
 

NOTULEN GEMEENTERAAD 4 SEPTEMBER 2017 OM 20 UUR 
 
Aanwezig: Els Robeyns, burgemeester-voorzitter 

Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes en Albert Thijs, schepenen 
Eric Martens, Schepen/Voorzitter OCMW 
Chris Ramaekers, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Frank Cornitensis, Luc Knuts, 
Herman Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, Ilse Bosmans, Stijn Vandersmissen, 
Dirk Ottenburghs, Mario Vanvoorden, Marc Beertens en Shirley Schoels, 
raadsleden 
Mia Cuppens, secretaris 
 

 

 
 

OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 1: KENNISNAME LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN PERIODE 01.03.2017 TOT EN MET 31.08.2017 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Lijst van gegunde overheidsopdrachten tussen 01.03.2017 en 31.08.2017 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2004, gecoördineerd 
Wetgeving overheidsopdrachten 
 
Toelichting 
Volgende overheidsopdrachten werden in betreffende periode gegund: 
06.03.2017: leveren houten palen visvijver Herten 
20.03.2017: toewijzen groenonderhoud 2017, 2018, 2019 
03.04.2017: buitengewoon onderhoud buurtwegen 2017 
03.04.2017: aanleg stoepen Eivalstraat 
10.04.2017: buitengewoon onderhoud betonwegen 2017 
18.04.2017: aanstelling landmeter-expert voor de opmaak van opmetingsplannen en schattingsverslagen 
voor gemeente en OCMW Wellen 
08.05.2017: aanstellen van een studiebureau voor de fietsverbinding Alken-Wellen  
 
BESLUIT:  
De gemeenteraad neemt kennis van: 
Er wordt kennis genomen van de gegunde overheidsopdrachten van 01.03.2017 tot en met 31.08.2017. 
 
 

II. ALGEMENE FINANCIERING 
 
PUNT 2: WERKINGSTOELAGE 2017 AAN DE VZW I.G.L. - SALDO T.B.V. € 656,91 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 



 

Het schrijven vanwege I.G.L. gedateerd 02.02.2017 houdende de aanvraag tot het bekomen van het 
saldo van de werkingstoelage 2017; 
De G.R. dd. 31 maart 2017 besliste om overeenkomstig het schrijven van I.G.L. dd. 02.02.2017 en art. 42 
quarter van de gecoordineerde stukken tussen te komen voor een bedrag van € 1.194,59 als voorschot 
op de werkingstoelage 2017, zijnde 90% van de toelage van het vorige jaar; 
 
Juridische grondslag 
De beslissing van de gemeenteraad dd. 18.07.1993 inzake toetreding tot de Intercommunale 
Maatschappij voor hulp aan gehandicapten en voor jeugdbescherming in Limburg; 
 
De statuten van deze Intercommunale Maatschappij; 
 
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen; 
 
Op basis van de bevolkingscijfers per 1 januari 2017 door de FOD Economie bekendgemaakt op 13 juli 
2014 telt de gemeente Wellen 7.406 inwoners; 
 
Toelichting (feiten en context) 
De beslissing van de Algemene Vergadering van 23 juni 2017 waarbij het bedrag van de werkingstoelage 
2017 werd vastgesteld op € 0,25 per inwoner zodat de totale werkingstoelage voor de gemeente Wellen 
€ 1.851,50 (100%) bedraagt; 
 
Het saldo voor 2017 wordt berekend als volgt : 
- Toelage 2017     = € 1.851,50 
- Voorschot 2017 = € 1.194,59 
- Saldo 2017         = €    656,91 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet Budget : € 1.770,10 - Kost saldo : € 656,91 

Beleidsdoelstelling 001/001 

Actieplan 001/001/001 

Actie 001/001/001/001 

Beleidsdomein 01 Algemeen Bestuur 

Registratiesleutel 64930000/091100 Tussenkomst werkingskosten IGL 

Visum Niet van toepassing 

 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns, voorzitter, licht het agendapunt toe  
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De Gemeente Wellen kent aan de vzw IGL een bedrag van € 656,91 toe als saldo van de 
werkingstoelage 2017. 
 



 

Art. 2 Het saldo zal gestort worden op de BELFIUS-bankrekening BE87 0910 0081 1694 met als 
vermelding "Saldo werkingstoelage IGL 2017". 
 

III. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 3: VERGOEDING REISKOSTEN VOOR DIENSTREIZEN: AANPASSING VAN HET BEDRAG VAN DE 
KILOMETERVERGOEDING 
DE RAAD, 
 
Juridische grondslag 
- Besluit van de Vlaamse regering van 07.12.2007 houdende minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel 
en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 156. 
- Gemeenteraadsbesluit dd. 30.12.2008 houdende vaststelling Rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel en de latere wijzigingen ervan. 
- Gemeenteraadsbesluiten 28.11.2008, 04.09.2009, 27.08.2010, 26.08.2011, 31.08.2012, 28.08.2014, 
25.08.2015, 02.09.2016 houdende vergoeding reiskosten voor dienstreizen - aanpassing van het bedrag 
van de kilometervergoeding. 
- de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid. 
 
Toelichting (feiten en context) 
De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen voor de periode 01.07.2016 tot 30 juni 2017 bedroeg 
0,3424 EUR per kilometer. 
 
Op basis van de wet van 23 april 2015 moet de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen vanaf 1 
mei 2015 geïndexeerd worden volgens de evolutie van de nieuwe afgevlakte gezondheidsindex. Dit is het 
gemiddelde van de laatste 4 gezondheidsindexen. 
 
Concreet betekent dit de volgende berekeningswijze: 
 
= bedrag van de kilometervergoeding van 2016 x (het nieuwe afgevlakte consumptie-indexcijfer van mei 
2017 / het nieuwe afgevlakte consumptie-indexcijfer van mei 2016) 
 
= 0,3424 x (103,21 / 101,26) 
 
= 0,3424 x 1,0193 
 
= 0,3490 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Het bedrag van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de eigen wagen, motorfiets 
of bromfiets wordt als volgt vastgesteld: voor de periode van 01.07.2017 tot 30.06.2018: 0,3490 EUR per 
kilometer. Bij carpooling wordt de vergoeding voor de bestuurder verhoogd worden met 0,1746 EUR per 
kilometer. 
 
Art. 2 Dit bedrag is uniform voor alle graden en rangen en onafhankelijk van het belastbaar vermogen 



 

van het voertuig. 
 
Art. 3 Dit bedrag wordt niet aangepast aan de index. Het bedrag van de kilometervergoeding zal jaarlijks 
worden aangepast volgens een welbepaalde formule, zoals vastgesteld in artikel 156 van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en houdende enkele 
bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn.  Rekening houdend met de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de 
werkgelegenheid wordt in het jaar 2015 de indexering van de kilometervergoeding voor 
dienstverplaatsingen, uitgevoerd volgens de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex. 
 
Art. 4 Dit besluit is enkel van toepassing op het niet-veiligheidspersoneel. 
 

IV. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 4: VERKOOP GEDEELTE BUURTWEG NR. 17 - KORTESSEMSTRAAT - AUTHENTIEKE AKTE 
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. 
Op 18.05.2017 ontving de gemeente Wellen het nieuwe schattingsverslag van landmeter-expert H. 
Appeltans dd. 29.04.2017. 
Bij gemeenteraadsbesluit dd. 02.06.2017 werden de verkoopsvoorwaarden opnieuw bevestigd en werd 
de nieuwe prijs goedgekeurd.. 
 
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 
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 
Gemeenteraadsbesluit dd. 02.06.2017 inzake de verkoop van een gedeelte van buurtweg nr. 17 
wegoverschot te Kortessemstraat 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het gemeenteraadsbesluit van 2 juni 2017 omvatte de principiële goedkeuring van de verkoop van 
perceel gelegen te Wellen, 1e afdeling, sectie B, gereserveerd perceelsidentificatienummer 1177A, 
wegoverschot buurtweg nr. 17 aan partijen Vanbrabant-Wolfs. De principiële voorwaarden werden als 
volgt goedgekeurd: 
"• 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." 
 
De verdere afhandeling van dit dossier werd opgedragen aan het college. 
 
Argumentatie 
De authentieke akte werd opgesteld rekening houdend met de door de gemeenteraad dd. 02.06.2017 
goedgekeurde voorwaarden en de vastgestelde prijs van 2.370,00 euro. De kosten van de verkoop zijn te 
dragen door de koper en bedragen 1.607,33 euro. De kosten van de akte, registratie en hypothecaire 
inschrijving worden gedragen door de koper. 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 2.370,00 euro 

Beleidsdoelstelling 001.001 

Actieplan 001.001.001 

Actie 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein Woon- en leefomgeving 

Registratiesleutel 020000/22020020 

Visum / 

 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De authentieke akte voor de verkoop aan partijen Vanbrabant-Wolfs van een stuk wegoverschot 
van buurtweg nr. 17 gelegen te Kortessemstraat, met geregistreerde perceelsidentificatie Wellen, 1ste 
afdeling, sectie B, nr. 1177A wordt goedgekeurd zoals aangehecht. 
 
Art. 2 De authentieke akte wordt verleden door de burgemeester. 
 
Art. 3 De opbrengst wordt financieel geregistreerd als volgt: 
Budget/kosten/krediet 2.370,00 euro 
Beleidsdoelstelling 001.001 
Actieplan  001.001.001 
Actie   001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid 
Beleidsdomein  Woon- en leefomgeving 
Registratiesleutel 020000/22020020 



 

 
 
PUNT 5: GEZAMENLIJKE AANKOOP DOOR DE GEMEENTE, OCMW'S EN POLITIEZONES VAN ELEKTRISCHE 
ENERGIE VOOR HUN INSTALLATIES EN GEBOUWEN EN DE OPENBARE VERLICHTING 
DE RAAD, 
 
Juridische grondslag 
Gelet op de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 
2003/54/EG; 
 
Gelet op de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en de daarbij 
horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de 
Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het 
energiebeleid betreft; 
 
Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het 
“Energiedecreet”) van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid 
(het “Energiebesluit”) van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
en het Decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd;  
 
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op 2 niveaus, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Gelet op de Wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 38; 
 
Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot op heden 
gewijzigd; 
 
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Toelichting (feiten en context) 
Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij is om te 
contracteren met de elektriciteitsleverancier van zijn keuze; 
 
Overwegende dat de VREG in haar mededeling van 11 november 2002 met betrekking tot het kiezen van 
een elektriciteitsleverancier door een overheid met toepassing van de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten stelt dat verschillende besturen deze overheidsopdracht gezamenlijk kunnen 
uitschrijven om hun gezamenlijke behoeften te dekken, en dat door de schaalvergroting van de opdracht 
een gunstig (neerwaarts) effect op de prijs te verwachten valt; 



 

 
Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect bereikt kan worden indien verschillende besturen op 
het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke opdracht uitschrijven; 
 
Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31/12/2018; 
 
Overwegende dat Infrax cvba een gunningsprocedure heeft georganiseerd inzake aankoop van 
elektrische energie voor de gebouwen en installaties van de gemeenten waarbij Infrax cvba zal optreden 
als opdrachtencentrale voor de gemeente, OCMW, politiezone, AGB, kerkfabriek en aanverwante 
instellingen. Infrax cvba zal een raamovereenkomst afsluiten met één elektriciteitsleverancier; 
 
Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen reden is om daarbij af te 
wijken van voormelde principes; 
 
Overwegende dat Infrax uiterlijk vanaf 30 september 2017 met de prijsvorming moet starten om de 
prijzen voor de volgende jaren te kunnen vastklikken; 
 
Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van Infrax cvba dd. 01.06.2017 houdende de goedkeuring 
van het voorstel van gunnen aan de firma Aspiravi Energy te Genk als laagste regelmatige inschrijver; 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Artikel 1 
De gemeente gaat akkoord met de beslissing van de Raad van Bestuur van Infrax cvba dd. 01.06.2017 
houdende de goedkeuring van het voorstel van gunnen aan de firma Aspiravi Energy te Genk inzake de 
overheidsopdracht “Aankoop elektriciteit gemeenten 2018-2020 (2021)”. 
 
Artikel 2 
De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich m.b.t. de in artikel 1  
bedoelde overheidsopdracht, meer bepaald de gemeente zal uiterlijk op 30 september 2017 haar 
opdracht plaatsen binnen de afgesloten raamovereenkomst. 
 
Artikel 3 
De gemeente zal de gekozen leverancier volmacht geven voor het bekendmaken van de keuze van de  
nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder. 
 
Artikel 4 
De gemeente is zelf  verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking tot de 
leveringen op hun eigen afnamepunten in onderhavige overheidsopdracht. 
 
Artikel 5 
In geval van een juridisch geschil met betrekking tot onderhavige overheidsopdracht, anders dan  
bepaald in artikel 4, is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot  
haar aandeel in de opdracht.  
 
PUNT 6: GEZAMENLIJKE AANKOOP DOOR DE GEMEENTEN EN LOKALE BESTUREN VAN AARDGAS VOOR 
HUN INSTALLATIES EN GEBOUWEN 
DE RAAD, 
 



 

 
Juridische grondslag 
Gelet op de Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende  
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 
2003/55/EG; 
 
Gelet op de Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door 
middel van leidingen en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de 
Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het 
energiebeleid betreft; 
 
Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het 
“Energiedecreet”) van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid 
(het “Energiebesluit”) van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
en het Decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd;  
 
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op 2 niveaus, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Gelet op de Wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 38; 
 
Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot op heden 
gewijzigd; 
 
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Toelichting (feiten en context) 
Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect  bereikt kan worden indien verschillende besturen op 
het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke opdracht uitschrijven. 
 
Overwegende dat de huidige opdracht volgens vermelde principes werd uitgeschreven en gegund; 
 
Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31/12/2018;  
 
Overwegende dat Infrax cvba een gunningsprocedure heeft georganiseerd inzake aankoop van aardgas 
voor de gebouwen en installaties van de gemeenten waarbij Infrax cvba zal optreden als 
opdrachtencentrale voor de gemeente, OCMW, politiezone, AGB, kerkfabriek en aanverwante 
instellingen. Infrax cvba zal een raamovereenkomst afsluiten met één aardgasleverancier; 
 
Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen reden is om daarbij af te 



 

wijken van voormelde principes;  
 
Overwegende dat Infrax uiterlijk vanaf 30 september 2017 met de prijsvorming moet starten om de 
prijzen voor de volgende jaren te kunnen vastklikken; 
 
Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van Infrax cvba dd. 06.07.2017 houdende de goedkeuring 
van het voorstel van gunnen aan de firma Lampiris NV te Luik als laagste regelmatige inschrijver; 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Artikel 1 
De gemeente gaat akkoord met de beslissing van de Raad van Bestuur van Infrax cvba dd. 06.07.2017 
houdende de goedkeuring van het voorstel van gunnen aan de firma Lampiris NV te Luik inzake de 
overheidsopdracht “Aankoop aardgas gemeenten 2018-2020 (2021)”. 
 
Artikel 2 
De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich m.b.t. de in artikel 1 
Bedoelde Overheidsopdracht, meer bepaald de gemeente zal binnen de afgesloten raamovereenkomst 
vóór 30 september 2017 een opdracht plaatsen bij de firma Lampiris NV te luik.  
 
Artikel 3 
De gemeente zal de gekozen leverancier volmacht geven voor het bekendmaken van de keuze van  
de nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder. 
 
Artikel 4 
De gemeente is zelf  verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking tot de 
leveringen op hun eigen afnamepunten in onderhavige overheidsopdracht. 
 
Artikel 5 
In geval van een juridisch geschil met betrekking tot onderhavige overheidsopdracht, anders dan  
bepaald in artikel 4, is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot  
haar aandeel in de opdracht.  
 

V. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
PUNT 7: KERKFABRIEK SINT-JAN-DE-DOPER : AKTENAME BUDGET 2018 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De door het centraal kerkbestuur gecoördineerde ingediende budgetten van de kerfabrieken Sint-Jan-
de-Doper, Sint-Agatha Berlingen en Sint-Rochus Ulbeek; 
 
Het budget 2018 goedgekeurd door de kerkraad Sint-Jan-de-Doper in zijn vergadering van 20.06.2017; 
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële organisatie 
en werking van de erkende erediensten; 
 



 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 14 december 2012, 
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale 
diensten van de erkende erediensten; 
 
Het ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende de vaststelling van de bijhorende modellen; 
 
De bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Artikel 252  en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;  
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Toelichting (feiten en context) 
De exploitatietoelage in het budget blijft binnen de grenzen van het bedrag dat werd opgenomen in het 
goedgekeurde meerjarenplan; 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 2018/ € 0 

Beleidsdoelstelling 001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein Cultuur en vrije tijd 

Registratiesleutel 079001/64940000 Toelage kerkfabriek Wellen  

 
BESLUIT:  
Neemt akte 
 
Art. 1 van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Russelt 112, de kerkfabriek 
Sint-Jan-de-Doper, p/a Francis Bosmans, Hertenstraat 9c, De Dienst Kerkfabrieken van het Bisdom te 
Hasselt, Vrijwilligersplein 14 te 3500 Hasselt en het Agentschap Binnenlands Bestuur - Afdeling Limburg, 
Koningin Astridlaan 50 bus 10 te 3500 Hasselt. 
 
PUNT 8: KERKFABRIEK SINT-ROCHUS ULBEEK : AKTENAME BUDGET 2018 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De door het centraal kerkbestuur gecoördineerde ingediende budgetten van de kerfabrieken Sint-Jan-
de-Doper, Sint-Agatha Berlingen en Sint-Rochus Ulbeek; 
 
Het budget 2018 goedgekeurd door de kerkraad Sint-Rochus Ulbeek in zijn vergadering van 28.06.2017; 
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële organisatie 
en werking van de erkende erediensten; 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 14 december 2012, 
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale 



 

diensten van de erkende erediensten; 
 
Het ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende de vaststelling van de bijhorende modellen; 
 
De bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Artikel 252  en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;  
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Toelichting (feiten en context) 
De exploitatietoelage in het budget blijft binnen de grenzen van het bedrag dat werd opgenomen in het 
goedgekeurde meerjarenplan; 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 2018/ € 566,94 

Beleidsdoelstelling 001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein Cultuur en vrije tijd 

Registratiesleutel 079002/64940000 Toelage kerkfabriek Rochus Ulbeek 

 
BESLUIT:  
Neemt akte 
 
Art. 1 van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Russeltstraat 112, de 
kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek, p/a Theo Govaerts, Veelstraat 19, De Dienst Kerkfabrieken van het 
Bisdom te Hasselt, Vrijwilligersplein 14 te 3500 Hasselt en het Agentschap Binnenlands Bestuur - Afdeling 
Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 10 te 3500 Hasselt. 
 
PUNT 9: KERKFABRIEK SINT-AGATHA BERLINGEN : AKTENAME BUDGET 18 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De door het centraal kerkbestuur gecoördineerde ingediende budgetten van de kerkfabrieken Sint-Jan-
de-Doper, Sint-Agatha Berlingen en Sint-Rochus Ulbeek; 
 
Het budget 2018 goedgekeurd door de kerkraad Sint-Agatha Berlingen in zijn vergadering van 
06.06.2017; 
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële organisatie 
en werking van de erkende erediensten; 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 14 december 2012, 
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale 
diensten van de erkende erediensten; 



 

 
Het ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende de vaststelling van de bijhorende modellen; 
 
De bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Artikel 252  en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;  
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Toelichting (feiten en context) 
De exploitatietoelage in het budget blijft binnen de grenzen van het bedrag dat werd opgenomen in het 
goedgekeurde meerjarenplan; 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 2018/€ 0  

Beleidsdoelstelling 001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein Cultuur en vrije tijd 

Registratiesleutel 079003/64940000 Toelage kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen  

 
BESLUIT:  
Neemt akte 
 
Art. 1 van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Russeltstraat 112, de 
kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen, p/a Margaretha Neven, Berlingenstraat 12, De Dienst Kerkfabrieken 
van het Bisdom te Hasselt, Vrijwilligersplein 14 te 3500 Hasselt en het Agentschap Binnenlands Bestuur - 
Afdeling Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 10 te 3500 Hasselt. 
 

VI. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 10: GEMEENTERAAD 2 JUNI 2017. : GOEDKEURING NOTULEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 2 juni 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 2 juni 2017, goed te keuren. 
 
PUNT 11: GEMEENTERAAD 23 JUNI 2017 : GOEDKEURING NOTULEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 23 juni 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 23 juni 2017, goed te keuren. 
 
De vergadering wordt opgeheven om 20:39 uur. 
 
De Secretaris 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 


