539.041 bedraagt 
• de autofinancieringsmarge 2017 in de budgetwijziging, zijnde 27.075 gelijk is aan de  AFM 2017 

in het initieel MJP, zijnde ook 27.075. 
• de doelstellingennota van de budgetwijziging 2017 voor het financieel boekjaar 2017 de 

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

Adviezen 
Verslag van het MAT: gunstig 
 
Argumentatie 
Het ontwerp van budgetwijziging wordt besproken. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
12 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Albert Thijs, Chris Ramaekers, Frank 
Cornitensis, Luc Knuts, Herman Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, Ilse Bosmans en Dirk Ottenburghs 
7 onthoudingen: Benny Maes, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Stijn Vandersmissen, Mario Vanvoorden, 
Marc Beertens en Shirley Schoels 
 
Het raad beslist: 
 
Art. 1 De budgetwijziging 2017 t.o.v. het initiële budget 2017 wordt vastgesteld als volgt: 
 
Wijziging                                       Uitgaven                        Ontvangsten                               Saldo 
 
Exploitatiebudget                                   0                                         1                                           1 
 
 
Investeringsbudget                11.849.433                          7.816.633                        - 4.032.800 
 
zijnde: 
overdrachten                          11.349.432                          7.816.633                        - 3.532.799    
wijziging                                        500.001                                          0                           - 500.001  
 
 
Liquiditeitenbudget                                 0                                          0                                          0 
 
 
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 2017 in de budgetwijziging groter is dan  nul 
en 3.539.041 bedraagt; 

• de AFM (AutoFinancieringsMarge) van het financiële boekjaar 2017 in de budgetwijziging - zijnde 



 

27.075, gelijk is aan de AFM van hetzelfde financieel boekjaar 2017 in het MJP (MeerJarenPlan-
Initieel budget 2017), zijnde 27.075 

• de doelstellingennota van de budgetwijziging 2017 voor het financieel boekjaar 2017 de 
beleidsdoelstellingen en actieplannen bevat 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 2: BELASTING OP DE OMGEVINGSVERGUNNINGEN - AANSLAGJAAR 2017 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Omwille van de inwerkingtreding van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en bijhorende 
uitvoeringsbesluiten vanaf 23/02/2017 is het opportuun om de huidige belastingreglementen dd. 
28.12.2016 op bouw- en verkavelingsaanvragen en op aanvragen tot of melden van het exploiteren of 
veranderen van hinderlijke inrichtingen te herzien en te hervormen tot één globaal belastingreglement. 
De gemeente Wellen heeft uitstel van implementatie van de omgevingsvergunning gevraagd tot 1 juni 
2017. 
 
Juridische grondslag 
Grondwet, art. 170 § 4 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd, inzonderheid art. 42 § 3 en 43 § 2, 15° inzake de 
bevoegdheid van de gemeenteraad, en art. 252 en 253 houdende het algemeen bestuurlijk toezicht 
Decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen 
Decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht 
Decreet van de Vlaamse Regering van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning 
Besluit van de Vlaamse Regering van 27.11.2015 tot uitvoering van het omgevingsvergunningendecreet 
Decreet van de Vlaamse Regering van 25.01.2017 houdende de nadere regels tot implementatie van de 
omgevingsvergunning 
Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van 01.09.2009, en uitvoeringsbesluiten 
Besluit van de Vlaamse Regering van 01.06.1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne (Vlarem II), en latere wijzigingen 
Koninklijk besluit van 20.07.2001 houdende het algemeen reglement op de bescherming van de 
bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van ioniserende stralingen 
Koninklijk besluit van 23.09.1958 houdende het algemeen reglement betreffende het fabriceren, 
opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 01.12.2016 inzake belasting op de aanvragen tot of melden van het 
exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen - aanslagjaar 2017 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 28.12.2016 inzake belasting op bouw- en verklaringsaanvragen - 
aanslagjaar 2017 
 
Toelichting (feiten en context) 
De belastingreglementen "belasting op de aanvragen tot of melden van het exploiteren of veranderen 
van hinderlijke inrichtingen - aanslagjaar 2017" en het belastingsreglement "belasting op bouw- en 
verkavelingsaanvragen - aanslagjaar 2017" zijn goedgekeurd door de gemeenteraad op respectievelijk 
01.12.2016 en 28.12.2016.  
 
In toepassing van het decreet van de Vlaamse Regering van 25.04.2014 betreffende de 



 

omgevingsvergunning en het Besluit van de Vlaamse Regering van 27.11.2015 tot uitvoering van het 
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, worden de huidige 
stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning en de verkavelingsvergunning geïntegreerd in één 
procedure en vergunning, nl. de omgevingsvergunning.  
De inwerkingtreding van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en bijhorende 
uitvoeringsbesluiten is voorzien op 23 februari 2017. Naar aanleiding van het Decreet van de Vlaamse 
Regering van 25.01.2017 houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning, 
heeft de gemeente uitstel van implementatie gevraagd tot 1 juni 2017. 
 
Bijgevolg is het opportuun om de huidige belastingreglementen d.d. 01.12.2016 en 28.12.2016 te herzien 
en te hervormen tot één globaal belastingreglement. 
 
Het behandelen van meldingen en aanvragen in kader van het omgevingsvergunningendecreet en 
daarmee vergelijkbare procedures inzake ioniserende stralingen en springstoffen een aanzienlijke inzet 
vergt van de gemeentelijke middelen en het billijk is deze inzet door te rekenen aan degene op wiens 
initiatief en in wiens voordeel de meldings- en vergunningenprocedures worden doorlopen. 
 
De noodzakelijkheid om gemeentebelastingen in te voeren om het evenwicht van het budget te 
verzekeren. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Belastbaar feit 
De gemeente Wellen heft voor het aanslagjaar 2017 een belasting op de meldingen en aanvragen 
bedoeld in het Decreet 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning, het K.B. 23.09.1958 houdende 
algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en 
gebruiken van springstoffen en het K.B. 20.07.2001 houdende algemeen reglement op de bescherming 
van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. 
 
Art. 2 Belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon die de aanvraag of melding heeft 
ingediend en bij gebreke daarvan de vergunninghouder of exploitant. 
 
Art. 3 Berekeningsgrondslag en tarief 
De belasting bestaat uit een bedrag per dossiertype (3.1) verhoogd met een aanvullende 
dossierbelasting (3.2). Bij gecombineerde aanvragen worden de van toepassing zijnde elementen 
samengeteld. 
 
3.1 Belasting per dossiertype 
 

Omschrijving Belasting 

Omgevingsvergunning 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of exploiteren van een ingedeelde 
inrichting of activiteit 

Meldingen 

Melding van een ingedeelde inrichting of activiteit (klasse 3) 25 euro 

Melding voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen 25 euro 

Melding van de overdracht van de vergunning voor een ingedeelde inrichting of 25 euro 



 

activiteit 

Omgevingsvergunningsaanvragen 

Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of 
activiteit (klasse 1, 2A en 2): 

• vereenvoudigde procedure : 
• gewone procedure : 

 
 
25 euro 
80 euro 

Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
stedenbouwkundige handelingen: 

• vereenvoudigde procedure en gewone procedure zonder uitzetting 
bouwlijn 

• vereenvoudigde en gewone procedure met uitzetting bouwlijn 

 
 
25 euro 
100 euro 

Andere 

Verzoek tot bijstelling van in de omgevingsvergunning opgelegde 
milieuvoorwaarden (enkel belast indien op vraag van de exploitant) 

80 euro 

Vraag tot omzetting van een milieuvergunning verleend voor 20 jaar naar een 
permanente vergunning (art. 390 omgevingsvergunningsdecreet) 

80 euro 

Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden  

Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden : 
• voor lot 1 & 2 :  
• voor lot 3 : 
• met wegenis :  

 
• 10 euro per lot 
• 50 euro per lot 
• surplus van 

100 euro 

Verzoek tot bijstelling van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden : 

• voor lot 1 & 2 :  
• voor lot 3 : 
• met wegenis :  

 
 

• 10 euro per lot 
• 50 euro per lot 
• surplus van 

100 euro 

Afstand van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (art. 104 
omgevingsvergunningsdecreet) 

25 euro 

Aanvragen van attesten  

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest (art. 5.3.1 VCRO) 25 euro 

Aanvraag van een planologisch attest (art. 4.4.24 ev VCRO) 25 euro 

Verstrekken van inlichtingen 

Aanvraag van vastgoedinformatie per kadastraal perceel of per cluster van 
aaneengesloten percelen van dezelfde eigenaar 

62 euro 

Andere vergunningsaanvragen 

Vergunningsaanvraag ioniserende straling 

voor de inrichtingen gerangschikt door het algemeen reglement op de 
bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van 
ioniserende stralingen : 

• in klasse 1 en 2 
 

• in klasse 3 

 
 
 

• 50 euro per 
inrichting 

• 25 euro per 
inrichting 

Vergunningsaanvraag springstoffen 

voor de inrichtingen geklasseerd in 1ste en 2de klasse door het reglement inzake 
springstoffen 

50 euro per 
inrichting 

 
3.2 Aanvullende dossierbelasting 



 

 

Omschrijving Belasting 

Voor het digitaliseren van een analoog ingediend dossier (art. 156 
omgevingsvergunningsbesluit) : 

• bundel bestaand uit papierformaat A4 en A3 : 
• plannen in papierformaat A2, A1 en A0 :  

 
 

• 25 euro  
• 5 euro per 

plan 

Voor het publiceren van berichten in dag- of weekbladen (o.a. art. 22 en 61 
omgevingsvergunningsbesluit) 

werkelijke 
publicatiekost 
conform factuur 
van dag- of 
weekblad 

Voor het (aangetekend) in kennis brengen van kadastrale eigenaars en 
omwonenden (o.a. art. 23 en 62 omgevingsvergunningsbesluit) 

Indien er een 
openbaar 
onderzoek wordt 
georganiseerd, 
wordt de belasting 
verhoogd met de 
kosten per 
aangetekende 
zending 

Voor het wijzigen van het voorwerp van de aanvraag (art. 30 of 45 
omgevingsvergunningsdecreet) 

• zonder openbaar onderzoek :  
• met openbaar onderzoek 

 
 

25 euro 
100 euro 

Aanvraag voor het houden van een projectvergadering (art. 8 
omgevingsvergunningsdecreet)  

150 euro 

 
Art. 4 Vrijstellingen 
Er is vrijstelling van belasting : 
a) voor meldingen en aanvragen ingediend 

• door overheden en instellingen van openbaar nut (meer bepaald de eigen gemeente, het eigen 
OCMW, de eigen autonome gemeentebedrijven, de politiezone, de hulpverleningszone en 
andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar de eigen gemeente deel van 
uitmaakt 

• voor de bouw van sociale huurwoningen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 
(VMSW) en de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen 

• inrichtingen klasse 3 uitsluitend horende bij de woonfunctie van een onroerend goed dat 
hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt 

• inrichtingen bedoeld in art. 5.1.1.11° van het DABM (tijdelijke inrichtingen) 
 
b) omwille van procedurele redenen :  

• Dossiers die niet op vraag van de vergunningshouder werden opgestart [bv. omzetting 
vergunning op proef, gerichte evaluatie, bijstelling voorwaarden, schorsing/opheffing, …] 

• Procedurestappen die worden overgedaan als gevolg van een administratieve lus, op 
voorwaarde dat art. 13 omgevingsvergunningsdecreet van toepassing is. 

 
Art. 6 Invordering 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier. De kohieren worden vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar door het college van 
burgemeester en schepenen. 



 

 
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met de invordering belaste financieel 
beheerder die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt 
zonder kosten voor de belastingschuldigen. 
 
De kohierbelasting moet worden betaald binnen de twee maanden vanaf de datum van verzending van 
het aanslagbiljet. Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn, worden de regels 
toegepast betreffende nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
Art. 7 Indienen van bezwaren 
De belastingschuldige (of zijn vertegenwoordiger) kan tegen zijn aanslag een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. de financiële dienst). 
Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op 
de datum van verzending van het aanslagbiljet. 
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij het college van burgemeester en 
schepenen ingediend worden, gemotiveerd worden en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift mag 
eveneens, tegen ontvangstbewijs, overhandigd worden aan de burgemeester of aan het orgaan dat zij 
speciaal daarvoor aanwijst (de financiële dienst). 
Het bezwaarschrift wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of zijn 
vertegenwoordiger. Hiertoe vermeldt het bezwaarschrift de naam, de hoedanigheid, het adres van de 
belastingschuldige of van de maatschappelijke zetel, alsmede het voorwerp van het bezwaarschrift en 
een opgave van de feiten en middelen. 
De belastingschuldige kan de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals dubbele aanslag, 
rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het dienstjaar, waarop de belasting betrekking heeft, 
niet goedgekeurd werd. 
 
Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet dit in 
het bezwaarschrift worden gevraagd. 
 
Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid, dat door het college van 
burgemeester en schepenen, speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen 15 kalenderdagen na de 
indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding, enerzijds naar de belastingschuldige en, in 
voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger, en anderzijds naar de financieel beheerder. 
 
Art. 8 Vestiging en invordering 
Onverminderd het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel 7, hoofdstukken 1, 3, 4 en 6 tot 
en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en van artikel 126 tot en met 175 van het 
koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, van toepassing, voor 
zover ze niet specifiek de inkomstenbelastingen betreffen.  
 
Art. 9 Geldingsduur 
Dit reglement geldt voor meldingen en aanvragen ingediend volgens de nieuwe procedure, vanaf de 
datum van implementatie van de omgevingsvergunning binnen de gemeente. Het geldt tot 
andersluidende beslissing. 
 
Art. 10 Opheffingen 
Op het moment van de inwerkingtreding van dit reglement vervangt dit reglement volgende 
reglementen : 

• Gemeenteraadsbeslissing d.d. 01.12.2016 inzake belasting op de aanvragen tot of melden van 
het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen - aanslagjaar 2017 

• Gemeenteraadsbeslissing d.d. 28.12.2016 inzake belasting op bouw- en verklaringsaanvragen - 
aanslagjaar 2017 



 

 
Art. 11 Bekendmaking 
Dit reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 gemeentedecreet en 
wordt verzonden aan de gouverneur overeenkomstig art. 253, § 1, 3° gemeentedecreet. 
 
 
 

II. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 3: OVEREENKOMST REALISATIE SOCIAAL WOONAANBOD PERIODE 2017-2019 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
brief van Wonen Vlaanderen dd. 23.12.2016 inzake de voortgangstoets 2016 inzake het bindend sociaal 
objectief (BSO) waarbij de gemeente wordt onderverdeeld in categorie 2B en bijgevolg een 
overeenkomst dient te sluiten met de sociale woonorganisaties. 
 
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 
Gronden- en Pandendecreet van 27.03.2009, gecoördineerd inzonderheid artikel 4.1.1 en volgende 
inzake de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod; 
Besluit van de Vlaamse Regering van 10.11.2011 tot bepaling van de nadere regelen voor de opvolging 
van de realisatie van het bindend sociaal objectief en tot bepaling van de methodologie en de criteria 
voor de uitvoering van een tweejaarlijkse voortgangstoets 
Besluit van de gemeenteraad van 31.01.2014 inzake de goedkeuring van de overeenkomst realisatie 
sociaal woonaanbod tussen de gemeente, de Kleine Landeigendom, Hasseltse Huisvestingsmaatschappij 
en SVK Land van Loon 
Besluit van het college van 10.10.2016 inzake de goedkeuring van het plan van aanpak 
Besluit van het college van 15.05.2017 inzake de ontwerpovereenkomst sociaal woonaanbod 
 
Toelichting (feiten en context) 
De gemeente Wellen dient vóór 2025 58 sociale huurwoningen te realiseren. In 2016 werd hiertoe een 
voortgangstoets uitgevoerd op het vlak van de realisatie van het bindend sociaal objectief van de 
gemeenten. In de brief van het agentschap Wonen Vlaanderen dd. 23.12.2016 werd aan de hand van 
berekeningen en vergelijkingen vastgesteld dat de gemeente Wellen voor het aandeel sociale 
huurwoningen het groeiritme niet volgt en bijgevolg de gemeente wordt ondergebracht in categorie 2B. 
 
Tijdens een begeleidingsoverleg dd. 21.02.2017 met Wonen Vlaanderen, de gemeente, de VMSW en de 
sociale actoren in de gemeente werd afgesproken om een samenwerkingsovereenkomst op te maken 
voor de periode 2017-2019.  
 
Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de de Raden van 
Bestuur van de sociale actoren en de gemeenteraad en dient vóór 30.06.2017 overgemaakt te worden 
aan Wonen Vlaanderen. 
 
Adviezen 
Bespreking van het ontwerp samenwerkingsovereenkomst in het Lokaal Woonoverleg dd. 09.05.2017 
Advies dd. 12.05.2017 per e-mail van Kim Luys van Wonen Vlaanderen. 



 

 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De overeenkomst realisatie sociaal woonaanbod voor de periode 2017-2019 zoals gevoegd als 
bijlage wordt goedgekeurd en na ondertekening door Hacosi en Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon 
overgemaakt aan de VMSW en Wonen Vlaanderen. 
 
 
 
PUNT 4: VERKOOP GEDEELTE BUURTWEG NR. 17 WEGOVERSCHOT TE KORTESSEMSTRAAT 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Aanvraag van 17 oktober 2011 vanwege de heer en mevrouw Vanbrabant–Wolfs om het gedeelte van 
buurtweg nr. 17, gelegen voor hun woning Kortessemstraat 47a te Wellen en kadastraal gekend als 
afdeling 1 Sectie B nr. 1048 aan te kopen om zo de toegang tot hun perceel te vergemakkelijken.  
Dit gedeelte van buurtweg nr. 17 is afgeschaft en onttrokken aan het openbaar domein bij besluit van de 
Deputatie van de Provincie Limburg dd.27.03.2014. 
Bij gemeenteraadsbesluit dd. 24.09.2015 werden de verkoopsvoorwaarden vastgesteld. 
Op 18.05.2017 ontving de gemeente Wellen het nieuwe schattingsverslag van landmeter-expert H. 
Appeltans dd. 29.04.2017. 
 
Juridische grondslag 
Wet op de Buurtwegen van 10 april 1841 
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 
Principebesluit gemeenteraad dd.22.11.2013 en het definitief besluit gemeenteraad dd. 31.01.2014 
inzake het voorstel tot afschaffing van een gedeelte van buurtweg nr. 17 (Kortessemstraat), zoals 
aangeduid in rode kleur op het opmetingsplan dd. 29.08.2013 opgesteld door landmeter Jocelyn Vannut 
Besluit van de Deputatie van de Provincie Limburg dd. 27.03.2014 houdende de gedeeltelijke afschaffing 
en onttrekking aan het openbaar domein van buurtweg nr. 17 dd. 29.08.2013 
Gemeenteraadsbesluit dd. 24.09.2015 inzake Verkoop wegoverschot deel buurtweg nr. 17 - principiële 
goedkeuring 
 
Toelichting (feiten en context) 
De verkoopsvoorwaarden werden door de gemeenteraad reeds vastgelegd in het gemeenteraadsbesluit 
van 24 september 2015: 
"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." 
 
Overeenkomstig artikel 29 van de wet van 10 april 1841 over de buurtwegen kan de gemeenteraad, na 
schatting door een deskundige, beslissen tot verkoop van de aan het openbaar domein onttrokken 
gronden, of tot het vorderen, vanwege de eigenaars van de gronden, van de meerwaarde die voor hen 
ontstaat door deze afschaffing en onttrekking aan het openbaar domein. Het perceel is gedesaffecteerd 
ten gevolge van de beslissing van de deputatie van de provincie Limburg dd. 27.03.2014. Na het volgen 
van de Precad-procedure verkreeg het perceel een identificatie als 1ste Afdeling, Sectie B, nr. 1177A. Het 
opmetingsplan is geregistreerd bij de Administratie Opmetingen en Waarderingen (Kadaster) onder 
nummer 73098-10343. 
Er is slechts één geïnteresseerde aanpalende eigenaar zodat het niet wenselijk is om de verkoop 
openbaar te houden. 
De koper is akkoord met ten lasteneming van alle kosten, zoals daar zijn: de kosten van opmeting en 
schatting en voor de aanvraag van het bodemattest. Deze ten lastelegging van de kosten werd bevestigd 
bij gemeenteraadsbesluit dd. 24.09.2015. 
De koper betwistte de eerdere schatting, gelet op de aanwezige nutsleidingen waarmee geen rekening 
werd gehouden. De aanwezigheid van nutsleidingen doen het genot van het perceel dalen. Er rusten 
meerdere erfdienstbaarheden m.b.t. de nutsleidingen op dit perceel. 
Landmeter-expert H. Appeltans stelde een nieuw schattingsverslag op dd. 29.04.2017 waarin hij rekening 
hield met de aanwezige nutsleidingen. De prijs wordt daarin vastgelegd op 2.370,00 euro. 
 
Argumentatie 
Verzoek aan de gemeenteraad om haar principiële goedkeuring te bevestigen voor de verkoop aan de 
heer en mevrouw Vanbrabant Wolfs van het wegoverschot van buurtweg nr. 17 gelegen te Wellen, 1e 
afdeling, Sectie B, nr. 1048, met een oppervlakte van 1a 16 ca, zoals aangeduid in rode kleur op het plan 
van landmeter Jocelyn Vannut dd. 29.08.2013. Deze verkoop zal doorgaan aan de herziene prijs van 
2.370 euro volgens het schattingsverslag dd. 29.04.2017 opgemaakt door de heer Hendrik Appeltans. 
De voorwaarden van verkoop blijven onveranderd. De betalingswijze wordt gewijzigd. Er wordt 
geopteerd voor een overschrijving in plaats van een bankcheque. 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 2.370,00 euro 

Beleidsdoelstelling 001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein Woon- en leefomgeving 

Registratiesleutel 020000/22020020 Verkoop gronden van wegen (Kortessemstr - 
Buurtweg 17) 

Visum / 

 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 



 

 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden en lasten wordt overgegaan tot de verkoop aan 
de heer Bart Vanbrabant en mevrouw Sandra Wolfs, wonenende te 3830 Wellen, Kortessemstraat 47  
van de wegoverschotten van buurtweg nr. 17, gelegen te Wellen, 1e afdeling, Sectie B, nr. 1177A, met 
een oppervlakte van 1a 16 ca, zoals aangeduid in rode kleur op het plan van landmeter Jocelyn Vannut 
dd. 29.08.2013 voor een totaalprijs van 2.370,00 euro volgens het schattingsverslag dd. 29.04.2017 
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 voor het verlijden van de akte te betalen onder de 
vorm van een bankoverschrijving op de rekning van de gemeente tegen kwijting van de ontvanger van de 
gemeente mevrouw Nadine Claes. Buiten de aankoopprijs zal de kopers alle bijkomende kosten 
voortvloeiend uit de verkoop moeten dragen o.a. de kosten voor afschaffing van de buurtweg, kosten 
voor het opmetingsplan, schattingsverslag, bodemattest, registratie- en overschrijvingskosten der 
hypotheken. 
 
Art.4. Het college van burgemeester en schepenen is belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
 
PUNT 5: PROJECTVERLENGING IGS HASPENGOUW 2017-2019 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Vraag van Stebo tot goedkeuring van de aanvraag tot projectverlenging van de IGS Haspengouw 2018-
2019 
 
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 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 28, §2, vierde lid, ingevoegd bij het 



 

decreet van 29 juni 2007, meer bepaald waarin de gemeenten verantwoordelijk worden gesteld voor het 
uitwerken van een woonbeleid op lokaal vlak en waarin wordt gesteld dat de gemeente de realisatie van 
sociale woonprojecten op haar grondgebied moet stimuleren en daartoe voor afstemming en overleg 
zorgt. 
Decreet Gond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009 waarin de gemeenten o.a, verantwoordelijk worden 
gesteld voor de uitvoering van een leegstandsbeleid, de realisatie van een bindend sociaal objectief. 
Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van 
subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikel 57 
Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal 
woonbeleid van 21 september 2007, verder genoemd het BVR van 2007 
Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter 
ondersteuning van het lokaal woonbeleid van 8 juli 2016, verder genoemd het nieuwe BVR 
Provinciaal subsidiereglement voor projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid van 21 
december 2016, dat geherdefinieerd werd nav het nieuwe BVR in een financiering van projecten voor 
intergemeentelijke samenwerking ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid 
Samenwerkingsovereenkomst tussen VZW Stebo en de gemeente Wellen, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad in vergadering van 23 februari 2006. 
Besluit van de gemeenteraad dd. 27.06.2008 houdende goedkeuring tot toetreding tot de 
interlokale vereniging Lokaal woonbeleid Haspengouw onder voorbehoud van goedkeuring van de 
financiële inbreng, het projectaanvraagdossier en de statuten. 
Besluit van de gemeenteraad dd. 03.10.2008 houdende goedkeuring statuten en projectbegroting. 
Besluit van de gemeenteraad dd. 27.06.2014 inzake de goedkeuring van het vernieuwde 
projectvoorstel, projectbegroting en de financiële bijdrage van de gemeente en verderzetting van de 
projectwerking 2015-2017. 
Besluit van het college van 6 maart 2017 inzake de principiële goedkeuring verlenging IGS Haspengouw 
2018-2019 
 
Toelichting (feiten en context) 
 Het nieuwe BVR biedt de mogelijkheid om een vervolgprojectplan in te dienen. De uiterste datum van 
indiening voor een projectverlenging voor het project is 29 juni 2017. In vergadering van 21 april 2017 
heeft het beheerscomité van de Interlokale vereniging ter ondersteuning van projecten lokaal 
woonbeleid-Haspengouw d.d. 21 april 2017 beslist om een vervolgprojectplan in te dienen  volgens het 
nieuwe BVR. 
Het college van burgemeester en schepenen van Bilzen heeft beslist om per 1 januari 2018 niet langer 
deel uit te maken van de Interlokale vereniging ter ondersteuning van projecten lokaal woonbeleid - 
Haspengouw waardoor het projectplan wordt ingediend voor de 7 overige gemeenten van het 
werkingsgebied.  
 
Argumentatie 
Het intergemeentelijke samenwerkingsverband zit momenteel in de derde en laatste  projectperiode die 
gestart is op 1 januari 2015 en die loopt tot en met 31 december 2017 zoals voorzien in het BVR van 
2007.  
 
De lopende projectwerking heeft bijgedragen aan het opmaken van een visie op wonen en aan de 
versterking en uitbouw van de gemeentelijke werking zoals de dienstverlening aan de burgers via de 
loketwerking, de systematisering van de woonkwaliteitsbewaking en het leegstandsbeleid. Het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband kan hiervoor beroep doen op een projectuitvoerder zoals vzw 
STEBO. 
 
De activiteiten zoals beschreven in het nieuwe BVR beogen de volgende doelstellingen : 
1. Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod 
2. Werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving 



 

3. Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen 
4. Ondersteunen van de private huurmarkt; 
 
De concrete voorstellen van projectinhouden voor de komende 2 jaar spelen in op diverse woonthema’s 
of-problematieken die zich voordoen op het grondgebied van de gemeente, de gemeente  ondersteunen 
in de uitvoering van diverse verplichtingen van hogere overheden. 
 
Het nieuwe BVR bestaat uit basisactiviteiten die verplicht uitgevoerd worden in alle gemeenten en 
aanvullende activiteiten die niet verplicht zijn in alle gemeenten. Het nieuwe BVR gebruikt als 
wegingsfactor het aantal huishoudens per gemeente voor het bepalen van de subsidiëring voor deze 
aanvullende activiteiten. 
 
Hierdoor is er een nieuwe verdeelsleutel wenselijk voor de verdeling van de gemeentelijke cofinanciering 
tussen de gemeente, die rekening houdt met een verdeling in basispakket en aanvullend pakket, en die 
rekening houdt met het aantal huishoudens per gemeente voor het aanvullend pakket. 
 
De statuten van de Interlokale vereniging ter ondersteuning van projecten lokaal woonbeleid - 
Haspengouw dienen bijgevolg aangepast te worden aan het nieuwe BVR.  
  
De ontwerpbegroting voor de projectwerking voor de volgende 2 kalenderjaren gaat uit van deze nieuwe 
verdeelsleutel voor de verdeling van de gemeentelijke cofinanciering, en maakt een inschatting van de 
financiering van provincie Limburg volgens het huidige subsidiebesluit en de Vlaamse financiering 
volgens het nieuwe BVR. 
 
Hiertoe dienen de gemeenten Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem, Riemst, Voeren en Wellen, een 
vervolgprojectplan 2018-2019 met bijhorend financieringsplan ter goedkeuring voor te leggen aan hun 
respectieve gemeenteraden, en de vzw Stebo aan haar raad van beheer. 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art 1  Principieel het inhoudelijk projectplan goed te keuren voor de verderzetting van de projectwerking 
van de Interlokale vereniging ter ondersteuning van projecten lokaal woonbeleid-Haspengouw voor de 
periode 1 januari 2018 tem 31 december 2019.  
 
Art 2 De gemeente gaat akkoord met de uitvoering van de verplichte activiteiten en gaat het volgende 
engagement aan zoals verplicht vermeld moet worden in de subsidieaanvraag: 
 
Via de deelname aan de intergemeentelijke vereniging en via de goedkeuring van de subsidieaanvraag 
door de gemeenteraad verklaart elke deelnemende gemeente zich akkoord met de inhoud van het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter 
ondersteuning van het lokaal woonbeleid en verbindt elke deelnemende gemeente zich tot het naleven en 
uitvoeren van de bepalingen ervan. 
 
In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op onderstaande bepalingen: 

• In elk van de deelnemende gemeenten van het project wordt minstens tweemaal per volledig 
werkingsjaar een woonoverleg georganiseerd. In een onvolledig werkingsjaar wordt minstens 
één woonoverleg georganiseerd. 

• Het project wordt uitgevoerd met het oog op de realisatie, in elk van de deelnemende 



 

gemeenten, van elk van de volgende doelstellingen: 
1° zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod; 
2° werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving; 
3° informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen; 
4° ondersteunen van de lokale private huurmarkt. 

 
Bij de uitvoering van het project wordt, voor elk van de doelstellingen, bijzondere aandacht besteed aan 
de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. 
 

• Het activiteitenpakket van het project bevat minstens de verplichte activiteiten, vermeld in het 
BVR van 8 juli 2016, voor de realisatie van de doelstellingen. De verplichte activiteiten worden in 
elke deelnemende gemeente van het werkingsgebied uitgevoerd. 

• De projecten worden begeleid en ondersteund door een stuurgroep waarin minstens elke 
deelnemende gemeente is vertegenwoordigd. Aan de stuurgroepvergaderingen neemt vanuit 
elke deelnemende gemeente minstens een lid van de gemeenteraad of het college van 
burgemeester en schepenen deel. De stuurgroep komt minstens twee keer per volledig 
werkingsjaar samen. In een onvolledig werkingsjaar komt de stuurgroep minstens één keer 
samen. 

 
Art 3 De gemeenteraad geeft haar goedkeuring aan het voorstel tot wijziging van de statuten van de 
Interlokale vereniging ter ondersteuning van projecten lokaal woonbeleid-Haspengouw.   
 
Art 4 De gemeente voorziet een jaarlijkse bijdrage als cofinanciering van het project voor de volgende 
werkingsperiode 2018-2019 die overeenkomt met 4.59 VTE voor projectuitvoerder Stebo vzw zoals in 
het voorstel tot begroting voorzien is, onder voorbehoud van toezegging van provinciale en Vlaamse 
subsidiëring: 
 
 

  fte-invulling Begroting 2018 Begroting 2019 totaal 
begroting 2018-
2019 

Kostenbegroting     

personeelskost  324.295 337.267 661.563 

werkingskosten  58.373 60.708 119.081 

TOTALEN 4.49 382.669 397.975 780.644 

Financieringsplan     

Borgloon  0.73 24.525 26.954 51.479 

Gingelom 0.63 21.163 23.259 44.423 

Heers 0.58 19.647 21.592 41.239 

Kortessem 0.63 21.392 23.511 44.903 

Riemst 0.96 32.215 35.406 67.621 

Voeren 0.47 15.707 17.263 32.971 

Wellen 0.59 19.899 21.870 41.770 

totaal gemeenten  154.549 169.856 324.405 

cofinanciering Stebo  20.000    20.000    40.000    

provincie  45.000    45.000    90.000    

Vlaanderen  163.119 163.119    326.238    

totaal financiering  382.669    397.975    780.644    

 



 

 
 
 
PUNT 6: IGS HASPENGOUW : GOEDKEURING JAAR- EN FINANCIEEL VERSLAG 2016 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Het schrijven van vzw Stebo dd. 18 mei 2017 met de begroting van het lopende jaar, het inhoudelijk 
jaarrapport en het financieel verslag inzake de activiteiten 2016, zoals goedgekeurd in vergadering van  
het beheerscomité van 21 april 2017. 
 
Juridische grondslag 
Samenwerkingsovereenkomst tussen VZW Stebo en de gemeente Wellen, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad in vergadering van 23 februari 2006. 
Besluit van de gemeenteraad dd. 27.06.2008 houdende goedkeuring tot toetreding tot de interlokale 
vereniging Lokaal woonbeleid Haspengouw onder voorbehoud van goedkeuring van de financiële 
inbreng, het projectaanvraagdossier en de statuten; 
Besluit van de gemeenteraad dd. 03.10.2008 houdende goedkeuring statuten en projectbegroting; 
Besluit van de gemeenteraad dd. 27.06.2014 inzake de goedkeuring van het vernieuwde projectvoorstel, 
projectbegroting en de financiële bijdrage van de gemeente en verderzetting van de projectwerking 
2015-2017.  
Artikel 15 van de statuten waaruit blijkt dat de rekeningen, jaarverslag en begroting jaarlijks ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten; 
Bepalingen van het gemeentedecreet . 
Artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht. 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Goedkeuring te verlenen aan het inhoudelijk jaarrapport, het financieel verslag inzake de 
activiteiten 2016 en de begroting voor het lopende jaar van de interlokale vereniging ter ondersteuning 
van het lokaal woonbeleid Haspengouw. 
 
 
 
PUNT 7: IVPG HASPENGOUW PDPO III : GOEDKEURING JAARVERSLAG- EN REKENING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De brief van de Provincie Limburg, Directie Economie, Europa, Landbouw en Platteland dd. 20 april 2017 
met betrekking tot de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van de interlokale 
vereniging PG Haspengouw PDPO III zoals voorgelegd aan de Plaatselijke Groep op 16.03.2017 
 
Juridische grondslag 
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
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. 
Besluit van de gemeenteraad dd. 29.05.2015 tot goedkeuring van de ontwerpstatuten van de interlokale 
vereniging PG Haspengouw 
Artikel 24 en 25 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale Vereniging PG Leader 
Haspengouw waarbij bepaald wordt dat het jaarverslag samen met de jaarrekening aan de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie Limburg ter 
goedkeuring moet worden voorgelegd. 
Bepalingen van het gemeentedecreet . 
Artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht. 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.  
 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Goedkeuring te verlenen aan het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van de interlokale Vereniging 
PG Haspengouw - PDPO III 
 
Art. 2 : Een afschrift van het gemeenteraadsbesluit over te maken aan de Provincie Limburg, directie 
Economie, Europa, Landbouw en Platteland, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. 
 
 
 

III. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
PUNT 8: PRINCIPEBESLISSING TOT TOEKENNEN VAN EEN INVESTERINGSSUBSIDIE AAN KVK WELLEN 
VOOR DE AANLEG VAN EEN KUNSTGRASVELD  EN HERAANLEG VAN TWEE TRAININGSVELDEN VOOR DE 
JEUGD 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Intentie tot toekennen van een investeringssubsidie t.b.v. 500.000 € voor de aanleg van een 
kunstgrasveld en heraanleg van twee trainingsvelden voor de jeugd aan KVK Wellen 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Besluit college burgemeester en schepenen dd. 15.05.2017 
 
Toelichting (feiten en context) 
KVK Wellen heeft onvoldoende onvoldoende capaciteit aan speelterreinen voor een goede werking van 
hun club in het bijzonder voor hun jeugdwerking.  
Door de aanleg van een kunstgrasveld en heraanleg van twee oefenterreinen voor de jeugd, wordt de 
invloed van weersomstandigheden op zowel de sportbeoefening als op het onderhoud van deze 
terreinen beperkt en kunnen deze terreinen efficiënter ingezet worden om het capaciteitsprobleem op 



 

te lossen.  
Het is aangewezen aan KVK een investeringssubsidie toe te kennen van 500.000 € voor de aanleg van 
een kunstgrasveld en heraanleg van twee oefenterreinen voor de jeugd. 
KVK zal het het kunstgrasveld in hoofdzaak gebruiken om het capaciteitsprobleem voor trainingen van de 
jeugd op te vangen. 
 
KVK heeft volgende percelen in eigendom op het terrein van het sportpark in de Houtstraat:  
Wellen, 1ste afdeling, sectie A nrs. 800, 801A, 802C, 809H, 810D, 810E, en 811M. 
Uit een recent schattingsverslag, opgesteld door beëdigd landmeter-expert Betty Defays in opdracht van 
KVK, wordt de verkoopwaarde uit de hand van deze gronden geschat op 297.000 €. 
Om de investeringssubsidie te bekomen, zal KVK deze terreinen verkopen aan gemeente Wellen voor 1 
symbolische € ten behoeve van openbaar nut. Gemeente Wellen zal tegelijkertijd een erfpacht 
toekennen aan KVK Wellen op deze terreinen. 
KVK Wellen zal met de toegekende investeringssubsidie een kunstgrasveld aanleggen en tevens over 
gaan tot heraanleg van twee oefenterreinen voor de jeugd. In gevolge toepassing van  art. 2,1°, d van de 
wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, dient KVK de overheidsopdrachtenwetgeving 
voor deze opdracht toe te passen. 
KVK zal daarnaast het gebruik van de terreinen door Wellense sportverenigingen en scholen  toestaan 
onder o.a. volgende modaliteiten: 

• Voor de Wellense scholen: tijdens de schooluren 
• Voor Wellense sportverenigingen: op momenten dat KVK de terreinen zelf niet in gebruik heeft 
• KVK staat dit gebruik gratis toe  
• De infrastructuur wordt steeds achtergelaten in de staat zoals deze bij aankomst werd 

aangetroffen 
 
Er ligt een overeenkomst voor ter goedkeuring, waarin de modaliteiten inzake het toekennen van deze 
investeringssubsidie aan KVK Wellen, worden vastgelegd. 
 
Het voetbalseizoen start op 15.08.2017. KVK heeft onvoldoende capaciteit aan speelterreinen voor dit 
nieuwe voetbalseizoen. Aanleg van het kunstgrasveld en heraanleg van twee oefenterreinen voor de 
jeugd is derhalve dringend en noodzakelijk. 
Gezien het wenselijk is dat het kunstgrasveld speelklaar is tegen de start van het nieuwe voetbalseizoen, 
kan KVK, in afwachting van verdere besluitvorming, de overheidsopdracht reeds voeren, evenwel onder 
de strikte voorwaarde niet over te gaan tot het effectieve gunnen van de opdracht alvorens volgende 
formaliteiten vervuld zijn: 

• afsluiten van een overeenkomst waarin de voorwaarden van de investeringssubsidie 
omschreven zijn 

• ondertekenen van de verkoopovereenkomst van de gronden 
• ondertekenen van de erfpachtovereenkomst 
• voorleggen van gunningsverslag en gunningsvoorstel aan de bevoegde gemeentelijke overheid 

ter goedkeuring 
 
Indien blijkt dat de werken die uitgevoerd zullen worden door KVK, onderworpen zijn aan 
vergunningsverplichtingen, zal KVK zelf in staan voor de aanvraag van deze vergunningen en de werken 
mogen niet gestart worden voordat de vergunning verleend is. 
 
Argumentatie 
Het beleidsplan van gemeente Wellen bepaalt als volgt:  
Beleidsdoelstelling 001.007 'De gemeente werkt verder aan een bruisende gemeente met een 
toegankelijk vrijetijdsaanbod' 
Wellen heeft een ruime traditie inzake vrije tijd met een gevarieerd vrijetijdsaanbod. Vrije tijd betekent 
meer dan 'je eens goed amuseren'. Vrije tijd is een middel voor zelfontplooiing, sociale contacten en 



 

maatschappelijke participatie. De gemeente heeft als taak dit voor zo veel mogelijk inwoners mogelijk te 
maken op een laagdrempelige wijze. Mensen samen brengen en hen daardoor de ruimte bieden om zich 
goed te voelen in hun vel, te zorgen voor sociale cohesie, .. daar willen we naar streven.  Zowel op vlak 
van sport, cultuur als vrije tijd, moet iedere Wellenaar de kans hebben om aan laagdrempelige 
activiteiten deel te nemen. Het engagement dat vele Wellenaren als vrijwilliger aangaan in een of andere 
organisatie willen we verder blijven ondersteunen.  
Actieplan 001.007.003 'De gemeente verhoogt de kwaliteit van de sportinfrastructuur' 
We vinden het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van het vrijetijdsaanbod in Wellen. We willen 
onze infrastructuur blijvend aanpassen en vernieuwen om dit mogelijk te maken. 
 
Sport is belangrijk voor geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, zowel voor jeugd als volwassenen. 
Daarnaast vervult sport een belangrijke maatschappelijke rol. Sport is een belangrijk bindmiddel in onze 
huidige maatschappij: het brengt mensen letterlijk en figuurlijk bij elkaar op een laagdrempelige wijze. 
Het is aangewezen ervoor te zorgen als overheid dat iedereen en in het bijzonder de jeugd op een 
kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier kan sporten en dit in samenspraak met bv sportclubs. 
 
Het voorliggend project is in uitvoering van deze doelstelling van gemeente Wellen van het meerjarig 
beleidsplan 2014-2019. 
 
KVK beschikt over een uitgebreide werking en in het bijzonder jeugdwerking. 
KVK beschikt over onvoldoende terreincapaciteit voor haar werking en in bijzonder voor haar 
jeugdwerking. 
De aanleg van een kunstgrasveld komt de ganse gemeenschap ten goede en niet enkel KVK. 
 
 
Gewone beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet Kost: 500.000 € 

Beleidsdoelstelling 001.007 

Actieplan 001.007.003 

Actie 001.007.003.014 

Beleidsdomein Cultuur en vrije tijd 

Registratiesleutel 66400003-07400304 

 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 

• Er zijn van oudsher capaciteitsproblemen bij de voetbal 
• In eerste instantie zijn deze opgelost door verlichting bijkomend te voorzien -- deze maatregel 

blijkt evenwel  onvoldoende om probleem op te lossen 
• KVK Wellen moet, om in interprovinciale reeksen te kunnen spelen, meerdere pleinen hebben  
• KVK Wellen heeft 30 ploegen waar van 28 jeugdploegen; er zijn  400 spelers waarvan  300 

jeugdspelers 
• KVK Wellen speelt al op andere pleinen - zo traint men o.a. in Alken, St. Joris 
• Voor volgend speelseizoen is er geen mogelijkheid meer om te trainen op St. Joris in Alken - 

bijgevolg is het capaciteitsprobleem opnieuw zeer acuut geworden 
• Als er geen oplossing komt, zullen er 100 spelers op straat staan 
• Het capaciteitsprobleem kan opgelost worden middels de aanleg van een kunstgrasveld, waar, 

mits voorzien van de nodige verlichting, permanent op getraind kan worden 
• Hierdoor zijn de trainingsproblemen van de jeugd opgelost 
• Er wordt een investeringssubsidie voorzien van 500.000 € - dit bedrag is nodig voor de aanleg 

van een kunstgrasveld in kurk met de nodige omkadering en verlichting erbij; daarnaast wordt 



 

de achterliggende opgehoopte grond waar een wildernis op groeit, ook aangepakt 
• Het beleid heeft lang rond tafel gezeten met KVK Wellen om een oplossing te zoeken; vanuit het 

beleid is steeds gesteld dat KVK Wellen voor een oplossing niet enkel naar de gemeente mag 
kijken; er is steeds gesteld dat er een inbreng van KVK Wellen tegenover moet staan 

• KVK Wellen brengt daarom eigendom in ter waarde van 297.000 € middels verkoop van hun 
grond aan de gemeente voor 1 symbolische euro 

• Gemeente Wellen wordt eigenaar van het terrein waarop het kunstgrasveld wordt aangelegd 
• KVK Wellen is hoofdgebruiker van het terrein maar anderen kunnen tevens gebruik maken van 

dit kunstgrasveld in overleg met KVK 
• KVK Wellen wordt bouwheer voor het kunstgrasveld omdat KVK Wellen niet BTW-plichtig is; Aan 

KVK Wellen wordt daartoe een erfpacht toegekend over de terreinen 
• KVK Wellen moet de overheidsopdrachtenwetgeving toepassen bij het gunnen van de opdracht 

en alvorens te gunnen, dient het gunningsvoorstel voorgelegd worden ter goedkeuring aan het 
college van burgemeester en schepenen 

• Tot 2025 zullen er geen andere gemeentelijke investeringen gedaan worden op KVK, behoudens 
verfraaiingswerken 

• Heden ligt een principeovereenkomst voor ter goedkeuring waarin deze afspraken worden 
vastgelegd 

• Volgende gemeenteraad wordt de verkoopsovereenkomst en erfpachtovereenkomst voorgelegd 
ter goedkeuring 

• Er ligt eveneens een budgetwijziging voor ter goedkeuring, waarin enkel het investeringsbudget 
voorzien is; er worden geen bijkomende leningen ingeschreven 

   
Dhr. Benny Maes vraagt eerst het woord over de budgetwijziging 

• Deze budgetwijziging slaat enkel op subsidie aan KVK Wellen 
• Het is goed dat bestuur heeft ingezien dat hiervoor geen bijkomende lening wordt aangegaan 
• Het toekennen van een investeringssubsidie omvat een uitgave van 500.000 € en hier is hij niet 

gelukkig mee 
• Hij is voorstander van de aanleg van een kunstgrasveld maar hij is niet akkoord meet het 

toekennen van een investeringssubsidie aan KVK voor de aanleg van dit kunstgrasveld gezien er 
nog heel wat andere grote uitgaven op ons af zullen komen zoals bv. uitgaven aan kerkelijk 
patrimonium, sporthal, ...   

• Hij vermoedt dat er een belastingverhoging moet komen indien we zo verder gaan 
• Uit de budgetwijziging blijkt dat onze autofinancieringsmarge positief blijft, spijtig daalt evenwel 

de kastoestand 
• Hij vindt dat er een onvolledig dossier voor ligt en deelt daarop aan ieder raadslid een bundel uit 

met een persoonlijk door hem samengesteld dossier waarin hij wijst op:  
○ KVK Wellen legt geen jaarrekening neer waardoor solvabiliteit niet nagegaan kan worden 
○ Uit gekende rekeningen blijkt dat KVK Wellen winst maakt  
○ Uit bevolkingsgegevens blijkt dat KVK Wellen weinig leden heeft van Wellen 
○ Voetbal in wellen heeft niet te klagen - investeringen voor een ballenvanger, verlichting, … 

zijn allemaal al deze legislatuur gedaan 
○ Ze hebben papiercontainer waardoor het papier dat hier verzameld wordt, niet verkocht kan 

worden door de gemeente aan Limburg.net -- we betalen hiervoor een boete van bv 1.400 € 
• KVK Wellen is onvoldoende gescreend om nu een beslissing te nemen rond de 

investeringssubsidie 
• Alternatieve mogelijkheden kunnen onderzocht worden: zo heeft in het verleden heeft een 

burgemeester een privé inbreng gedaan, kan men op zoek gaan naar extra sponsoring, een 
bijdrage vragen aan alle leden, ..... 

• Hij stelt voor de agenda 1 maand te verdagen en een duidelijk beeld te scheppen en daarna met 
kennis van zaken te beslissen of KVK Wellen kan participeren met eigen middelen, of de 
gemeente aan KVK Wellen een renteloze lening kan toestaan ipv een investeringssubsidie, ... 



 

 
Dhr. Marc Weeghmans 

• Het is nog niet vaak gezien dat er in binnen de coalitie dergelijke taal wordt gesproken 
• De schepen van financiën is normaal de expert van de gemeente op dit vlak en zij vinden het raar 

dat hij dit stelt 
• Hij  verwijst naar een artikel belang van Limburg van 29 mei waar het kunstgrasveld in wordt 

aangekondigd  - dit artikel getuigt voor hun van weinig politiek fatsoen -- dit heeft hun gekwetst 
en hun kiezers ook; Dit vernemen via de krant voordat er een gemeenteraad is, voordat er een 
duidelijk standpunt is, voordat er gestemd is,...  --- dit getuigt van weinig respect 

• Investeren in Wellense jeugd is een goede besteding van gemeenschapsgeld volgens open vld -- 
zij hebben geen enkel probleem met de aanleg van een kunstgrasveld en heraanleg van twee 
trainingsvelden voor de jeugd 

• Zij stellen zich wel de vraag of de investeringssubsidie de juiste investeringsmethode is -- het is 
de gemakkelijkste en snelste en daarom waarschijnlijk gekozen 

• De burgemeester haalt aan dat deze gesprekken bijna één jaar hebben geduurd; toch vinden zij 
hier niets van terug in de schepencolleges 

• Was het niet mogelijk deze velden aan te leggen in 2018? Men leest immers dat KVK Wellen 
overweegt op STVV te spelen of wedstrijden uit te stellen 

• Wat met al onze andere sportclubs en culturele verenigingen: ook zij hebben vragen en wensen 
naar bijkomend ondersteuning -- hopelijk kan dit ook voor hen gedaan worden -- Open-VLD  
verwacht een waterval van aanvragen van anderen 

• Gebruik van het kunstgrasveld is gratis voor scholen en andere verenigingen: Open-VLD vraagt 
een jaarplanning voor geïnteresseerden zodat derden zeker zijn dat ze een bepaalde dag kunnen 
spelen 

• Uit dossierstudie blijkt dat schepen van financiën tal van opmerkingen formuleert, waaruit blijkt 
dat de spaarpot slinkt --- Open-VLD vindt dit jammer, men ziet dit niet graag 

  
 

• Hij vraagt zich af of sociaal zwakkeren mee kunnen voetballen -- voetbal kost heel wat geld, niet 
enkel lidgeld maar ook ouders moeten mee --- er wordt gemeenschapsgeld gebruikt en men 
vraagt zich af wat er voor de sociaal zwakkeren kan gebeuren -- ook daar zitten talenten tussen 
die misschien nu niet tot ontwikkeling komen 

• Open Vld is fier op wat KVK Wellen doet voor Wellense jeugd, heeft veel respect voor alle 
vrijwilligers die zich inspannen voor KVK Wellen en hebben jaren geleden reeds mee gewerkt aan 
een dossier voor KVK (men heeft toen o a een studie gemaakt voor de ontwikkeling van de 
sportterreinen) -- Spa-ROB heeft toen oppositie gevoerd en daardoor is het dossier afgevoerd en 
kon er destijds voor KVK niets gebeuren 

• Destijds was er protest van de buurt uit vrees voor het lawaai dat er 's avonds zou zijn  -- nu 
komt er plein met verlichting en kan plein nog langer gebruikt worden - hij vraagt zich af of de 
buurt daar geen problemen mee zal hebben 

• Men pleit voor een gelijke behandeling van Wellense verenigingen en Open-VLD zal zich daarom 
onthouden voor de stemming 

Dhr. Marc Beertens: 
• Hij vraagt eveneens uitstel van het dossier 

  
Mevr. Kristien Treunen: 

• Ze ziet dat iedereen met de neus in de zelfde richting staat op één persoon na -- deze schepen is 
voor KVK Wellen maar niet de wijze waarop dit tot stand komt; Ook Open-Vld is voor  

• Ze begrijpt dat er vragen zijn bij de financiering, gezien schepen van financiën dit zegt en gezien 
hij zegt dat dossier niet volledig is 

• Zij stelt dat er zeker niet over één nacht ijs is gegaan -- in tegendeel -- er is een inbreng van bijna 
300.000 € gevraagd van KVK Wellen -- zij verkopen een belangrijk deel van hun activa aan een 



 

symbolische euro -- er is dus wel degelijk een inspanning van hun zijde 
• Zij zegt dat het dossier meer dan volledig is -- zeggen 'je maakt winst dus je moet maar zelf 

optreden' -- bestuursleden, supporters en sponsors moeten tandje bij steken …. Is dat een reden 
om te zeggen dat dossier niet wordt goedgekeurd? Neen, dit toont net aan dat KVK goed werkt 
en dat ze daarom verdienen om gesteund te worden 

 
Dhr. Benny Maes: 

• Het is onze morele plicht om te vragen: we willen u helpen maar over welke middelen beschik 
je? 

 
Dhr. Johan Cabergs: 

• We zijn er 1 jaar mee bezig en men is niet over  1 nacht ijs gegaan - men is o.a. in Tessenderlo te 
rade gegaan -- dit dossier is compleet in orde  

 
Dhr. Herman Pipeleers: De stelling Spa-ROB  fractie in dit dossier is als volgt: 

• We doen mensen van KVK Wellen geen plezier maar 300 mensen doen we een plezier en daar 
ouders en grootouders van 

• Laat ons in de eerste plaats stellen dat dit gebeurt op een plein eigendom van de gemeente 
• We moeten, als we kijken naar omliggenden, mee: ook daar legt men kunstgrasvelden aan 
• Tussen de gemeente en KVK Wellen staat uitdrukkelijk vermeld dat gebruik van de terreinen aan 

derden wordt toegestaan - dit staat KVK Wellen gratis toe 
• KVK Wellen is bekend om goede jeugdwerking, goede trainers, veel vrijwilligers, …. Voor de 

jeugd zal het in de toekomst aangenaam zijn om te trainen op kunstgras en niet op modder 
• Voetbal is een aangename en gezonde ontspanning van jeugd ipv TV en  computerspelletjes 
• Wanneer andere verenigingen op de gemeente beroep doen, zal dit met de grootste aandacht 

onderzocht worden -- we hebben veel zalen voor cultuur en sport (sporthal, Finse piste,  
tussenkomst straat buurt wijk, inspanning wanneer men op kamp gaat, …) er gebeurt enorm veel 
voor verenigingen 

• Teneinde elke vorm van favoritisme en misbruik van openbare financiën uit te sluiten: aanleg 
gebeurd middels toepassen van de wetgeving overheidsopdrachten 

• De Spa_ROB fractie met 9 van de 10 verkozenen ism met coalitiepartner CD&V keurt dit goed en 
dit ten voordelen van alle jeugdspelers 

 
Dhr. Chris Ramakers 

• Hij bekijkt de cijfers: er blijkt weinig winst te zijn op de ontvangsten van de kantine en op het 
eetfeest maakt KVK verlies -- als dit zo is kan hij zich niet akkoord verklaren 

 
Dhr. Marc Weeghmans 

• Zij hebben nog een vraag over sociaal zwakkeren: die mensen verdienen ook een kans-- het 
antwoord is enkel 'socio culturele participatie' -- Open-VLD vraagt dat KVK een sociaal tarief 
toepast voor de sociaal zwakkeren 

 
Mevr. Sandra Jans: 

• Ze stelt voor aan KVK te vragen of men wil tussen komen in een sociaal tarief 
• ze heeft net geluisterd naar de uiteenzetting van Dhr. Herman Pipeleers en ze vraagt duidelijk de 

stelling te noteren die Dhr. Herman Pipeleers heeft ingenomen: als er een vraag komt van 
andere verenigingen voor subsidie: we gaan er op in …. 

• Zij vreest dat er een waterval komt van vragen 
 
Dhr. Johan Cabergs: 

• Men gaat aan de essentie voorbij: dit is een investeringssubsidie voor een gemeentelijk 
sportplein! 



 

• Dit gaat over  gemeentelijke infrastructuur! 
 
Dhr. Eric Martens: 

• Hij heeft al een aantal keren naam van OCMW horen vallen 
• Er is nog nooit een concrete vraag voor steun voor lidgeld van KVK  binnen gekomen -- dt is niet 

alleen voor voetbal zo maar ook bv voor volleybal, sylverstar, … 
• In kader van bestrijding kinderarmoede worden de mensen geholpen via reglement socio 

culturele participatie 
 
Mevr. Els Robeyns 

• laat het duidelijk zijn dat dit gaat om Infrastructuur: als er vragen komen worden ze voorgelegd 
en besproken 

 
BESLUIT: Goedkeuren 

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

De raad beslist: 
 
Art. 1 Er wordt een principiële beslissing genomen tot toekennen van een investeringsubsidie aan KVK 
wellen ten bedrage van 500.000 € voor de aanleg van een kunstgrasveld en heraanleg van twee 
oefenterreinen voor de jeugd. 
Hiertoe dient KVK Wellen de percelen gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie A, nrs 800, 801A, 802C, 
809H, 810D, 810E, en 811M te verkopen aan gemeente Wellen voor 1 symbolische euro 
Hiertoe kent gemeente Wellen aan KVK Wellen een erfpacht toegekend over de betreffende percelen 
Gemeente Wellen en KVK Wellen sluiten een overeenkomst waarin de modaliteiten voor het toekennen 
van deze investeringssubsidie worden vastgelegd. 
 
Art. 2 De overeenkomst waarin de modaliteiten voor het toekennen van deze investeringssubsidie 
worden vastgelegd, wordt goedgekeurd 
 
 
 

IV. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 9: ALGEMENE VERGADERING VAN LIMBURG.NET OP 22 JUNI 2017 : VASTSTELLEN MANDAAT 
AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 27 april 2017 tot de algemene vergadering van Limburg.net van 22 juni 2017 om 
19 uur in de kantoren van Limburg.net te Gouverneur Verwilghensingel 32 te Hasselt met volgende 
agendapunten: 
 
1. Welkom door de voorzitter 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
3. Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 



 

4. Jaarrekening 2016 (art. 65 DIS; art. 13, 40 en 45 statuten) 
5. Activiteitenverslag 2016 
6. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
7. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
8. Kwijting aan de bestuurders (art. 65 DIS, art. 40 statuten) 
9. Kwijting aan de commissaris (art. 65 DIS, art. 40 statuten) 
10. Aanduiding commissaris voor de periode 2017 - 2019 op basis van het voorstel geformuleerd door de 
raad van bestuur van Limburg.net dd. 22 juni 2017 
11. Investering door Bionerga in een nieuwe afvalverbrandingsinstallatie 

- Kennisneming en goedkeuring van de leningsovereenkomst 
- Kennisneming en goedkeuring verlenging dienstenovereenkomst 

12. Ontslag en benoeming van bestuurders 
- Voor de gemeente As : ontslag de heer Bjorn Ulenaers, benoeming mevrouw Rose-Marijke 
Thevissen 
- Voor de gemeente Hasselt : ontslag de heer Kevin Schouterden, benoeming mevrouw Derya 
Erdogan 

 
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 en verslagen van Limburg.net bij de agendapunten van de algemene vergadering 
van 22 juni 2017, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 27 april 2017. 
 
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  
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Limburg.net van 22 juni 2017 goedgekeurd. 
 
Art. 2 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordiger worden gemandateerd om op de algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Limburg.net van 22 juni 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 de opdrachthoudende vereniging Limburg.net van 22 juni 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 de opdrachthoudende 
vereniging Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te Hasselt. 
 
 
PUNT 10: ALGEMENE VERGADERING VAN NUHMA OP 14 JUNI 2017 : VASTSTELLEN MANDAAT 
AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 24 april 2017 tot de algemene vergadering van Nuhma van 14 juni 2017 om 18 
uur in restaurant Innesto, Grote Baan 9 te 3530 Houthalen-Helchteren met volgende agendapunten: 
 
1. Verslag van de raad van bestuur over het werkingsjaar 2016 
2. Verslag van de commissaris over het werkingsjaar 2016 
3. Goedkeuring balans en resultatenrekening 2016 
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris 
5. Ontslag en benoeming bestuurder 
 
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 Nuhma bij de agendapunten van de algemene vergadering van 14 juni 2017, 
zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 24 april 2017. 
 
Argumentatie 
 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Nuhma. 
 
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 Nuhma 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 Nuhma van 14 juni 2017 goedgekeurd. 
 
Art. 2 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene 
vergadering van Nuhma van 14 juni 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 Nuhma van 14 juni 
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 Nuhma, Trichterheideweg 8 
3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 11: NUTSBEDRIJVEN HOUDERSMAATSCHAPPIJ, NUHMA NV: 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING - VOLMACHT 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De aankondiging van statutenwijziging, ter kennis gebracht van de gemeente bij aangetekende brief dd. 
25 april 2017 waarin het voorstel tot wijziging van de statuten werd gevoegd samen met een nota 
waarin deze statutenwijziging wordt verantwoord en een volmachtformulier. 
 
Argumentatie 
 
De gemeente is aandeelhouder van Nuhma NV. 
 
Er zijn geen bezwaren om goedkeuring van de statutenwijziging te weigeren. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota wordt de statutenwijziging van Nuhma 
die aan de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2017 ter goedkeuring zal worden voorgelegd 
goedgekeurd. 
 
Art. 2 Aan mevrouw Kristien Hermans, medewerker van Nuhma NV, wordt mandaat verleend om op de 
algemene vergadering van 15 juni 2017 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze 
gemeenteraad over de statutenwijziging.  Hiertoe wordt het volmachtformulier aangevuld en 
ondertekend. 
 
Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de uitvoering van 
de hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis 
van te geven aan Nuhma. 
 
 
PUNT 12: GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN IGL OP 23 JUNI 2016 : VASTSTELLEN MANDAAT 
AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 



 

Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 12 mei 2017 tot de gewone algemene vergadering van IGL van 23 juni 2017 om 
17.30 uur in de refter van IGL - Ter Heide, Klotstraat 125 te Genk met volgende agendapunten: 
 
1. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016; 
2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016 
3. De balans 2016 en de resultatenrekening 2016, en de vaststelling van het saldo : goedkeuring    
    (stemming) 
4. Kwijting aan de bestuurders : goedkeuring (stemming) 
5. Kwijting aan de commissaris-revisor : goedkeuring (stemming) 
6. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers-gemeenten (aandelen A) voor het boekjaar  
     2017 : goedkeuring (stemming) 
 
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 en de verantwoordingsstukken van IGL bij de agendapunten van de gewone  
algemene vergadering van 23 juni 2017, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 12 mei 2017. 
 
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 23 juni 2017 goedgekeurd. 
 
Art. 2 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de gewone algemene 
vergadering van IGL van 23 juni 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 gewone algemene vergadering van IGL van 23 juni 
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 IGL, Klotstraat 125 te 3600 
Genk. 
 
 
PUNT 13: GEMEENTERAAD 28 APRIL 2017 : GOEDKEURING NOTULEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 28 april 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: Goedkeuring 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : De notulen van de vergadering van 28 april 2017, goed te keuren. 
 
 
De vergadering wordt opgeheven om 21 uur. 
 
De Secretaris 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 


