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OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 1: DOTATIE HULPVERLENINGSZONE ZUID-WEST LIMBURG 2018 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Elke gemeenteraad dient in haar begroting de gemeentelijke dotatie te voorzien aan de 
hulpverleningszone Zuid-West Limburg.   
 
Juridische grondslag 
De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 67, 68 en 120 en volgende. 
De wet van 3 augustus 2012 betreffende de wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele 
veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming. 
Het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de 
hulpverleningszones. 
 
Toelichting (feiten en context) 
De verdeelsleutel vastgelegd bij beslissing van de gouverneur dd. 9/12/2016 
De gemeentelijke dotatie wordt bepaald als het aandeel volgens de verdeelsleutel in de begroting van de 
hulpverleningszone. 
De raming van de totale gemeentelijke dotatie in de begroting 2018 voor de hulpverleningszone Zuid-
West Limburg werd door de zoneraad van 16/10/2017 vastgelegd op 16.018.224,00 euro. 
 
Financiële overwegingen 
Op basis van de verdeelsleutel in de hulpverleningszone Zuid-West Limburg en de raming van de 
begroting 2018 wordt de gemeentelijke dotatie van de gemeente Wellen op € 290.243,00 bepaald. 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet Budget 2018: € 290.243,00 / Kosten: € 290.243,00 

Beleidsdoelstelling 001/001 Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001/001/001 Gelijkblijvend beleid 

Actie 001/001/001/001 Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein 01 Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn 



 

Registratiesleutel 6494 0000 / 0 410 01 Expl. dotatie brandweer - hulpverleningszone 

Visum  

 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Aan de hand van de verdeelsleutel in de hulpverleningszone Zuid-West Limburg en de raming van 
de begroting 2018 van de hulpverleningszone, wordt de gemeentelijke dotatie 2018 aan de 
hulpverleningszone Zuid-West Limburg vastgesteld op € 290.243,00. 
 
Art. 2 De gemeentelijke dotatie wordt voorzien op de begroting 2018 onder registratiesleutel 
64940000/0 410 01. 
 
 
 
PUNT 2: TEWERKSTELLING - HERVORMING PWA-STELSEL NAAR 'WIJK-WERKEN' BINNEN HET VLAAMSE 
ACTIVERINGSBELEID - INTENTIEVERKLARING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Hervorming van het PWA-stelsel naar een nieuw instrument 'wijk-werken' binnen het Vlaamse 
activeringsbeleid 
 
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 
Conceptnota 'wijk-werken' zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering dd. 04.03.2016 
Decreet betreffende wijkwerken dd. 05.07.2017 
 
Toelichting (feiten en context) 
Met de 6de Staatshervorming werd op 1/7/2014 een pakket bevoegdheden met betrekking tot de 
activering van werkzoekenden overgeheveld naar de gewesten. Eén van die bevoegdheden betreft 
het PWA-stelsel, met uitzondering van een aantal aspecten met betrekking tot PWA die federaal zijn 
gebleven. 
De Vlaamse regering engageerde zich aansluitend in haar Regeerakkoord van 23 juli 2014 tot een 
hervorming van het PWA-stelsel. In het regeerakkoord stond hierover het volgende vermeld: 
"De focus ligt hierbij op het activeren van langdurig werkzoekenden door het aanbieden van tijdelijke 
werkervaring op lokaal niveau. Lokale besturen worden hier uiteraard bij betrokken. De huidige 
PWAwerknemers worden - waar mogelijk - geheroriënteerd naar bestaande of nieuwe instrumenten, de 
anderen kunnen in het stelsel blijven tot vertrek of pensionering". 
 
De conceptnota "wijk-werken", door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 4 maart 2016, stelde 
duidelijk dat we ernaar streven om de troeven van het bestaande PWA-stelsel mee te nemen bij de 
uitwerking van dit nieuwe instrument. De lokale verankering, het uitvoeren van maatschappelijk 
relevante taken en de laagdrempelige opstap naar werk voor de werkzoekende zijn dan ook 



 

belangrijke kenmerken van wijk-werken. 
Werkzoekenden (inclusief leefloongerechtigden) die nood hebben aan een zeer laagdrempelige 
opstap bij aanvang van een traject naar werk, zullen in de toekomst die opstap kunnen nemen via 
gebruik van het nieuwe activeringsinstrument "wijk-werken". 
Op 5 juli 2017 werd het "decreet betreffende wijk-werken" gestemd in plenaire zitting in het Vlaams 
Parlement. Op 7 juli 2017, werd het ontwerp van uitvoeringsbesluit wijk-werken principieel 
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Tijdens de zomerperiode zullen de SERV 
(Sociaal Economische Raad van Vlaanderen) en de Raad van State hun advies geven. De definitieve 
goedkeuring door de Vlaamse Regering is voorzien in de loop van september. 
Zowel het decreet als het uitvoeringsbesluit "wijk-werken" treden in werking op 1/1/2018. 
 
Alvorens in te gaan op het nieuwe instrument "wijk-werken" alvast dit: 

• Gemeentebesturen zullen niet langer meer de mogelijkheid hebben om te voorzien in een PWA 
aangezien het PWA-stelsel in zijn huidige vorm binnen het Vlaamse gewest ophoudt te bestaan; 

• PWA-vzw's zullen niet langer "de organisatie van PWA" als opdracht toegewezen krijgen per 
wet/decreet 

En dit met ingang vanaf 1/1/2018. 
 
Rol van de lokale besturen in het kader van wijk-werken 
De rol van de lokale besturen in kader van wijk-werken wordt geconcretiseerd in art. 13 en 14 van het 
decreet: 
Art. 13 §1 de gemeente heeft volgende taken voor de regie van het wijk-werken 
1° het detecteren van de lokale noden met betrekking tot activiteiten die niet worden uitgevoerd in het 
reguliere arbeidscircuit 
2° het bepalen van lokale uitbreidingen of beperkingen op de lijst van activiteiten, zoals bepaald in art. 27 
van dit decreet 
3° het bewaken van de lijst van activiteiten, zodat er geen verdringing van de reguliere arbeid kan zijn 
4° het uitbouwen van een samenwerking en coördinatie met de VDAB en de organisator 
5° het informeren en sensibiliseren van de gebruikers 
6° het verzamelen en aanleveren aan de organisator van mogelijke werkplekken voor het verrichten van 
wijk-werken 
§2 De gemeente kan de taken, vermeld in paragraaf 1, zelf uitvoeren of voor de uitvoering van die taken 
een samenwerkingsverband sluiten met andere gemeenten als vermeld in het decreet van 6 juli 20014 
houdende de intergemeentelijke samenwerking, of een OCMW-vereniging oprichten als vermeld in titel 
VIII hoofdstuk I van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn. 
 
Art. 14 §1 De gemeente heeft volgende taak inzake de organisatie van het wijk-werken: 
1° hetzij het oprichten van een organisator als het een gemeente betreft die minstens 60.000 inwoners 
betreft 
2° hetzij het vormen van een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid als vermeld in het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, dat als organisator zal optreden of een 
organisator zal oprichten, op voorwaarde dat het samenwerkingsverband een grondgebied van 60.000 
inwoners omvat, of een OCMW-vereniging als vermeld in titel VIII hoofdstuk I van het decreet van 19 
december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW's oprichten, dat als organisator zal optreden of 
een organisator zal oprichten, op voorwaarde dat die OCMW-vereniging een grondgebied van 60.000 
inwoners omvat 
3° hetzij de organisatie van wijk-werken over te laten aan de VDAB 
 
De VDAB vraagt aan de gemeenten voor 30.09.2017 een standpunt omtrent het wijk-werken in te 
nemen, meer bepaald of men hetzij zelf als organisator zal optreden, hetzij een samenwerkingsverband 
zal aangaan met meerdere gemeenten, hetzij de organisatie van wijk-werken over laat aan de VDAB. 



 

 
De VDAB 100 VTE personeel ter beschikking voor de operationele uitvoering van wijk-werken. Deze 100 
VTE worden verdeeld onder alle organisatoren wijk-werken die vanaf 01.01.2018 actief zullen zijn, 
inclusief VDAB zelf voor die lokale besturen die op 01.01.2018 (nog) niet de organisatie van wijk-werken 
zelf willen opnemen. 
De precieze verdeling van dit personeel zal in najaar 2017 gebeuren. Met de organisatoren wijk-werken 
zal VDAB een overeenkomst afsluiten die de terbeschikkingstelling van de betrokken personeelsleden 
regelt. Het werkgeversgezag zal ten alle tijde gesitueerd zijn bij de VDAB. 
 
Dd. 25.09.2017 heeft het college van burgemeester en schepenen besloten een intentieverklaring goed 
te keuren om via een interlokale samenwerking over te gaan tot het organiseren van wijk-werk tegen 
uiterlijk 01.07.2018 en zal daartoe een samenwerking trachten aan te gaan met volgende gemeenten: 
Alken, Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem, Nieuwerkerken, St. Truiden en Wellen 
 
Indien de voormelde besturen zouden samenwerking als organisator van wijk-werken, zal er 
(vermoedelijk) 1.6 VTE personeel door de VDAB ter beschikking worden gesteld van deze samenwerking 
voor de operationele uitvoering van wijk-werken. 
 
Prijsbepaling van de wijk-werkcheque 
De minimumprijs van een wijk-werkcheque bedraagt 5.95 € per cheque. Van deze prijs kan afgeweken 
worden door de organisator van het wijk-werken zolang de maximumprijs van 7.45 € per cheque niet 
wordt overschreden. De organisator dient een keuze te maken tussen volgende prijsmogelijkheden per 
cheque: 5.95 € - 6.45 € - 6.95 € - 7.45 €. Andere varianten zijn niet toegelaten.  
Indien de organisator van het wijk-werken een samenwerkingsverband is tussen verschillende 
gemeenten, dienen alle gemeenten die deel uitmaken van dit samenwerkingsverband éénzelfde prijs te 
hanteren - indien hierover geen consensus wordt bereikt tussen de verschillende gemeenten, is de 
laagste prijs die in 1 van de betrokken gemeenten wordt gehanteerd van toepassing op alle overige 
betrokken gemeenten. 
Indien de gemeente beslist om de organisatie van het wijk-werken over te laten aan de VDAB, zal de 
VDAB een minimumprijs van 5.95 € per cheque hanteren, tenzij de gemeente daar anders over beslist. 
 
Argumentatie 
PWA wellen heeft 105 ingeschreven PWA-ers, waarvan er 10 actief zijn. 
In 2016 werden er 6.104 PWA-cheques gekocht door 58 verschillende klanten. 
De PWA-ers zijn voornamelijk actief in de fruitsector en bij particulieren. 
Deze groep van PWA-werknemers en PWA-gebruikers kunnen opgenomen worden in wijk-werken, mits 
de fruitsector opgenomen wordt in de toegestane activiteitenlijst van wijk-werken. 
Daarnaast kan het nieuwe wijk-werken een nuttig element zijn in het activeringsbeleid van OCMW 
Wellen. 
Het plaatselijk organiseren van wijk-werken middels afsluiten van een samenwerkingsverband, zal de 
huidige PWA-werking bestendigen in de vorm van wijk-werken en de slagkracht van het activeringsbeleid 
van het OCMW vergroten. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Dhr. Herman Pipeleers : 

• Decreet wijkwerken is gestemd in vl parlement - treedt in werking 1 januari 2018 
• Huidige PWA vzw kan geen zuivere PWA-activiteiten meer organiseren vanaf 01.01.2018 
• PWA wordt vervangen door 'wijkwerken', met als voornaamse kenmerken: Lokale verankering 

en laagdrempelige opstap naar werk, ook voor leefloongerechtigden 
• Om wijkwerken te organiseren binnen onze gemeente hebben we 3 mogelijkheden: 
○ Zelf oprichten (van een dienst wijkwerken: hiervoor hebben we minstens 60000 inwoners nodig - 

dit gaat dus niet 



 

○ Via intergemeentelijke samenwerking /Via ocmw vereniging 
○ Overlaten aan VDAB 
• Schepencollege heeft 25/9 een intentieverklaring goedgekeurd om wijkwerken te organiseren 

via intergemeentelijke samenwerking  
• Indien samenwerking tot stand komt, stelt VDAB 1,6 VTE ter beschikking 
• Pwa Wellen heeft nog 105 ingeschreven pwa-ers waarvan 10 actieven - Deze 10 actieven kunnen 

in het systeem van PWA blijven tot aan hun pensioen 
• Er zijn in 2016 nog +/- 6400 pwa cheques gekocht - er is dus zeker noodzaak 
• Wijkwerken kan nuttig element zijn in activeringsbeleid van OCMW 
• Er ligt een vraag voor om de intentieverklaring van het schepencollege te bekrachtigen en 

voorlopig VDAB aan te duiden als organisator wijkwerken - vanaf 1 juli 2018 start 
intergemeentelijke samenwerking 

• Als voorzitter van pwa wil hij onderstrepen dat pwa wellen uit drie onderdelen bestaat: 
wijkwerken, dienstencheques en strijkatelier - Dienstencheque en strijk atelier zal verder blijven 
bestaan - financiële toestand is gunstig  

• Prijs per cheque moet vastgelegd worden en dit komt terug op de gemeenteraad 
 
BESLUIT: Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De intentieverklaring van het college van burgemeester en schepenen dd. 25.09.2019 om via een 
interlokale samenwerking over te gaan tot het organiseren van wijk-werk tegen uiterlijk 01.07.2018 
middels het aangaan van een samenwerking met volgende gemeenten: Alken, Borgloon, Gingelom, 
Heers, Kortessem, Nieuwerkerken, St. Truiden en Wellen, wordt bekrachtigd. 
 
Art. 2 De samenwerkingsvorm zal in een latere fase vastgesteld worden, na onderhandeling met de 
betreffende gemeenten 
 
Art. 3 In afwachting van hetgeen bepaald is in art. 1, zal gemeente Wellen momenteel geen actieve rol 
opnemen en de VDAB tijdelijk aanduiden als organisator voor wijk-werken op grondgebied van 
gemeente Wellen 
 
Art. 4 Voor 01.12.2017 zal gemeente Wellen een besluit nemen rond de prijs per cheque wijk-werken te 
hanteren op haar grondgebied / binnen het nog af te sluiten samenwerkingsverband. Aan de 
gemeenteraad van november 2017 zal daartoe een besluit voorgelegd worden 
 
Art. 6  Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan VDAB. 
 
 
 

II. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 3: COLLECTOR BERLINGEN TOEWIJZING OPDRACHT : GOEDKEURING GEMEENTELIJK AANDEEL VAN 
DE WERKEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
brief van Aquafin dd. 18.09.2017 en email dd. 18.09.2017 met PV opening biedingen, inschrijving 
Gemoco en aanbestedingsverslag. Aan de gemeente wordt gevraagd haar aandeel ten bedrage van 



 

192.453,30 EUR (incl. BTW) goed te keuren. 
 
Juridische grondslag 
Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten 
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren 
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels van 
overheidsopdrachten 
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Besluit Gemeenteraad dd. 29.04.2016 houdende goedkeuring samenwerkingsovereenkomst prioritaire 
werken tussen gemeente Wellen en Aquafin inzake de realisatie van het project 21.008 en de 
gemeentelijke werken : aanleg voetpaden en verfraaiing omgeving kerk Berlingen 
Besluit Gemeenteraad dd. 29.04.2016 houdende goedkeuring addendum bij de overeenkomst dd. 
03.11.1998 omtrent de studie van het Aquafinproject 21.008, afgesloten tussen Aquafin NV, ontwerper 
Sweco en gemeente Wellen. 
Artikel 57, § 3, 5° van het Gemeentedecreet, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en 
schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van 
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur; 
Artikel 57, § 3, 6° van het Gemeentedecreet, waarbij de gemeenteraad delegatie van bevoegdheden kan 
verlenen aan het college van burgemeester en schepenen inzake vaststelling van de wijze van gunning en 
de voorwaarden van overheidsopdrachten als de opdracht nominatief door de gemeenteraad in het 
vastgestelde budget is opgenomen; 
Besluit van de gemeenteraad dd. 25 februari 2015,  houdende de toekenning van bevoegdheden aan het 
college inzake:  
- opdrachten, die betrekking hebben op het dagelijks bestuur van de gemeente; 
- nominatief in het budget opgenomen werken, leveringen en diensten 
- daden van beheer van gemeentelijke inrichtingen en eigendommen ; 
- het verlenen van grafvergunningen op de gemeentelijke begraafplaatsen; 
- vrijstelling van visum door de financieel beheerder voor bepaalde verrichtingen van dagelijks bestuur; 
Besluit van de gemeenteraad dd. 28 december 2016 tot bepaling van de opdrachten die nominatief in 
het budget 2017 - beleidsnota 2017 met detail artikels voorzien zijn en waarvoor het bepalen van de 
wijze en de voorwaarden van gunnen worden gedelegeerd naar het college; 
Meerjarenplan 2014-2019 - herziening en het budget 2017 zoals goedgekeurd bij besluit van de 
gemeenteraad van 28 december 2016; 
 
Toelichting (feiten en context) 
Volgens artikel 1 van de samenwerkingsovereenkomst werd Aquafin aangeduid om in gezamenlijke 
naam bij de procedure, bij de sluiting en uitvoering van de opdracht als "opdrachtgevend bestuur" op te 
treden. 
Alle partijen staan financieel in voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is.  
Alle opdrachten in het kader van de overeenkomst worden slechts gesloten mits gelijk lopende beslissing 
van alle partijen binnen een termijn van één maand en in voorkomend geval na verlenging van de 
verbintenistermijn van de inschrijvingen. In ieder geval dient Aquafin het akkoord te geven binnen de 
twee maanden na het verzoek tot goedkeuring. Zoniet kan de partij dit verantwoordelijk is voor de 
vertraging de financiële gevolgen ervan ten laste gelegd worden. 
 
De aanbestedingsprocedure werd gevoerd met een inschrijving voor een totaal bedrag van 2.180.479,60 
EUR incl. BTW waarvan 1.988.026,30 EUR (incl. BTW) ten laste van Aquafin en 192.453,30 EUR (incl. 



 

BTW) ten laste van de gemeente.  
 
Aan de gemeente werd gevraagd om het antwoord inzake de goedkeuring ten laatste op 18.10.2017 
over te maken en uiterlijk op 20.11.2017. 
 
Argumentatie 
Het aandeel voor de gemeente omvat volgende kosten : 
*Meerprijs voor de aanleg van een voetpad in uitgewassen gekleurde betonstraatstenen aan de onpare 
zijde van de Bronstraat (zijde van de kerk van Berlingen) t.o.v. asfaltbetonverharding over 0,5 m. 
*Het bestaande dwarsprofiel heeft een breedte van 7 m (rijweg, incl. lijnvormige elementen). Door de 
aanleg van de voetpaden wordt het dwarsprofiel 1 m breder. De fundering en het voetpad dat 
bijkomend over deze meter voorzien worden, zijn t.l.v. de gemeente.  
*Aanleg van de Bronstraat in gekliefde betonstraatstenen in de zone waar geen riolering voorzien wordt. 
*Aanleg van de publieke ruimte achter de kerk met pompinstallatie voor de realisatie van een 
waterelement. 
*Meerprijs van gekliefde betonstraatstenen t.o.v. klassieke betonstraatstenen in de Bronstraat achter de 
kerk. 
*Meerprijs van gekleurde uitgewassen cementbetonverharding t.o.v. asfaltbetonverharding. 
*Wegversmallingen, incl. groenaanleg en groenonderhoud 
*Wandelpad richting Herk 
 
Het inschrijvingsbedrag wat betreft het aandeel van de gemeente bedraagt meer dan voorzien in het 
budget 2017, met name 120.000 EUR (incl. BTW). De oorspronkelijke raming werd na de vaststelling van 
het budget aangepast tot 171.032,24 EUR aandeel voor de gemeente. Het uiteindelijke bedrag van de 
gunning bedraagt echter 192.453,30 EUR omwille van een algemene verhoging van de 
inschrijvingsprijzen. Deze bijkomende kosten zullen worden voorzien bij de volgende budgetwijziging 
2017. 
 
Gezien momenteel het krediet nog niet werd vastgelegd, is het overeenkomstig artikel 156 van het 
gemeentedecreet de bevoegdheid van de gemeenteraad om het aandeel van de gemeente goed te 
keuren en bijgevolg Aquafin te machtigen een overeenkomst te sluiten met Gemoco NV.  
 
Uitstel van deze beslissing tot na de goedkeuring van de budgetwijziging kan leiden tot bijkomende 
kosten ingevolge van het nemen van een laattijdige beslissing inzake de gunning. 
 
 
 
 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet budget 2017 120.000 EUR, kosten 192.453,30 EUR (incl. BTW) 

Prioritaire Beleidsdoelstelling 001.005 : De gemeente werkt aan een kwaliteitsvolle leefomgeving 

Actieplan 001.005.001 : De gemeente richt het openbaar domein verder in 
met als doel de verkeersveiligheid te verhogen met aandacht voor 
de trage/zwakke weggebruiker 

Actie 001.005.001.023 : Aanleg voetpaden en verfraaiing omgeving kerk 
Berlingen bij het tracé van het Aquafinproject collector Berlingen 

Beleidsdomein 02. Woon en leefomgeving 

Registratiesleutel  22400007/020002 

Investeringsenveloppe P-IE/87 

Visum dd. 17.10.2017 : principieel gunstig mits goedkeuring door de raad 
van onderhavig ontwerp van besluit en de budgetwijziging 2017.  



 

 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Goedkeuring te verlenen voor de toewijzing van de werken aan Gemoco NV, Oude Heidestraat 81, 
3740 Musterbilzen voor een bedrag van 192.453,30 € (incl. BTW) voor het gemeentelijk aandeel binnen 
het project 21008B - Wellen Collector Berlingen aan de hand van de goedgekeurde offerte van Gemoco 
NV. 
 
Art. 2 NV Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar wordt gemachtigd om de overeenkomst met NV Gemoco 
te sluiten. 
 
Art. 3 De bijkomende middelen voor dit project worden voorzien bij eerstvolgende budgetwijziging. 
 
 
 
PUNT 4: AANVULLEND POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET WEGVERKEER IN DE WIDDINGENSTRAAT 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Het niet-gereglementeerd karakter van de onverharde veldweg Widdingen te Borgloon. 
Per e-mail dd. 21.09.2017 verwijst stad Borgloon naar haar correspondentie dd. 07.04.2011 betreffende 
de signalisatie op grensoverschrijdende veldwegen. 
 
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 motivering bestuurshandelingen 
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wegverkeerswet) 
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Verkeersreglement) 
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeersteken 
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 
bekostiging van de verkeerstekens 
Besluit van de Vlaamse regering van 18 januari 2008 betreffende de aantekeningen in het register voor 
de bekendmaking van reglementen en verordeningen van de gemeenteoverheden 
Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens 
Omzendbrief MOB/2007/01 betreffende de aanvullende reglementen over het wegverkeer 
Omzendbrief MOB/2009/01 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over 
het wegverkeer 
Dienstorder MOW/MIN/2010/01 betreffende de procedure voor aanvullende reglementen op 
gewestwegen beheerd binnen het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken 
 
Toelichting (feiten en context) 
Op het grondgebied van de gemeente Wellen vormt de Widdingenstraat een verharde weg met 
woningen. De weg neemt ter hoogte van de gemeentegrens met Borgloon, aan de brug over de Herk, 
een onverhard karakter aan. Stad Borgloon gaf d.d. 07.04.2011 reeds aan deze veldweg 'Widdingen' 



 

vanaf de gemeentegrens te willen signaliseren met borden F99c (weg voorbehouden voor 
landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs). Op 21.09.2017 
bevestigt stad Borgloon dit standpunt. 
Aangezien er ter hoogte van de gemeentegrens geen kruispunt is en er dus  geen alternatieve route 
mogelijk is, dient de gemeente Wellen aan het laatste voorafgaande kruispunt signalisatie te voorzien. 
Het plaatsen van signalisatie F99c aan het begin van de Widdingenstraat is niet opportuun, gelet op de 
gevolgen van deze signalisatie en het bewoonde karakter van deze straat. 
 
Adviezen 
Schriftelijk advies van de lokale politiezone kanton Borgloon per e-mail van dhr. E. Vanelderen dd. 
06.09.2017. De lokale politie geeft aan een voorkeur te hebben voor signalistie C3 (verboden toegang in 
beide richtingen) met de nodige onderborden. 
D.d. 21.09.2017 vult dhr. E. Vanelderen aan dat het belangrijk is dat signalisatie steeds geplaatst wordt 
waar een alternatieve route nog mogelijk is, dit is aan het laatste voorgaande kruispunt. 
 
Argumentatie 
Het voornemen van stad Borgloon tot reglementering van het verkeer op de veldwegen is in 
overeenstemming van de visie van de gemeente Wellen zoals vastgelegd in de aanvullende 
politieverordening op het wegverkeer in de veldwegen dd. 29.12.2003. Gezien het voornemen van stad 
Borgloon om ter hoogte van de gemeentegrens te Widdingenstraat, voor het verkeer richting Borgloon 
signalisatie F99c te plaatsen, dient de gemeente Wellen reeds ter hoogte van de laatste alternatieve 
route signalisatie te voorzien. Tegelijk dient het plaatselijk verkeer van en naar percelen en woningen te 
Widdingenstraat doorgang te hebben. 
De gemeente Wellen gaat daarom te Widdingenstraat over tot het instellen van een toegangsverbod in 
beide richtingen, voor iedere bestuurder, met uitzondering van plaatselijk verkeer, fietsers, speed 
pedelecs, landbouwvoertuigen en ruiters. Dit wordt aangeduid met verkeersbord C3 en onderborden 
M11 en 'uitgezonderd plaatselijk verkeer, landbouwvoertuigen en ruiters'. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Te Widdingenstraat, Wellen, wordt de toegang verboden, in beide richtingen, voor iedere 
bestuurder, met uitzondering van plaatselijk verkeer, fietsers, speed pedelecs, landbouwvoertuigen en 
ruiters. 
 
Art. 2 Dit reglement is van toepassing op de gehele Widdingenstraat op het grondgebied van de 
gemeente Wellen. Dit betreft de Widdingenstraat vanaf de Langstraat tot aan de gemeentegrens bij de 
oversteek van de Herk. 
 
Art. 3 De maatregel wordt in beide richtingen ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van 
de verkeersborden C3 met onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer, landbouwvoertuigen en ruiters" 
en het onderbord M11. 
 
Art. 4 De signalisatie vermeld in artikel 3 wordt geplaatst, één maal, komende van de Langstraat, aan het 
begin van de Widdingenstraat en één maal te Widdingenstraat bij het binnenrijden van grondgebied 
Wellen vanuit Borgloon. 
 
Art. 5 Dit aanvullend reglement wordt bekendgemaakt zoals bepaald in artikel 186 van het 
Gemeentedecreet. 
 



 

Art. 6 Dit reglement treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking, zoals bepaald wordt in 
artikel 187 van het Gemeentedecreet. 
 
Art. 7 Dit aanvullend politiereglement wordt toegezonden aan de Vlaamse overheid, Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, de Lokale Politie 
Politiezone Borgloon, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren, de Politierechtbank te Tongeren en 
aan de Provinciegouverneur. 
 
 
PUNT 5: TOETREDING TOT HET BURGEMEESTERSCONVENANT KLIMAAT EN ENERGIE 2030 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De Europese Commissie lanceerde een nieuw, geïntegreerd Burgemeestersconvenant voor Klimaat en 
Energie in 2015. Dit Convenant houdt rekening met de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030. 
 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, gecoördineerd; 
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, gecoördineerd; 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering van juni 1992 (Klimaatverdrag); 
Mededeling van de Europese Commissie van 8 maart 2011 over de routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050; 
Resolutie aangenomen door de algemene vergadering van de Vereningde Naties op 27 juli 2012 op de 
Rio+20-conferentie over Duurzame ontwikkeling (The future we want); 
Conclusies van de Europese Raad van 23 en 24 oktober 2014 over het klimaat- energiebeleid 2030. 
Het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2011 waarin de gemeenteraad besliste om toe te 
treden tot het Burgemeestersconvenant voor Energie. 
Het besluit van de gemeenteraad van 29 oktober 2012 waarin de gemeenteraad het gemeentelijk 
klimaatplan 2011-2020 goedkeurde. 
Beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 9 oktober 2017, waarbij beslist werd 
de ondertekening van het nieuwe burgemeestersconvenant 2030 ter goedkeuring voor te leggen aan de 
eerstvolgende gemeenteraad. 
 
Toelichting 
Gemeente Wellen engageerde zich in 2011 om zelf een actief klimaatbeleid te voeren. De gemeente 
ondertekende daartoe, samen met alle Limburgse gemeenten, het Burgemeestersconvenant voor 
Energie (Covenant of Mayors). Via dit engagement met Europa heeft de gemeente zich ertoe verbonden 
om de CO2-uitstoot met 20% te reduceren tegen 2020. 
In het 'nieuwe' Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 worden de actuele Europese 
klimaatdoelstellingen opgenomen. Door dit convenant te ondertekenen, verbindt de gemeente zich 
ertoe om 40% CO2 te besparen tegen 2030 en te werken aan klimaatadaptatie (de aanpassing van de 
gemeente aan de gevolgen van de klimaatverandering). Via het nieuwe Burgemeestersconvenant kan 
het gemeentelijke klimaatbeleid ook voor de toekomst verder vormgegeven worden. 
 
Argumentatie 
Het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft bevestigd dat de 
klimaatverandering een feit is en dat menselijke activiteiten het klimaat op aarde blijven beïnvloeden; 
 
Volgens de bevindingen van het IPCC zijn beperking van en aanpassing aan klimaatverandering elkaar 



 

aanvullende benaderingen ter vermindering van de risico’s van de gevolgen van klimaatverandering in 
verschillende tijdschalen; 
 
Nationale regeringen zijn in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (UNFCC) een gemeenschappelijke doelstelling overeengekomen om de gemiddelde 
opwarming van de aarde ruim onder 2 °C te houden ten opzichte van de pre-industriële niveaus; 
 
Nationale regeringen, inclusief België, zijn in het kader van de Rio+20-Conferentie van de Verenigde 
Naties een reeks duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) overeengekomen. Deze vereisen onder meer 
dat de internationale gemeenschap "de toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne 
energie voor iedereen verzekert" (SDG7), dat "steden en woonplaatsen inclusiever, veiliger, 
veerkrachtiger en duurzamer worden gemaakt" (SDG11) en dat "dringend actie wordt ondernomen om 
klimaatverandering en de gevolgen daarvan te bestrijden" (SDG13); 
 
Het initiatief 'Duurzame energie voor iedereen' is in 2011 door de secretaris-generaal van de VN 
gelanceerd en erop gericht de volgende drie onderling verbonden doelstellingen te bereiken tegen 2030: 
"universele toegang tot moderne energiediensten voor iedereen", "verdubbeling van de verbetering van 
de energie-efficiëntie" en "verdubbeling van het aandeel van hernieuwbare energie in de totale 
energiemix"; 
 
De EU heeft in oktober 2014 het Klimaat- en Energiebeleidskader 2030 aangenomen, waarin nieuwe 
klimaat- en energiedoelstellingen zijn vastgesteld: interne vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen met ten minste 40 %, ten minste 27 % van de verbruikte energie in de EU uit 
hernieuwbare energiebronnen en een energiebesparing van ten minste 27 %; 
 
De Europese Commissie heeft in 2011 de "Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 
2050" aangenomen die tot doel heeft tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen in de EU met 80-95 % 
te verminderen ten opzichte van 1990 – dit initiatief is tevens door het Europees Parlement en de Raad 
van de Europese Unie toegejuicht. 
 
Het Comité van de Regio’s van de Europese Unie is de overtuiging toegedaan dat lokale en regionale 
overheden hun krachten dienen te bundelen omdat multilevel governance een effectief middel is om de 
efficiëntie van maatregelen tegen klimaatverandering te vergroten; 
 
Wij zijn ons ervan bewust dat de lokale en regionale overheden, samen met de nationale overheden, de 
verantwoordelijkheid dragen voor het bestrijden van de opwarming van de aarde en zich dan ook actief 
daarvoor moeten inzetten, ongeacht wat de andere partijen doen; 
 
Steden en gemeenten zijn direct en indirect (via de door de burgers gebruikte producten en diensten) 
verantwoordelijk voor meer dan de helft van de broeikasgasemissies als gevolg van het gebruik van 
energie in het kader van menselijke activiteiten; 
 
Veel van de maatregelen ter vermindering van de vraag naar energie, ter bevordering van het gebruik 
van duurzame energie en ter bestrijding van de klimaatverandering vallen onder de bevoegdheden van 
de lokale overheden of zouden zonder de politieke steun van de lokale overheden niet kunnen worden 
uitgevoerd; 
 
De Europese Unie kan de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen realiseren als ook de lokale 
stakeholders en de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage leveren; 
 
De lokale en regionale overheden zijn de belangrijkste drijfveren voor de energietransitie en de strijd 
tegen klimaatverandering op het bestuursniveau dat het dichtst bij de burgers staat; 



 

 
Lokale en regionale overheden nemen een sleutelpositie in om de kwetsbaarheid van hun grondgebied 
voor de verschillende gevolgen van klimaatverandering te beperken;  
 
Effectieve maatregelen op lokaal niveau stellen de EU-lidstaten beter in staat hun verplichtingen op het 
vlak van de vermindering van broeikasgasemissies na te komen; 
 
Lokale en regionale overheden helpen in heel Europa de broeikasgasemissies verminderen door het 
opzetten van energie-efficiëntieprogramma’s, incl. programma’s op het vlak van duurzame mobiliteit, en 
door het stimuleren van het gebruik van duurzame energie; 
 
De Europese Commissie heeft in 2008 het Burgemeestersconvenant in het leven geroepen om lokale 
overheden te betrekken en te ondersteunen bij de uitvoering van maatregelen met het oog op de 
beperking van klimaatverandering; 
 
Het Burgemeestersconvenant wordt sinds zijn oprichting erkend als een essentieel EU-instrument, met 
name voor zijn rol in de strategie voor de energie-unie (Europese Commissie, 2015) en de Europese 
strategie voor energiezekerheid (Europese Commissie,  2014) om de energietransitie te versnellen en de 
zekerheid van de energievoorziening te verbeteren; 
 
De Europese Commissie heeft in 2014, als essentiële maatregel van de EU-strategie voor aanpassing aan 
de klimaatverandering (Europese Commissie, 2013), het "Mayors Adapt"-initiatief in het leven geroepen 
om lokale overheden te betrekken en te ondersteunen bij de uitvoering van maatregelen met het oog op 
aanpassing aan klimaatverandering; 
 
De Europese Commissie lanceerde een nieuw, geïntegreerd Burgemeestersconvenant voor Klimaat en 
Energie in 2015. Dit Convenant houdt rekening met de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 en 
verenigt beperking van en aanpassing aan – beide pijlers van de strijd tegen klimaatverandering-  in 1 
overkoepelend initiatief; 
 
De provincie Limburg heeft de ambitie klimaatneutraal te worden tegen 2050; 
 
De provincie Limburg vraagt om mee te werken aan het realiseren van deze doelstelling; 
 
Rekening houdende met het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2011 waarin de 
gemeenteraad besliste om toe te treden tot het Burgemeestersconvenant voor Energie; 
 
Rekening houdende met het besluit van de gemeenteraad van 29 oktober 2012 waarin de gemeenteraad 
het gemeentelijk klimaatplan 2011-2020 goedkeurde; 
 
Het Burgemeestersconvenant voor Energie loopt ten einde in 2020; 
 
Het nieuwe, geïntegreerd Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie bevat doelstellingen rond 
beperking van klimaatverandering na 2020 en doelstellingen rond aanpassing aan klimaatverandering;  
 
Provincie Limburg bevestigde zijn engagement als ‘Covenant Coordinator’ in het kader van het 
vernieuwde Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie op 9 maart 2017, en zal dus 
ondersteuning bieden aan de steden en gemeenten; 
 
De provincie Limburg, Infrax, Dubolimburg en BBL en partners aan de steden en gemeenten bieden 
ondersteuning in het kader van ‘Limburg gaat klimaatneutraal’ zowel voor de opmaak van het actieplan 
met maatregelen voor de beperking van en maatregelen voor de aanpassing aan klimaatverandering 



 

(inclusief een emissieberekening en risico-en kwetsbaarheidsanalyse) als voor de uitvoering en de 
voortgangsrapporteringen. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 

• Eerste convenant loopt nog tot 2020 
• Men wil nu al een nieuwe afsluiten, waarin het voorstel is tegen 2030 40% minder Co2 uitstoot 

te hebben 
• We willen in mate van mogelijke inspanningen doen + een concreet actieplan opstellen 

Dhr. Stijn Vandersmissen: 
• Wellen scoort niet goed in de cijfers - kunnen we iets extra's doen? 

Mevr. Els Robeyns: 
• Wellen heeft stijging van C02 uitstoot vooral door tertiaire sector - er is wel een daling bij 

huishoudens, openbare verlichting, …. 
• Wat betreft andere indicatoren scoren we wel goed: premies, zonnepanelen, buzzypas, …. 

Dhr. Marc Weehgmans:  
• je kan fietspoelen, ouders, … inschakelen om gebruik van fiets naar school aan te moedigen; Zo 

geven we al zwembeurten aan kinderen die met fiets naar school komen 
Dhr. Benny Maes:  

• er moet inderdaad veel meer met fiets naar school gebracht worden - wij hebben onze kinderen 
opgevoed op achterbank van auto -- nu is de mentaliteit zo, en dit zou moeten veranderen  

Dhr. Eric Martens:  
• we moeten inderdaad het voorbeeld geven 
• in Vrolingen was er een aanvraag om windmolens te plaatsen maar daar is veel reactie tegen 

geweest; De buurt  heeft zelfs een petitie tegen gevoerd. Windmolens zijn nochtans goed voor 
het klimaat 

Mevr. Els Robeyns: 
• Men heeft nu ook nog beslist om alle kortbij vervoer naar de gemeentes door te schuiven en 

men heeft één vervoersregio voor heel Limburg gemaakt waardoor organisatie van openbaar 
vervoer in het gedrang zal komen;  Zuid Limburg is een uitgestrekt gebied en inleggen van een 
lijnbus is  hier duur wegens lang traject met weinig reizigers; de nieuwe visie van de hogere 
overheid maakt het ons onmogelijk om mobiliteit via openbaar vervoer werkbaar te maken  

Dhr. Marc Weeghmans: 
• In het verleden is er een warmtemeeting van daken uitgevoerd. Is er zicht op cijfers? Hoe ver 

zitten we daar mee? Kunnen we mensen overtuigen om te isoleren?  
Mevr. Els Robeyns:  

• we hebben goed gescoord op premies voor dak-en muurisolatie -- als je premieaanvragen 
toekend, dan heb je bijgevolg ook daken die geisoleerd zijn 

• Cijfers over toegekende premies kunnen opgevraagd worden bij de betreffende dienst 
Dhr. Stijn Vandersmissen: 

• mensen investeren in zonnepanelen - dit is manier om energie te besparen zonder dat de 
omgeving hier problemen van heeft - je kan bv. ook openbaar groen aanleggen om een bijdrage 
te leveren aan het milieu 

Dhr. Marc Weeghmans:  
• richt een energiepark op met zonnepanelen en laat burger mee investeren - dan doe je iets met 

gemeenschapsgeld wat ten goede komt aan de natuur en veel Wellenaren zullen blij zijn om 
daar in te investeren 

 
BESLUIT: Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 



 

 
Art. 1 De gemeenteraad beslist om toe te treden tot het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en 
Energie (‘Covenant Of Mayors for Climate and Energy)’ en neemt kennis van bijhorende engagementen. 
 
Art. 2 De gemeente zal volgende engagementen nakomen: 

• de CO2-uitstoot (en eventueel van andere broeikasgassen) op ons grondgebied tegen 2030 met 
ten minste 40% terugdringen, met name door een betere energie-efficiëntie en een ruimer 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen;  

• onze veerkracht verhogen door ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering; 
• een emissieberekening en een risico- en kwetsbaarheidsanalyse uitvoeren als uitgangspunt voor 

de tenuitvoerlegging van het actieplan;  
• het actieplan voor duurzame energie en klimaat binnen twee jaar na de formele ondertekening 

van het Burgemeestersconvenant indienen;  
• na de indiening van het actieplan minstens om de twee jaar een voortgangsrapport indienen 

voor evaluatie-, toezicht- en controledoeleinden, en, indien nodig, het actieplan bijsturen aan de 
hand van dit rapport; 

• onze visie, resultaten, ervaringen en kennis delen met andere lokale en regionale overheden 
binnen de EU en daarbuiten door directe samenwerking en uitwisseling onder gelijken, met 
name in de context van het mondiale Burgemeestersconvenant. 

 
Art. 3 De gemeenteraad geeft de burgemeester machtiging om het intekenformulier van ‘Covenant Of 
Mayors’ te ondertekenen. 
 
Art. 4 De gemeente zal samenwerken met de Provincie Limburg aan een klimaatneutraal en veerkrachtig 
Limburg. 
 
Art. 5 Een vertegenwoordiger van de gemeente zal aanwezig zijn op het plechtige gezamenlijke 
ondertekeningsmoment op 13 maart 2018 om 8.30 u. 
 
Art. 6 Een afschrift van dit besluit en het ondertekeningsformulier worden bezorgd aan de provincie 
Limburg, directie Omgeving, Dienst Milieu en Natuur, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt. De provincie 
bezorgt de toetredingsformulieren gebundeld aan Europa na dit ondertekeningsmoment. 
 
 
PUNT 6: TOELAGE WAL 2017 T.B.V. 750 EURO 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De WAL diende een aanvraag voor een werkingssubsidie van 750 euro in op 28/09/2017. Dit agendapunt 
werd voorgelegd op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 9 oktober 
2017. Er werd beslist om het dossier inzake de toelage 2017 van de WAL voor te leggen aan de 
gemeenteraad met het voorstel tot toekenning van de toelage. 
 
Juridische grondslag 
Beslissing van de Gemeenteraad van 22.02.2013 omtrent het reglement inzake toekenning van toelagen 
aan de adviesraden 
Wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige 
toelagen 
Gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 



 

 
Toelichting (feiten en context) 
De Wellense Adviesraad voor Leefmilieu (WAL) van Wellen maakt allerlei onkosten in kader van hun 
werking. Op 22.02.2013 werd een reglement inzake de toekenning van toelagen aan adviesraden 
vastgesteld door de gemeenteraad. Naar aanleiding daarvan wenst de WAL een werkingssubsidie van 
750 euro aan te vragen voor het werkingsjaar 2017. 
 
Argumentatie 
De gemeenteraad stelt vast dat de aanvraag voor een werkingssubsidie beantwoordt aan art. 3 van het 
reglement, dat stelt dat een aanvraag voor 31 december van het lopend dienstjaar moet ingediend 
worden. De aanvraag werd door de WAL ingediend op 28/09/2017. 
 
De gemeenteraad stelt vast dat de aanvraag beantwoordt aan art. 4 van het reglement. Volgende 
stavingsstukken werden toegevoegd in bijlage: 

1) kopies van de stand van de financiële rekeningen op 31.12.2016, zijnde 1.437,92 euro (rekening 
BNP Paribas Fortis) (zie Bijlage 1). 

2) een kasverslag van het dienstjaar 2016 met verantwoordingsstukken (zie Bijlage 2). In 2016 heeft 
de WAL ook subsidies verleend voor het behoud van zwaluwnesten. Deze subsidies zijn echter 
pas uitbetaald aan de aanvragers in januari 2017. 

 
De gemeenteraad stelt vast dat de aanvraag beantwoordt aan art. 5 van het reglement, vermits het 
maximum toegelaten bedrag van 2.500 euro op 31.12.2016 niet overschreden werd. Uit de 
stavingsstukken blijkt dat op 31.12.2016 van het vorige dienstjaar een totaal positief saldo van 1.437,92 
euro op de rekening van de WAL stond. 
 
De verslagen van vergaderingen van de WAL in 2016 werden toegevoegd in Bijlage 3. 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 750 euro 

Beleidsdoelstelling 001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein 02 Woon- en Leefomgeving 

Registratiesleutel 0380/64910000 Toelage WAL 

Visum / 

 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Voor het jaar 2017 zal aan de Wellense Adviesraad voor Leefmilieu (WAL) een geldelijke 
werkingstoelage van 750 euro toegekend worden. Deze toelage zal aangerekend worden op artikel 
0380/64910000 van het budget 2017. 
 
Art. 2 Dit bedrag zal overgeschreven worden op rekeningnummer BE90 2350 3913 1832 van de Wellense 
Adviesraad voor Leefmilieu (WAL). 
 
Art. 3 De Wellense Adviesraad voor Leefmilieu (WAL) zal deze toelage aanwenden overeenkomstig het 
doel en de bepalingen van haar statuut en zal hiervan verantwoording geven binnen 4 maanden na het 
boekhoudkundig jaar. 



 

 
 
PUNT 7: TOELAGE VPR 2017 T.B.V. 750 EURO 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De VPR diende een aanvraag voor een werkingssubsidie van 750 euro in op 03.10.2017 (met 
aanvullingen op 10/10/2017). Dit agendapunt werd voorgelegd op de beraadslaging van het College van 
Burgemeester en Schepenen van 16/10/2017. Er werd beslist om het dossier inzake de toelage 2017 van 
de VPR voor te leggen aan de gemeenteraad met het voorstel tot toekenning van de toelage. 
 
Juridische grondslag 
Beslissing van de Gemeenteraad van 22.02.2013 omtrent het reglement inzake toekenning van toelagen 
aan de adviesraden 
Wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige 
toelagen 
Gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Toelichting (feiten en context) 
De voedselproducentenraad (VPR) van Wellen maakt allerlei onkosten in kader van hun werking. Op 
22.02.2013 werd een reglement inzake de toekenning van toelagen aan adviesraden vastgesteld door de 
gemeenteraad. Naar aanleiding daarvan wenst de VPR een werkingssubsidie van 750 euro aan te vragen 
voor het werkingsjaar 2017. 
 
Argumentatie 
De gemeenteraad stelt vast dat de aanvraag voor een werkingssubsidie beantwoordt aan art. 3 van het 
reglement, dat stelt dat een aanvraag voor 31 december van het lopend dienstjaar moet ingediend 
worden. De aanvraag werd door de VPR ingediend op 03.10.2017. 
 
De gemeenteraad stelt vast dat de aanvraag beantwoordt aan art. 4 van het reglement. Volgende 
stavingsstukken werden toegevoegd in bijlage: 

1) kopies van de stand van de financiële rekeningen op 31.12.2016, zijnde 1.073,62 euro (KBC-
rekening) (zie Bijlage 1). 

2) een kasverslag van het dienstjaar 2016 met verantwoordingsstukken (zie Bijlage 2). 
 
De gemeenteraad stelt vast dat de aanvraag beantwoordt aan art. 5 van het reglement, vermits het 
maximum toegelaten bedrag van 2.500 euro op 31.12.2016 niet overschreden werd. Uit de 
stavingsstukken blijkt dat op 31.12.2016 van het vorige dienstjaar een totaal positief saldo van 1.073,62 
euro op de rekening van de VPR stond. 
 
De verslagen van vergaderingen van de VPR in 2016 werden toegevoegd in Bijlage 3. 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 750 euro 

Beleidsdoelstelling 001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein 03 Ondernemen en werken 



 

Registratiesleutel 0530/61310040 Toelage landbouwraad 

Visum / 

 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Voor het jaar 2017 zal aan de voedselproducentenraad (VPR) een geldelijke werkingstoelage van 
750 euro toegekend worden. Deze toelage zal aangerekend worden op artikel 0530/61310040 van het 
budget 2017. 
 
Art. 2 Dit bedrag zal overgeschreven worden op rekeningnummer BE46 7350 2071 4336 van de 
voedselproducentenraad (VPR). 
 
Art. 3 De voedselproducentenraad (VPR) zal deze toelage aanwenden overeenkomstig het doel en de 
bepalingen van haar statuut en zal hiervan verantwoording geven binnen 4 maanden na het 
boekhoudkundig jaar. 
 
 
 

III. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 8: TOELAGE 2017 : 11.11.11-ACTIE TEN BEDRAGE VAN € 868 
DE RAAD, 
 
Juridische grondslag 

 

De bepalingen van het Gemeentedecreet. 

 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen. 

 

Argumentatie 

Het is onze plicht solidariteit te betonen met onze medemensen. 

 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet € 868/€ 868/€ 868 

Beleidsdoelstelling 001.001 : Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 : Gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 : Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein 01 : Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn 

Registratiesleutel 090900/64910000 

 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 



 

 
Art. 1 : Voor het jaar 2017 aan de 11.11.11-actie een toelage toe te kennen van € 868. 
  
Art. 2 : De hierboven vermelde organisatie vrij te stellen van verantwoording van het gebruik van deze 
toelage. 
 
Art. 3 : De toelage te storten op de rekening 001-0560022-20 van 11.11.11. 
 
 
PUNT 9: INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN IN LIMBURG, AFGEKORT 
IGL : ENGAGEMENTSVERKLARING M.B.T. DE VERLENGING IN 2019 EN DE DEELNEMING ERAAN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De oproepingsbrief van 13.10.2017 tot de algemene vergadering van IGL van 8 december 2017 om 18 
uur in de refter van IGL - Ter Heide te Genk, Klotstraat 125. 
 
Juridische grondslag 
 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen; 
 
Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de latere wijzigingen; 
 
Artikel 5 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg; 
 
Toelichting (feiten en context) 
De gemeente is deelnemer van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg, 
afgekort IGL; 
 
De bestaansduur van IGL eindigt op 9 november 2019; 
 
De duur van de vereniging kan  pas verlengd worden voor een nieuwe termijn van maximum achttien 
(18) jaar tijdens de laatste vergadering van de Algemene Vergadering die het einde van de bestaansduur 
vooraf gaat; 
 
Aan de deelnemers wordt gevraagd om zich uit te spreken over en zich te engageren voor een verlenging 
van de vereniging in 2019 zodat de toekomst van de vereniging en in het bijzonder van de continuïteit 
van de dienstverlening door haar instellingen (AZERTiE en Ter Heide) kan worden voorbereid en 
verzekerd; 
 
Argumentatie 
 
De continuering van de dienstverlening aangeboden door de instellingen van IGL is belangrijk voor de 
gemeente en haar huidige en toekomstige inwoners en in het bijzonder voor haar inwoners met een 
beperking, maar ook voor de gehele Limburgse bevolking; 
 
Deze continuering wordt het best gerealiseerd door de bestaansduur van IGL in 2019 te verlengen zoals 
blijkt uit het rapport dd. 29 juni 2016 opgesteld door het advocatenkantoor Arts-Cleeren & vennoten uit 
Genk, waarin alle alternatieven werd doorgelicht;  
 
Er zijn momenteel geen bezwaren voorhanden om in 2019 deze verlenging toe te staan en er aan deel te 



 

nemen; 
  
De beraadslaging van de Gemeenteraad; 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Artikel 1: De Gemeenteraad engageert zich om in 2019 een verlenging van de bestaansduur van de 
Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg voor een nieuwe termijn van 
maximum achttien (18) jaar te steunen. 
 
Artikel 2: De Gemeenteraad engageert zich om op basis van de kennis van vandaag in 2019 aan deze 
verlenging deel te nemen. 
 
Artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Intercommunale vereniging 
voor hulp aan Gehandicapten in Limburg. 
 
 
PUNT 10: INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN IN LIMBURG : FINANCIËLE 
REGELING M.B.T. DE PENSIOENVERBINTENISSEN VAN DE STATUTAIRE AMBTENAREN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De oproepingsbrief van 13 oktober 2017 voor de gewone vergadering van de Algemene Vergadering van 
de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op 8 december 2017 om 18.00 
uur.  
 
Juridische grondslag 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen; 
 
Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de latere wijzigingen; 
 
De statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg, laatst gewijzigd 
door de Algemene Vergadering in de buitengewone algemene vergadering van 5 september 2003 en 
gedeeltelijk goedgekeurd bij ministerieel besluit van 1 december 2003; 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het feit dat de gemeente deelnemer is van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten 
in Limburg, afgekort IGL. 
 
Argumentatie 
IGL had zich voor haar pensioenverplichtingen van de statutaire ambtenaren aangesloten bij de 
Provinciale Kas voor de Pensioenen van de Provinciale en Lokale Ambtenaren Limburg (PKPLAL), maar 
deze pensioenkas werd vanaf 1 januari 2014 bij besluit dd. 15 mei 2013 van de Provincieraad van 
Limburg ontbonden en in vereffening gesteld. 
 
Op 1 januari 2016 heeft IGL op basis van een actuariële studie dd. 26 mei 2016 door Ethias 
pensioenverplichtingen ten belope van 4 778 827 EUR en er werden vanuit de vereffening van de PKPLAL 
1 010 943 EUR aan reserves toegekend. 



 

 
IGL als overheidsbedrijf en niet meer als openbaar bestuur is terug 100% zelf verantwoordelijk gesteld 
voor haar pensioenverplichtingen en er zijn onvoldoende financiële middelen ter beschikking gesteld van 
de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (i.c. Ethias) waardoor er onvoldoende waarborgen zijn 
voor de goede afloop van deze verbintenissen. 
 
De opgebouwde en toegekende reserves zijn ontoereikend omdat er in het verleden voor IGL als 
overheidsbedrijf onvoldoende bijdragen, i.c. patronale bijdragen, door de PKPLAL werden gevorderd; 
 
Deze niet-gevorderde pensioenbijdragen over de jaren heen konden dan ook door IGL worden 
gefinancierd, noch gerecupereerd via de gangbare subsidiekanalen en de toelagen van de deelnemers 
(tot april 1997 een tussenkomst in het verlies en vanaf mei 1997 een werkingstoelage); 
 
Een aansluiting bij DIBISS (nu geïntegreerd in de Federale Pensioendienst) is slechts een gedeeltelijke 
oplossing omdat niet alle huidige pensioenen worden overgenomen. 
 
Er wordt voorgesteld om het tekort per 1 januari 2016 van 3 767 884 EUR evenwichtig te verdelen: zie 
onderstaande tabel : 
  
 
 

 
 
 
Toekomstige beleidsbeslissingen met impact op de pensioenverbintenissen van de statutaire 
personeelsleden van IGL, ongeacht op welk niveau ze worden genomen, zijn de verantwoordelijkheid 
van IGL en haar activiteitencentra en zullen niet worden verhaald op de deelnemers, en een eventueel 
toekomstig overschot in de pensioenkas komt dan ook toe aan de werking van IGL en haar 
activiteitencentra; 
 
Het deel ten laste van de deelnemers, rekening houdend met hun tussenkomsten in het verleden, pro 
rata hun kapitaalsaandeel wordt verdeeld en het bedrag ten laste van de gemeente is gelijk aan 12.475 
EUR (in te vullen zie tabel als bijlage bij de toelichtingsnota); 
 
Dit bedrag kan vereffend worden naar keuze in éénmaal of gespreid over een termijn van zes jaren, 
zijnde 2.079,17 EUR per jaar (in te vullen zie tabel als bijlage bij de toelichtingsnota); 



 

 
De verdeling van de lasten verbonden aan de pensioenverbintenissen van de statutaire ambtenaren van 
IGL wordt beoordeeld als evenwichtig, redelijk en verantwoord; 
 
Voorgesteld wordt om het aandeel van de gemeente volledig of gespreid over zes (6) jaren  te 
vereffenen;  
 
De beraadslaging van de Gemeenteraad; 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Artikel 1: De Gemeenteraad keurt de verdeling van de lasten verbonden aan de pensioenverbintenissen 
van de statutaire ambtenaren van IGL goed en zal het aandeel van de gemeente, zijnde 12.475 EUR 
vereffenen door een betaling gespreid over zes (6) jaren van telkens 2.079,17 EUR per jaar. 
 
Artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Intercommunale vereniging 
voor hulp aan Gehandicapten in Limburg. 
 
 
PUNT 11: GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN IGL OP 8 DECEMBER 2017 : VASTSTELLEN MANDAAT 
AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 13 oktober 2017 tot de algemene vergadering van IGL van 8 december 2017 om 
18 uur in de refter van IGL - Ter Heide te Genk, Klotstraat 125 met volgende agendapunten: 
 
1. Financieel rapport over het eerste semester 2017, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2017:  

kennisneming 
2. Begroting 2018: goedkeuring 
3. Pensioenverbintenissen statutaire personeelsleden, financiële regeling: goedkeuring 
4. Dossier toekomst, engagementsverklaring m.b.t. de verlenging in 2019: kennisneming 
 
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 verantwoordingsstukken van IGL bij de agendapunten van de vergadering van 8 december 2017, zoals 
gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 13 oktober 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: 
 
Artikel 1: Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota’s draagt de Gemeenteraad zijn 
afgevaardigde op om tijdens de gewone vergadering d.d. 8 december 2017 van de Algemene 
Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op agendapunt 
“1. Financieel rapport over het eerste semester 2017, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2017: 
kennisneming” goedkeuring te geven. 
 
Artikel 2: Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota’s draagt de Gemeenteraad zijn 
afgevaardigde op om tijdens de gewone vergadering dd. 8 december 2017 van de Algemene Vergadering 
van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op agendapunt “2. 
Begroting 2018: goedkeuring” goedkeuring te geven. 
 
Artikel 3: Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota’s draagt de Gemeenteraad zijn 
afgevaardigde op om tijdens de gewone vergadering dd. 8 december 2017 van de Algemene Vergadering 
van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op agendapunt “3. 
Pensioenverbintenissen statutaire personeelsleden, financiële regeling: goedkeuring” goedkeuring te 
geven. 
 
Artikel 4: Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota’s draagt de Gemeenteraad zijn 
afgevaardigde op om tijdens de gewone vergadering dd. 8 december 2017 van de Algemene Vergadering 
van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op agendapunt “4. Dossier 
toekomst, engagementsverklaring m.b.t. de verlenging in 2019: kennisneming” goedkeuring te geven. 
 
Artikel 5: De vertegenwoordiger of bij belet de plaatsvervanger wordt gemandateerd om op de vermelde 
vergadering (of op iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en 
te beslissen zoals vermeld in de artikelen 1 tot en met 4 en verder al het nodige te doen voor afwerking 
van de volledige agenda. 
 
Artikel 6: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Intercommunale vereniging 
voor hulp aan Gehandicapten in Limburg. 
 
 
PUNT 12: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INFRAX OP 18 DECEMBER 2017 : 
VASTSTELLEN MANDAAT AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 



 

 
De oproepingsbrief van 12 oktober 2017 tot de buitengewone algemene vergadering van Infrax van 18 
december 2017 om 18 uur op de exploitatiezetel van Infrax te Hasselt met volgende agendapunten: 
 
1. Budget 2018 
2. Uitkeringsmodaliteiten 2de dividend 
3. Statutenwijziging 
4. Actuele thema's 
 
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) 
 
Het ontwerp van statutenwijziging en de toelichtende nota van Infrax en  bij de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van 18 december 2017, zoals gevoegd als bijlage bij de 
oproepingsbrief van 12 oktober 2017. 
 
Argumentatie 
 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax. 
 
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 Infrax gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Het ontwerp van statutenwijziging van Infrax, zoals gevoegd als bijlage bij de aankondigingsbrief 
van 7 september 2017, wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden ook de overige 
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Infrax van 18 december 2017  
goedgekeurd. 
 
Art. 3 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buitengewone  
algemene vergadering van Infrax van 18 december 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 buitengewone algemene 
vergadering van Infrax van 18 december 2017 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de 
volledige agenda. 
 



 

Art. 4 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Infrax, Trichterheideweg 8 te 
3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 13: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INTER ENERGA OP 12 DECEMBER 2017 : 
VASTSTELLEN MANDAAT AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 12 oktober 2017 tot de buitengewone algemene vergadering van Inter energa 
van 12 december 2017 om 18 uur op de exploitatiezetel van Infrax te Hasselt met volgende 
agendapunten: 
 
1. Budget 2018 
2. Uitkeringsmodaliteiten 2de dividend 
3. Statutenwijzigingen 
4. Voorstel tot uittreding uit Inter-regies 
5. Actuele thema's 
 
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 statutenwijziging en de toelichtende nota van Inter energa bij de agendapunten van de 
buitengewone  algemene vergadering van 12 december 2017, zoals gevoegd als bijlage bij de 
oproepingsbrief van 12 oktober 2017. 
 
Argumentatie 
 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter energa. 
 
Er zijn geen redenen om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 
 
De gemeenteraad ging reeds eerder over tot aanduiding van haar vertegenwoordigers in de schoot van 
de algemene vergaderingen van Inter energa gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Het ontwerp van statutenwijziging van Inter energa, zoals gevoegd als bijlage bij de 
aankondigingsbrief van 7 september 2017, wordt goedgekeurd. 



 

 
Art. 2 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden ook de overige 
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Inter energa van 12 december 2017  
goedgekeurd. 
 
Art. 3 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buitengewone  
algemene vergadering van Inter energa van 12 december 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 buitengewone algemene 
vergadering van Inter energa van 12 december 2017 en verder al het nodige te doen voor de afwerking 
van de volledige agenda. 
 
Art. 4 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Inter energa, Gouverneur 
Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 14: GEMEENTERAAD 28 SEPTEMBER 2017 : GOEDKEURING NOTULEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 28 september 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 28 september 2017, goed te keuren. 
 
 
De vergadering wordt opgeheven om 21:30 uur. 
 



 

De Secretaris 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 


