
 

NOTULEN GEMEENTERAAD 12 JANUARI 2018 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, Ilse Bosmans, Stijn Vandersmissen, Dirk 
Ottenburghs, Mario Vanvoorden, Marc Beertens en Shirley Schoels, raadsleden 
Mia Cuppens, secretaris 
 

Verontschuldigd: Mario Billen, gemeenteraadslid 
 

 

 
 
 

OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 1: KENNISNAME ONTSLAG VAN RECHTSWEGE ALS SCHEPEN VAN DHR. ALBERT THIJS M.I.V. 
01.01.2018 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/ aanleiding 
ontslag van rechtswege van Dhr. Albert Thijs als schepen met ingang van 01.01.2018 
 
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 
Installatievergadering van de gemeenteraad van 2 januari 2013, meer bepaald punt 6, Verkiezing van de 
schepenen en eedaflegging 
 
Toelichting (feiten en context) 
Conform de voordrachtsakte  van de kandidaat-schepenen van gemeente Wellen zoals ontvangen door 
de gemeentesecretaris wnd. dd. 20.12.2012 en conform het besluit van de installatievergadering van de 
gemeenteraad van 2 januari 2013 (punt 6 - verkiezing van de schepenen en eedaflegging), neemt het 
schepenmandaat van Dhr.  Albert Tijs van rechtswege een einde op 31.12.2017. 
 
De gemeenteraad neemt kennis van 
Enig art.: het ontslag van rechtswege van Dhr. Albert Thijs als schepen van gemeente Wellen met ingang 
van 01.01.2018 
 
 
PUNT 2: AMBTSHALVE OPVOLGING VAN DHR.  ALBERT THIJS ALS SCHEPEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Ontslag van rechtswege als schepen van Dhr. Albert Thijs met ingang van 01.01.2018 
 



 

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 
Installatievergadering gemeeteraad van 2 januari 2013, meer bepaald punt 6 verkiezing van de schepen 
en eedaflegging 
Kennisname gemeenteraad van 12.01.2018 van het ontslag van rechtswege van Dhr. Albert Thijs als, 
schepen. 
 
Toelichting (feiten en context) 
Art. 45§1 van het gemeentedecreet bepaalt als volgt: 
§ 1. .... 
De gezamenlijke akte van voordracht kan tevens de einddatum van het mandaat van een kandidaat-
schepen vermelden. In dat geval kan op de akte van voordracht de naam vermeld worden van de persoon 
die hem zal of de personen die hem zullen opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat. In 
voorkomend geval is de schepen bij het bereiken van de einddatum van het mandaat van rechtswege 
ontslagnemend en wordt hij van rechtswege opgevolgd door de persoon die in de akte van voordracht als 
opvolger is vermeld.  
... 
De gezamenlijke akte van voordracht bepaalt dat het schepenmandaat van Dhr. Albert Thijs van 
rechtswege een einde neemt op 31.12.2017. 
De akte van voordracht duidt als opvolger Dhr. Luc Knuts aan voor de resterende duurtijd van het 
mandaat, met ingang van 01.01.2018. 
Dhr. Luc Knuts is geïnstalleerd als gemeenteraadslid tijdens de installatievergadering van de 
gemeenteraad van 2 januari 2013. 
 
Overeenkomstig art. 45§4 van het gemeentedecreet neemt de schepen die een andere schepen opvolgt, 
de rang inneemt in volgorde van de verkiezing met dien verstande dat de OCMW-voorzitter steeds de 
laatste schepen in rang is. 
 
 
BESLUIT:  
De raad: 
 
Art. 1 de gemeenteraad neemt kennis van de verkiezing van rechtswege van dhr. Luc Knuts, 
gemeenteraadslid,  als schepen 
 
Art. 2 Dhr. Luc Knuts is 4de schepen in rang 
 
Art. 3 Afschrift van deze kennisname wordt bezorgd aan de Vlaamse regering binnen de 20 dagen 
 
 
PUNT 3: EEDAFLEGGING IN OPENBARE VERGADERING VAN DHR. LUC KNUTS ALS SCHEPEN 
DE RAAD, 
 
De burgemeester verzoekt Dhr.  Luc Knuts de voorgeschreven eed af te leggen als schepen. 
Dhr. Luc Knuts legt volgende eed af in handen van de burgemeester, in aanwezigheid van de leden van 
de gemeenteraad: 
 
'Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen'. 
 



 

De burgemeester verzoekt vervolgens de akte van eedaflegging te ondertekenen. 
 
De raad 
 
Art. 1  de gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging van Dhr. Luc Knuts als schepen van gemeente 
Wellen 
 
Art. 2 Dhr. Luc Knuts wordt geïnstalleerd als 4de schepen in opvolging van dhr. Albert Thijs 
 
Art. 3 Afschrift van deze kennisname wordt bezorgd aan de Vlaamse regering binnen de 20 dagen 
 
 

II. ALGEMENE FINANCIERING 
 
PUNT 4: MEERJARENPLAN, STRATEGISCHE NOTA, FINANCIËLE NOTA EN TOELICHTING VOOR 
BELEIDSPERIODE 2014-2020 - HERZIENING 2018 
DE RAAD, 
 
Juridische grondslag 
Het Gemeentedecreet van 2005-07-17 en alle latere wijzigingen; 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010   betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012. 
Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het Ministerieel Besluit 
van 26 november 2012.  
Omzendbrief BB 2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en 
budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus (B.S.30/04/2013) 
Omzendbrief BB 2013/7 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus" 
(B.S.07/10/2013) 
Omzendbrief BB 2013/8 - De veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus 
(B.S.30/10/2013) 
Omzendbrief BZ 2012/3 betreffende de vermindering van de plan-en rapporteringsverplichtingen: 
bekendmaking van de Vlaamse beleidsprioriteiten 
Omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 betreffende de aanpassingen van de meerjarenplannen 
2014-2019 en de budgetten 2015. 
Omzendbrief BB 2016 van 15 juli 2016 betreffende de aanpassingen van de meerjarenplannen 2014-
2019 en de budgetten 2017. 
Omzendbrief BB 2017/5 van  6 oktober 2017 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-
2019 en de budgetten 2018. 
Het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale 
besturen kunnen worden opgelegd  
Verslag van het managementteam  
Beslissing college burgemeester en schepenen dd. 2017-12-22 tot goedkeuren van het ontwerp van 
meerjarenplan 2014-2020 herziening 2018 
 
Toelichting (feiten en context) 
Er ligt een ontwerp van meerjarenplan 2014-2020 - herziening 2018 voor ter bespreking. 
Dit ontwerp omvat:  



 

1) het meerjarig beleidsplan per doelstelling, het meerjarig beleidsplan per beleidsdomein, 
2) de strategische nota omvattende de strategische nota, het overzicht van de 

beleidsdoelstellingen      2014-2020, het financiële doelstellingenplan (M1) en  de staat van het 
financieel evenwicht (M2)  

3) de toelichting, omvattende , de beleidsdoelstellingen, de   interne organisatie inclusief schema 
TM1, het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder     de financiële vaste activa, de 
financiële schulden (TM2)  

 
Uit het ontwerp blijkt dat volgende doelstellingen zijn weerhouden: 
 

BD1: Overig beleid 
BD2: Het gemeentebestuur zorgt voor een klantgerichte dienstverlening naar de burger toe 
BD3: Het gemeentebestuur waakt over de veiligheid van de Wellense leefomgeving 
BD4: Het gemeentebestuur voert een volwaardig sociaal beleid in samenwerking met het OCMW 
BD5: Het gemeentebestuur werkt aan een kwaliteitsvolle leefomgeving 
BD6:  Het gemeentebestuur maakt werkt van een lokaal woonbeleid 
BD7: Het gemeentebestuur werkt verder aan een bruisende gemeente met een toegankelijk 
vrijetijdsaanbod 
BD8: Het gemeentebestuur zet in op lokale economie 

 
A. Strategische nota 
Het verslag aan de Vlaamse regering bij het besluit van de Vlaamse regering van 25/06/2010 betreffende 
de beleids-en beheerscyclus vermeldt als volgt: ‘In functie van een adequate beleids-en beheerscyclus 
moet de raad beleidsdoelstellingen, de zogenaamde strategische doelstellingen, formuleren. Uit alle 
geformuleerde doelstellingen selecteert de raad diegene waarover hij expliciet wenst te rapporteren in 
de strategische nota van het meerjarenplan. Dit worden de prioritaire beleidsdoelstellingen genoemd. 
Volgende doelstelling wordt aangeduid als prioritair: BD5: Het gemeentebestuur werkt aan een 
kwaliteitsvolle leefomgeving  
Deze doelstelling is opgenomen in de strategische nota. 
 
B. Financiële nota 
De financiële nota van het meerjarenplan verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd 
en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.  
De financiële nota bestaat uit het financieel doelstellingenplan (schema M1) en de staat van het 
financiële evenwicht (schema M2). 
Het ontwerp van meerjarenplan is financieel evenwichtig als volgende voorwaarden vervuld zijn: 
1.  Het resultaat op kasbasis is voor elk financieel boekjaar dat deel uitmaakt van de financiële nota van 
het meerjarenplan groter dan of gelijk aan nul 
2.  De autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het 
meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul 
3.  Er zijn geen andere elementen waaruit blijkt dat het financiële evenwicht fictief is 
Het ontwerp van meerjarenplan is financieel evenwichtig. 
 
C. De toelichting 
De toelichting bij het meerjarenplan verduidelijkt de inhoud van het meerjarenplan en wordt bij het 
meerjarenplan gevoegd.  
 
Argumentatie 
Het meerjarenplan 2014-2020 wordt herzien omwille van volgende redenen: 

1) aanpassingen van de ramingen (inkomsten en uitgaven) aan de actuele noodwendigheden 
2) aanpassingen van de acties aan nieuwe inzichten / mogelijkheden / ontwikkelingen  
3) herschikking van het meerjarenplan aan de timing van de projecten 



 

4) aan de doelstellingen en actieplannen wordt niet geraakt 
    
 
Dhr. Benny Maes licht toe: 

• hij somt de voornaamste inkomsten en uitgaven op 
• de invloed van de taxshift op de personenbelasting doet zich nu al voelen; tegen einde 2020 

zullen we volgens een studie van Belfius tot 15% minder personenbelasting ontvangen.  
• Van Limburg.net ontvangt men geen dividenden  -hij haalt burgemeester Reekmans van 

Glabbeek aan die zegt dat gemeenten 25% kunnen besparen indien we dit zelf doen 
• Burgemeesterconvenant: er zijn nu middelen voorzien om acties te nemen in uitvoering van 

deze convenant; dit is positief: via de burgemeesterconvenant werk je aan de toekomst van onze 
gemeente en onze kinderen 

• Er is nog positief resultaat per 31.12.2018 maar het reservefonds is gehalveerd.  
• Wat betreft budget zelf: hij staat achter de zaken die voorzien zijn in budget 2018. 
• het meerjarenplan toont aan dat het: resultaat op kasbasis stijgt in 2019 en 2020. 

Dhr. Marc Weeghmans: 
• Co2 uitstoot ligt hun nauw aan het hart - Open-Vld vindt dat we een voorbeeldfunctie moeten 

hebben voor onze toekomstige generatie en daarop moet geïnvesteerd worden met 
belastingeld; Men zal in de toekomst komen met voorstellen die haalbaar zijn voor co2 in Wellen 
en hij hoopt dat meerderheid daar dan in mee wil gaan - hun voorstellen zijn af en we zullen dit 
weldra ontvangen 

• Inkomsten zijn minder voor gemeente maar bezoldiging voor sociale lasten en pensioenen stijgt 
met 220.000 € - dit is veel! Waar gaat dat naar toe?  

• Receptiekosten: er is volgens hun nooit meer geld uitgegeven aan recepties dan nu. Wil de 
burger dat wel? Hoeveel % van de bevolking komt er naar dergelijke aangelegenheden?  

• Er is een kunstgrasveld gerealiseerd op KVK maar er is niet veel anders gerealiseerd 
Dhr. Benny Maes: 

• Men heeft gelijk - Recepties zijn er bijgekomen - Zaken moeten op termijn bekeken worden 
• Wat betreft stijging personeelskost, handelt dit over pensioenverplichtingen die wordt 

opgebouwd, verrekening van aanwervingen en afvloeiingen, Financieel beheerder en secretaris 
die aan 130 % betaald worden … 

Mevr. Els Robeyns: 
• Stijging personeelskost is o.a. te wijten aan het feit dat de secretaris in 2018 toegevoegd zal 

worden aan de loonlijst van de gemeente igv decreet lokaal bestuur - nu staat zij nog op de 
loonlijst van het OCMW. 

• Wat betreft de toestand van het reservefonds: uit de rekening zal blijken dat de toestand ong. 1 
miljoen € gunstiger is dan het budget. Er zal einde 2018 vermoedelijk +/- 3 miljoen euro in het 
reservefonds zitten. Er staan nl. voor 500.000 € leningen in, die we niet zullen opnemen  

Dhr. Marc Weeghmans: 
• Voor de sporthal is 35.000 € voorzien. Wat gaat er precies gebeuren? Gaat men verwarming 

verbeteren? Denkt men aan een milieuvriendelijke toepassing?  
• 35.000 € wat gaat er gebeuren? 
• Verwarming? Milieuvriendelijk? 

Mevr. Els Robeyns: 
• er wordt meer voorzien dan 35.000 € - in 2017 was er ook reeds een bedrag voorzien en deze 

twee bedragen moeten samen geteld worden 
• Infrax is een gespecialiseerde partner inzake energiebeheer en duurzaamheid - infrax doet 

jaarlijks een doorlichting en maakt hiervan een rapport.  
• Uit deze doorlichting blijkt dat de sporthal niet energieverslindend is binnen de benchmarkt van 

de sporthallen. 
 
Dhr. Herman Pipeleers: 



 

• Dhr. Marc Weeghmans stelt dat er veel geld wordt uitgegeven aan recepties en dat er weinig 
anders is gebeurd dan aanleg van een kunstgrasveld op KVK 

• Hij heeft zaken opgeschreven die het bestuur heeft gerealiseerd: Ulbeek , schoolomgeving, 
Raamstraat, Vloeiherk, werken in Berlingen, Zonneveldweg, stoepen Eival, werken bodem, 
containerpark dat behouden is, jaarlijkse bestrijkingen wegen, verbeteringen op Maupertuus, 
kasseien Dorpsplein, aankoop vrachtwagen en bermmaaicombinatie, ..... hieruit blijkt dat het 
geld is aan iets anders opgegaan dan aan enkel en alleen recepties 

 
BESLUIT: Goedkeuren 

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

De raad beslist: 
 
Art. 1 het meerjarenplan 2014-2020 - herziening 2018 houdende, de strategische nota, de financiële 
nota en de toelichting wordt vastgesteld en dit met volgende resultaten-saldi: 
 
-  Het financiële doelstellingenplan (M1):  
   2014: + 1.626.989 
   2015:    + 626.824 
   2016: - 1.26.190 
   2017: - 6.586.732 
   2018:     - 820.031  
   2019:    + 284.111 
   2020:  + 305.410 
 
-  De staat van het financieel evenwicht (M2) 
.   Resultaat op kasbasis                Autofinancieringsmarge 
 2014: 9.665.841 2.895.802 
 2015: 10.292.665 2.166.249 
 2016: 9.076.475 2.177.773 
 2017: 2.489.743 1.258.871 
 2018: 1.669.711 1.074.347 
 2019: 1.953.823 1.046.623 
    2020:           2.259.233                         1.069.235 
   
Art. 2 het meerjarenplan 2014-2020 - herziening 2018 wordt overgemaakt aan de toezichthoudende 
overheden conform art. 253 gemeentedecreet  
 
Art. 3 het meerjarenplan 2014-2020- herziening 2018 wordt digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse 
overheid. 
 
PUNT 5: VASTSTELLEN BUDGET 2018 
DE RAAD, 
 
Juridische grondslag 
Het gemeentedecreet van 2005-07-15 en alle latere wijzigingen 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010   betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het 



 

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012. 
Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het Ministerieel Besluit 
van 26 november 2012.  
Omzendbrief BB 2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en 
budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus (B.S.30/04/2013) 
Omzendbrief BB 2013/7 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus" 
(B.S.07/10/2013) 
Omzendbrief BB 2013/8 - De veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus 
(B.S.30/10/2013) 
Omzendbrief BZ 2012/3 betreffende de vermindering van de plan-en rapporteringsverplichtingen: 
bekendmaking van de Vlaamse beleidsprioriteiten 
Omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 betreffende de aanpassingen van de meerjarenplannen 
2014-2019 en de budgetten 2015 
Omzendbrief BB 2016 van 15 juli 2016 betreffende de aanpassingen van de meerjarenplannen 2014-
2019 en de budgetten 2017 
Omzendbrief BB 2017/5 van 6 oktober 2017 betreffende de aanpassingen van de meerjarenplannen 
2014-2019 en de budgetten 2018 
Het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale 
besturen kunnen worden opgelegd  
Verslag van het managementteam  
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 2017-12-22 tot goedkeuren van het 
ontwerp van budget 2018; 
Het meerjarenplan 2014-2020 goedgekeurd in vergadering van de gemeenteraad dd. 2018-01-12; 
 
Toelichting (feiten en context) 
Er ligt een ontwerp van budget 2018 voor ter bespreking. 
 
Dit ontwerp bevat: 
a) de beleidsnota, de doelstellingennota, het doelstellingenbudget inclusief schema B1, de financiële 
toestand, lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden 
opgenomen,  lijst met daden van beschikking, lijst met nominatief toegekende subsidies,  
b) de financiële nota omvattende het exploitatiebudget (B2), het investeringsbudget (B3 en B4), het 
liquiditeitenbudget (B5)  
c) de toelichting omvattende de toelichting bij het exploitatiebudget (TB1 en TB2), toelichting bij het 
investeringsbudget (TB3, TB4 en per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een 
prioritaire beleidsdoelstelling een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de 
normale exploitatie van de activa), de evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5), een overzicht per 
beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies    
 
A. De beleidsnota 
De beleidsnota verwoordt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar zal voeren en 
concretiseert de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan in concrete acties. In de beleidsnota van het 
budget komen de doelstellingen van het betrokken financieel boekjaar tot uiting.  
De beleidsnota van het budget omvat de doelstellingennota, het doelstellingenbudget, de financiële 
toestand, de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget 
worden opgenomen, de lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget worden 
opgenomen, de lijst met nominatief toegekende subsidies. 
De beleidsnota geeft een duidelijk beeld van het te voeren beleid in werkjaar 2018. 
 



 

B. De financiële nota 
Via de financiële nota van het budget worden de uitvoerders door de raad gemachtigd middelen te 
besteden en te verwerven. 
De financiële nota omvat het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget. 
De financiële nota geeft een duidelijk beeld van de beschikbare middelen voor het te voeren beleid in 
werkjaar 2018. 
 
C. De toelichting 
De toelichting bevat informatie ter verduidelijking van het budget. 
De toelichting bevat het exploitatiebudget per beleidsdomein, de evolutie van het exploitatiebudget, de 
toelichting bij het investeringsbudget, de evolutie van het liquiditeitenbudget en een overzicht per 
beleidsveld van de te verstrekken werkings-en investeringssubsidies. 
De toelichting stemt overeen met de bepaling van art. 10 van het ministerieel besluit van 1/10/2010. 
De raadsleden gaan over tot bespreking van het budget 2018. 
Na bespreking van zowel de beleidsnota, de financiële nota en de toelichting, blijkt dat het budget 
aansluit bij het meerjarenplan en dit zowel inhoudelijk, beleidsmatig als financieel. 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
12 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes, Albert Thijs, Chris 
Ramaekers, Frank Cornitensis, Luc Knuts, Herman Pipeleers, Ellen Punie, Ilse Bosmans en Dirk 
Ottenburghs 
6 onthoudingen: Sandra Jans, Marc Weeghmans, Stijn Vandersmissen, Mario Vanvoorden, Marc 
Beertens en Shirley Schoels 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 het budget 2018 wordt vastgesteld en dit met volgende resultaten: 
- De beleidsnota: 

Uitgaven: 10.004.963 
Ontvangsten: 9.184.931 
Saldo: - 820.031 

- De Doelstellingennota:  
Exploitatie: - -32.32,42 
Investeringen: - 908.590 
Andere: 0 

- Het Doelstellingenbudget (B1): - 820.031 
- Het Exploitatiebudget (B2): 747.141 
- Het totaal van de investeringsenveloppes (B3): 

Verbinteniskrediet   Transactiekrediet 2018 
    totaal uitgaven:      22.108.195      2.093.016  
    totaal ontvangsten:      10.494.555                                                  735.533 
  - De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen (B4): - 1.357.483 
- Het liquiditeitenbudget (B5):  
               Het budgettair resultaat boekjaar: - 820.031 
               Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar: 2.489.743 
               Het gecumuleerde budgettaire resultaat: 1.669.177 
               Het resultaat op kasbasis: 1.669.711 
 
Art. 2 het budget 2018 stemt overeen met het meerjarenplan 2014-2020 
 
Art. 3 het budget 2018 wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheden conform art. 253 



 

gemeentedecreet 
 
Art. 4 het budget 2018 wordt digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid. 
 
 
PUNT 6: BEPALING VAN DE OPDRACHTEN: 
- DIE NOMINATIEF IN HET BUDGET 2018 - MET DETAIL VOORZIEN ZIJN, EN 
- WAARVOOR HET BEPALEN VAN DE WIJZE EN DE VOORWAARDEN VAN GUNNEN WORDEN 
GEDELEGEERD NAAR HET COLLEGE. 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2015,houdende het reglement tot vaststelling van de 
bevoegdheden van de gemeenteraad die aan het College van Burgemeester en Schepenen worden 
gedelegeerd - wijziging bepaalt: 
"Art. 1 Overeenkomstig art. 43 en 57 van het gemeentedecreet worden beschouwd als opdrachten 
van dagelijks bestuur: 
1) Alle verbintenissen zonder financiële impact die niet expliciet tot de bevoegdheid van de 
gemeenteraad behoren 
2) De verrichtingen in het exploitatiebudget die het bestuur niet jaaroverschrijdend binden 
3) De verrichtingen in het exploitatiebudget die het bestuur jaaroverschrijdend binden, 
waarvan de jaarlijkse uitgave niet hoger ligt dan het bedrag, zoals gebruikelijk voor de 
opdrachten die in het kader van de wetgeving overheidsopdrachten gegund worden met 
toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking zoals voorzien in art. 
105§1 van het KB van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, thans 
85.000 € excl. BTW en berekend over de volledige opdrachtduur (voor overeenkomsten van 
een bepaalde duur met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging en voor overeenkomst van 
onbepaalde duur wordt de totale opdrachtenwaarde berekend op 48 maanden) 
4) de verrichtingen in het investeringsbudget waarvan het verbinteniskrediet niet hoger ligt dan 
50.000 € over overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten voor zover deze 
binnen hetzelfde boekjaar gerealiseerd of geleverd worden in normale omstandigheden 
Het college is derhalve bevoegd om voor de verrichtingen van dagelijks bestuur de wijze, waarop 
overheidsopdrachten worden gegund, evenals de vast te stellen voorwaarden, bestekken of 
lastenboeken te bepalen, uiteraard binnen de perken van de op de begroting ingeschreven 
kredieten. 
Ingeval van twijfel bij het gemeentelijk personeel of het wel degelijk een aangelegenheid van 
dagelijks bestuur betreft, geldt de verplichting om het dossier voor te leggen aan het college van 
burgemeester en schepenen als hoofdbudgethouder. 
 
Art. 2 In aanvulling van art. 1 zal het college – als de gemeenteraad de voorwaarden en wijze van 
gunnen niet zelf heeft vastgelegd - de bevoegdheid krijgen tot vaststelling van de wijze en de 
voorwaarden van gunnen voor alle nominatief in het budget (wijzigingen) en haar bijlagen 
opgenomen werken, leveringen en diensten binnen de perken van de in het budget (wijzigingen) in 
haar bijlagen opgenomen kredieten en binnen verder door de gemeenteraad n.a.v. de goedkeuring 
van het budget (of budgetwijziging) bepaalde krijtlijnen. 
Hiertoe zal de raad bij afzonderlijke beslissing de opdrachten bepalen: 
1) die nominatief in het budget voorzien zijn en afzonderlijk omschreven in de toelichtende 
nota (beleidsnota) bij het budget en 
2) waarvoor het bepalen van de wijze en de voorwaarden van gunnen worden gedelegeerd 
naar het college 
 
Art. 3 Wijzigingen tijdens de uitvoeringsfase aan gegunde opdrachten, ook als die niet onder 



 

dagelijks bestuur vallen en voor zover die wijzigingen niet leiden tot bijkomende uitgaven van meer 
dan 10 % van het oorspronkelijke gunningsbedrag, worden beschouwd als opdrachten van dagelijks 
bestuur.  
 
Juridische grondslag 
Het gemeentedecreet van 2005-07-15 en alle latere wijzigingen, inzonderheid op art. 43 §2 punt 11a en 
b, alsook art. 57 §3 punt 5 en 6. 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010   betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012. 
Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het Ministerieel Besluit 
van 26 november 2012.  
Omzendbrief BB 2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en 
budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus (B.S.30/04/2013) 
Omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 
2014-2019 en de budgetten 2015 
Omzendbrief BB 2015/2 van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 
en de budgetten 2016 
Omzendbrief BB 2013/7 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus" 
(B.S.07/10/2013) 
Omzendbrief BB 2013/8 - De veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus 
(B.S.30/10/2013) 
Omzendbrief BZ 2012/3 betreffende de vermindering van de plan-en rapporteringsverplichtingen: 
bekendmaking van de Vlaamse beleidsprioriteiten 
Omzendbreif BB 2017/5 betreffende de aanpassen van de meerjarenplannen 2014-2019 en de 
budgetten 2018 
Het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale 
besturen kunnen worden opgelegd  
Verslag van het managementteam; 
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 2017-12-22 tot goedkeuren van het 
ontwerp van budget 2018; 
Het budget 2018 en het meerjarenplan 2014-2020 - herziening 2018 vastgesteld in vergadering van de 
gemeenteraad dd. 2018-01-12; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
 
Toelichting (feiten en context) 
Gelet op het budget 2018, omvattende: 
  a. de doelstellingennota, en - budget, financiële toestand, lijsten overheidsopdrachten, daden van 
beschikking, nominatieve subsidies, de financiële nota houdende het exploitatie-, het investerings- en 
liquiditeitenbudget en de toelichting.  
 
Gelet op bijgevoegde nominatieve lijst,  
houdende de opdrachten:  
. die nominatief in het budget 2018 met detail voorzien zijn , en 
. waarvoor het bepalen van de wijze en de voorwaarden van gunnen worden gedelegeerd naar het 
college  
Gelet dat deze lijst de acties omvat die werden opgenomen in de beleidsnota en de doelstellingennota 



 

van het budget 2018; 
 
Overwegende dat deze opdrachten (acties) bijgevolg als zijnde ’nominatief opgenomen in het 
vastgestelde budget’ beschouwd mogen worden;   
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De Raad beslist: 
 
Art. 1 De opdrachten opgenomen in de bijgevoegde lijst:  
“ Bepaling van de opdrachten:  
. die nominatief in het budget 2018 met detail  
   voorzien zijn , en 
. waarvoor het bepalen van de wijze en de voorwaarden van gunnen 
  worden gedelegeerd naar het college”  
en  dewelke acties omvat die werden opgenomen in de beleidsnota en de doelstellingennota van het 
budget 2018; 
worden als zijnde nominatief opgenomen in het vastgestelde budget en afzonderlijk omschreven in de 
beleidsnota en doelstellingennota bij het budget, beschouwd. 
Deze lijst maakt integrerend deel uit van dit besluit en  bevat de acties die werden opgenomen in de 
beleidsnota en de doelstellingennota van het budget 2018; 
 
Art. 2 Het bepalen van de wijze en de voorwaarde van gunnen van deze opdrachten wordt gedelegeerd 
naar het college van burgemeester en schepenen.  
 
 
PUNT 7: GEMEENTELIJKE DOTATIE 2018 AAN POLITIEZONE KANTON BORGLOON 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Schrijven dd. 21.11.2017 vanwege de lokale Politiezone Kanton Borgloon houdende de gemeentelijke 
dotaties aan de politiezone periode 2018-2022 en de gemeentelijke dotatie voor 2018. 
Uittreksel uit het verslag van het college van 04.12.2017 terzake, waarbij het college de raming 
aanvaardde om ze ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
Juridische grondslag 
Omzendbrief BA-2002/12 - Nieuwe lokale politie - eengemeentezones en meergemeentezones - 
administratief toezicht - specifiek toezicht en gewoon toezicht. 
Omzendbrief BB 2017/3 van 17.08.2017 houdende de instructies voor het opstellen van de budgetten 
2018 en de bijhorende meerjarenplannen van de gemeenten en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn van het Vlaamse gewest. 
Artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht. 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen. 
 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet Budget 2018 / € 494 497,00 / € 494 497,00 

Beleidsdoelstelling 001/001 Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001/001/001 Gelijkblijvend beleid 

Actie 001/001/001/005 Toegestane subsidies (GB) 



 

Beleidsdomein 01 Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn 

Registratiesleutel 6494 0000 / 0 400 

Visum  

 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De gemeentelijke dotatie 2018 aan de PZ Kanton Borgloon wordt vastgesteld op € 494 497,00 
 
Art. 2 Deze bijdrage wordt voorzien in de begroting 2018, onder registratiesleutel 64940000/0400. 
 
Art. 3 In het kader van art. 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk 
toezicht zal deze beslissing aangetekend en samen met een kopie van de betreffende registratiesleutel 
uit het budget 2018, worden toegezonden aan de provinciegouverneur via de 10° Directie van de 
Provincie. 
 
 
PUNT 8: 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 van de dotaties aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg werd vastgelegd bij 
beslissing van de gouverneur dd. 7.12.2017. 
De gemeentelijke dotatie wordt bepaald als het aandeel volgens deze verdeelsleutel in de raming van de 
begroting van de hulpverleningszone. 
De raming van de totale gemeentelijk dotatie in de begroting 2018 voor de hulpverleningszone Zuid-
West Limburg werd door de prezoneraad van 4 september 2017 vastgelegd op € 16 018 224. 
 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet Budget 2018: € 289 055 

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 00 Bijdrage brandweer Hasselt   € 289 055 



 

Visum  

 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De gemeentelijke dotatie 2018 aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg wordt, aan de hand 
van de verdeelsleutel bepaalt door de Gouverneur dd. 7.12.2017, alzo vastgesteld op € 289 055. 
 
Art. 2 De gemeentelijke dotatie wordt voorzien op de begroting 2018 onder registratiesleutel 
64940000/0 410 00. 
 
 

III. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 9: TIJDELIJKE VERLENGING VAN DE CONCESSIEOVEREENKOMST BETREFFENDE DE CAFETARIA IN DE 
SPORTHAL DE BLOKEN EN DE CAFETARIA OP HET DOMEIN MAUPERTUUS 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De concessie voor de cafetaria van sporthal De Bloken en domein Maupertuus ten gunste van Mario 
Rosmarino loopt af op 30 juni 2018. 
 
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 van bestuurshandelingen 
Gemeenteraadsbesluit van 29 februari 2008 betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor de 
concessie van de cafetaria in sporthal De Bloken en de cafetaria op het domein Maupertuus 
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 mei 2008 betreffende de 
concessieovereenkomst voor de uitbating van de cafetaria's van sporthal De Bloken en zwembad 
Maupertuus: toewijzing 
 
Toelichting (feiten en context) 
De concessieovereenkomst van 30 mei 2008 betreffende de cafetaria van sporthal De Bloken en de 
cafetaria van domein Maupertuus met dhr. Mario Rosmarino loopt af op 30 juni 2018. In principe opent 
het zwembad jaarlijks op 1 juli. Hierdoor zou de nieuwe uitbater geen tijd hebben om de uitbating voor 
te bereiden. Een verlenging van de huidige overeenkomst dringt zich op.  
Gelet op de duur van het zaalsportseizoen van september tot en met april, is het wenselijk om de 
overgang van uitbater te laten gebeuren na afloop van het zaalsportseizoen en voor de aanvang van het 
zomerseizoen in het zwembad. De concessie wordt daarom verlengd tot en met 30 april 2019. Hierdoor 
kan men de optimale werking garanderen aan zowel clubs als uitbater. De huidige concessionaris is 
bereid om in te stemmen met een verlenging. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 

• In 2008 is er concessie afgesloten met uitbater en dit voor sporthal en zwembad 



 

• Deze concessie eindigt in principe 30 juni 2018 
• er ligt een voorstel voor om de concessie te verlengen tot 30.04.2019 omwille van 2 redenen: 

○ Nieuwe concessie zou in principe starten op 1 juli als zwembad open gaat … dit is niet 
aangewezen  

○ Om 3 maanden voor de verkiezingen concessie te verlengen met 10 jaar is geen goed idee - 
je kan dit beter aan de volgende beleidsploeg over laten 

• Het college heeft onderhandeld met de huidige uitbater; hij is bereid in te stemmen met een 
verlenging van de concessie op voorwaarde dat de gemeente de SABAM voor 2018 voor het 
zwembad ten laste neemt tbv. 600 € (éénmalig). 

 
BESLUIT: Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De huidige concessieovereenkomst betreffende de cafetaria in de sporthal De Bloken en de 
cafetaria op het domein Maupertuus met de heer Mario Rosmarino wordt verlengd tot en met 30 april 
2019. 
 
Art. 2 Tijdens de duurtijd van de tijdelijke verlenging wordt een nieuwe concessie uitgeschreven voor de 
uitbating van de cafetaria van sporthal De Bloken en Domein Maupertuus. 
 
 
PUNT 10: VOLMACHT VOOR STAD BORGLOON TOT HET VOEREN VAN DE VERKOOP VAN EEN GEBOUW 
GELEGEN TE BORGLOON, 1STE AFDELING, SECTIE B, NR. 397 V 2 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Voorbereidende ambtelijke vergadering met stad Borgloon en gemeente Heers d.d. 15.09.2017. 
Besluit van het schepencollege van 25 september 2017 betreffende het principieel akkoord inzake de 
verkoop van het voormalige tijdelijke politiecommissariaat gelegen te Borgloon, 1ste afdeling, sectie B, 
nr. 397 V2. 
Brief van stad Borgloon d.d. 28.11.2017 met de vraag naar de goedkeuring van de opdrachtfiche en de te 
volgen procedure van verkoop. 
 
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 
Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804 
Wet van 2 mei betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen 
zonder winstoogmerk en de stichtingen 
Besluit van het schepencollege van 25 september 2017 betreffende het principieel akkoord inzake de 
verkoop van het voormalige tijdelijke politiecommissariaat gelegen te Borgloon, 1ste afdeling, sectie B, 
nr. 397 V2 
 
Toelichting (feiten en context) 
De lokale politie werd tijdelijk gehuisvest in een gebouw gelegen te Borgloon, 1ste afdeling, sectie B, nr. 
397 V 2, Ervaert 12. Gelet op de ingebruikname van het nieuwe politiecommissariaat, is dit gebouw in 
onbruik geraakt. De stad Borgloon en gemeenten Heers en Wellen zijn mede-eigenaars van het 
betreffende gebouw. De mede-eigenaars kunnen, indien gewenst, in onderling overleg over gaan tot een 



 

verkoop van het betreffende gebouw. De mede-eigendom werd verkregen per akte verleden door dhr. E. 
Awouters, burgemeester van Stad Borgloon, d.d. 19.12.2012. De verdeling van de mede-eigendom 
gebeurde in verhouding met het inwonersaantal ten tijde van de aankoop. De volgende verdeelsleutel 
geldt: 
Gemeente Wellen: 7.402/24.998ste 
Gemeente Heers: 7.104/24.998ste 
Stad Borgloon: 10.492/24.998ste 
 
Stad Borgloon stelde voor de verkoop te organiseren via fednet, het online platform voor de objectieve 
verkoop van onroerende overheidsgoederen. De toezichthoudende overheid aanvaardt de verkoop via 
fednet expliciet als een procedure die gelijkgesteld wordt met de openbare verkoop inzake 
openbaarheid en gelijkheid. De kosten van de verkoop worden gedragen door de koper. De verdeling 
van de opbrengst gebeurt in overeenstemming met het aandeel in de mede-eigendom. De opbrengst 
wordt voorzien in het budget van 2018. Op basis van het fednet-schattingsverslag d.d. 27.10.2017 wordt 
uitgegaan van een instelprijs van 175.000,00 euro. Bij deze verkoopprijs bedraagt het aandeel dat 
toekomt aan de gemeente Wellen 51.818,15 euro. 
Per besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 25.09.2017 werd de principiële 
goedkeuring verleend voor deze verkoop en werd aan stad Borgloon de volmacht gegeven voor het 
opstellen van een opdrachtfiche onder de fednet-procedure, waarbij werd uitgegaan van een instelprijs 
van 120.000 en een geraamde opbrengst voor gemeente Wellen van 35.532,44 €, dewelke werd 
ingeschreven in budget 2018. 
Stad Borgloon vraagt om de goedkeuring van de opdrachtfiche door zowel college als gemeenteraad en 
om de goedkeuring van de gemeenteraad inzake de volmacht tot verkoop voor stad Borgloon en de 
toepassing van de verdeelsleutel volgens de respectieve aandelen in de mede-eigendom. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De verkoop van het gebouw gelegen te Ervaert 12, Borgloon, 1ste afdeling, sectie B, nummer 397 
V 2 wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2 Aan stad Borgloon wordt de volmacht verleend inzake de administratieve voorbereiding en 
afhandeling van de verkoopsprocedure. 
 
Art. 3 De opdrachtfiche voor de verkoop via fednet wordt goedgekeurd zoals heden bijgevoegd. 
 
Art. 4 De verdeelsleutel voor de opbrengst van deze verkoop, zijnde de verdeling op basis van de 
respectieve aandelen in de mede-eigendom, wordt goedgekeurd. 
 
 
PUNT 11: POLITIEVERORDENING INZAKE DIEREN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Brief d.d. 15/11/2017 van de Provincie Limburg inzake gemeentelijke regelgeving roofvogels en uilen. 
Provincie Limburg heeft de gemeente verzocht een modelreglement inzake roofvogels op te nemen in de 
gemeentelijke regelgeving. 
 
Juridische grondslag 
Nieuwe gemeentewet, in het bijzonder art. 119, 119bis en 135 §2 



 

Het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikels 2 en 42, 43§2,2° 
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, in het bijzonder art. 2 §1, 6 
§1, 45 en 4 §5. 
Bespreking van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/12/2017 inzake de gemeentelijke 
regelgeving omtrent roofvogels.  
 
Toelichting (feiten en context) 
Het houden en het tentoonstellen of het opvoeren van roofvogels en uilen kent de laatste jaren een 
enorme groei. Door de groei stijgt echter ook het aantal klachten inzake het dierenwelzijn van de 
roofvogels in Vlaanderen. 
 
De ongeziene groei in het verhandelen van deze dieren is te verklaren door het vertonen van Harry 
Potter en aanverwante films en door de talrijke roofvogelshows waarin valken, woestijnbuizerds, gieren, 
adelaars, haviken, oehoes en andere grote roofvogels door valkeniers getoond worden aan het publiek. 
 
Deze roofvogelshows brengen deze dieren in een omgeving waar ze niet thuishoren. Bovendien brengt 
deze vorm van entertainment gevaren met zich mee voor de openbare orde en veiligheid. Roofvogels en 
uilen zijn immers wilde dieren. De opvoeringen bestaan erin dat het dier hongerig gehouden wordt om 
kunstjes uit te voeren tegen beloning. Het gedrag van een roofvogel is echter onvoorspelbaar. Zeker 
wanneer de houder ervan het dier onvoldoende onder controle heeft. 
 
Tijdens een show ontsnappen geregeld roofvogels. Deze roofvogels kunnen moeilijk zelf jagen omwille 
van touwen en riemen aan de poten, verhongeren bijgevolg of vallen huisdieren, kippen of konijnen aan. 
 
Uitheemse en hybride roofvogels en uilen, die ontsnappen, kunnen leiden tot faunavervalsing. 
Ontsnapte, uitheemse grote valken kunnen bovendien hybridiseren met de inheemse slechtvalk. Door de 
hoge handelswaarde van veel roofvogels en uilen worden er regelmatig roofvogels en uilen uit de vrije 
natuur gehaald en in de (illegale) handel gebracht. Veel roofvogelshows en het niet professioneel 
houden van roofvogels en uilen leidt bovendien tot onnodig veel dierenleed. Roofvogels hebben 
specifieke zorgen nodig, waarvan particulieren niet altijd goed op de hoogte zijn. Vaak zijn de vogels 
gehuisvest in totaal onaangepaste omstandigheden (zoals te kleine kooien, onaangepaste voeding...). 
 
De regelgeving omtrent het houden en opvoeren van roofvogels is uitermate beperkt, waardoor 
misbruik en wantoestanden vaak voorkomen. Zo ontbreekt een officiële registratie van 
roofvogelhouders en catalogeren huidige registers enkel beschermde soorten (CITES en soortenbesluit). 
Hierdoor worden de aantallen bij hobbyisten niet consequent opgevolgd. 
 
Argumentatie 
Het houden van opvoeringen met roofvogels wint aan populariteit. Het aantal klachten inzake het 
dierenwelzijn van roofvogels stijgt in Vlaanderen eveneens. Deze vorm van entertainment brengt 
bovendien gevaren met zich mee voor de openbare orde en de veiligheid. Bovendien is de regelgeving 
omtrent het houden en het opvoeren van roofvogels erg beperkt, waardoor misbruik en wantoestanden 
vaak voorkomen. Verder kunnen uitheemse en hybride roofvogels, die ontsnappen, leiden tot 
faunavervalsing. In kader van de handel in roofvogels worden daarnaast nog geregeld nesten en 
nestkasten geplunderd. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 

• er ligt een vraag voor om een verbod in te voeren niet op het houden van roofvogels maar op 
het geven van roofvogelshows op het openbaar domein 

Dhr. Benny Maes: 
• er is een werkgroep over roofvogels in gevangenschap samengesteld uit diverse ornitologische 



 

verenigingen  
• deze werkgroep is tot bepaalde conclusies gekomen, o.a. dat vogels die op blok gehouden 

worden, regelmatig een vrije vlucht moeten kunnen nemen 
• in het voorstel dat voor ligt ter goedkeuring, veroordeelt men mensen omdat men vogels 

tentoon stelt - dit zou dan overal in Vlaanderen mogen, maar niet in Wellen ... 
Dhr. Mario Vanvoorden: 

• het beroep van valkenier is erkend als cultureel erfgoed 
• als je het voorstel van besluit goed keurt, keur je ook het beroep van valkenier af 
• onze kinderen moeten leren van een valkenier wat kan en wat niet kan met betrekking tot 

roofvogels 
Dhr. Dirk Ottenburgs: 

• gaat enkel over een verbod op roofvogelshows op openbaar domein 
• hij verwijst naar een artikel in het nieuwsblad: Dhr. Wim Huygen houdt beroepsmatig roofvogels 

en is valkenier - Huygen stelt dat roofvogels niet thuis horen op braderie en kermissen - men is 
tegen shows van roofvogels op braderie en kermissen, gezien deze een totaal verkeerd beeld 
geven aan kinderen van roofvogels. Kinderen moeten leren dat roofvogels niet thuis horen in 
een kooi maar in de natuur 

• men is niet tegen valkeniers, in tegendeel, men is enkel tegen shows met roofvogels op 
openbaar domein 

Mevr. Shirley Schoels: 
• hoe kijkt men dan aan tegen paarden op kermissen? 

Mevr. Els Robeyns: 
• hier is specifieke reglementering voor  
• wat haar betreft, mag dit evenwel ook afgeschaft worden 

 
BESLUIT: Goedkeuren 

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

De raad beslist: 
 
Art. 1 Het is verboden op openbaar domein om in gevangenschap gehouden roofvogels en uilen tentoon 
te stellen, ermee te paraderen, of om deze dieren op welke wijze dan ook te betrekken bij publieke 
evenementen. Dit verbod is niet van toepassing op vrijlatingen van gerevalideerde wilde roofvogels en 
uilen door de erkende Vogelopvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren (VOC’s). 
 
Art. 2 De inbreuken op dit reglement worden gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete 
zoals bedoeld in 119bis van de Gemeentewet, voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en 
provinciale reglementen of verordeningen niet in andere straffen voorzien. 
Bij het bepalen van de hoogte van de boete wordt rekening gehouden met de ernst van de inbreuk en 
met eventuele herhaling. 
 
Art. 3 Onderhavige verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het 
Gemeentedecreet. 
Een eensluidend afschrift zal worden overgemaakt aan: 

• de Bestendige Deputatie, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt; 
• de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, Afdeling Hasselt, Parklaan 25 bus 2, 3500 Hasselt; 
• de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, Afdeling Tongeren, Vrijthof 2, 3700 Tongeren; 
• de griffie van de politierechtbank Afdeling Hasselt, Parklaan25 bus 4, 3500 Hasselt; 



 

• de griffie van de politierechtbank Afdeling Tongeren, Kielenstraat 22 bus 3, 3700 Tongeren. 
Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan: 

• de politiezone kanton Borgloon, Ervaert 2, 3840 Borgloon. 
 
 

IV. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
PUNT 12: HARTVEILIGE GEMEENTE - SCHENKING AAN GEMEENTE WELLEN VAN 1 AED-TOESTEL MET 
OPBRENGSTEN BAL BURGEMEESTER 2017 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Project 'hartveilige gemeente' ism rode kruis 
Email van mevr. Els Robeyns dd. 12.12.2017 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Besluit gemeenteraad dd. 25.02.2015 tot goedkeuren van samenwerkingsovereenkomst 'Hartveilige 
gemeente' met het Rode Kruis. 
Besluit college burgemeester en schepenen dd. 16.03.2015 tot aankoop van 1 AED-toestel (plaats: 
sporthal) 
Besluit college burgemeester en schepenen dd. 20.02.2017 tot verlengen van de samenwerking met het 
Rode Kruis 'Hartveilige gemeente' en organiseren van opleidingen ism Rode Kruis 
Besluit college burgemeester en schepenen dd. 18.12.2017  
 
Toelichting (feiten en context) 
Spa-ROB heeft met de opbrengst van het burgemeesterbal 2017 een AED toestel aangekocht en wenst 
dit te schenken aan gemeente Wellen ikv het project 'Hartveilige gemeente'. 
 
Technische specificaties toestel: 

• Physio-Control Lifepak CR Plus - Volautomaat 
• DefiSign/AIVIA AED Buitenkast 200 
• Physio-Control Lifepak 
• Kinderelektroden 
• Prijs: 2.065,47 euro 
• Leverancier: Medisol AED Winkel.be 

 
De Physio-Control Lifepak CR Plus is een compacte, krachtige AED die snel kan worden ingezet bij een 
hartstilstand. In slechts enkele stappen is deze AED klaar voor een levensreddende schok. 
Zodra de klep van de AED wordt geopend, zijn de elektroden direct zichtbaar en start het protocol. 
Hierdoor is zo min mogelijk vertraging en krijgt het slachtoffer snel een behandeling. 
Kinderreanimatie is mogelijk met de optionele kinderelektroden.  
De Physio-Control Lifepak CR Plus is een AED van categorie 1. Deze AED mag door iedereen gebruikt 
worden en is geschikt voor publiekelijke plaatsing. 
Er is een garantietermijn van 8 jaar. 
 
Adviezen 
Art. 43 van het gemeentedecreet bepaalt als volgt: 



 

§ 1. Behoudens bij uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid in de zin van artikel 2, tweede lid, aan 
de gemeenteraad, kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het 
college van burgemeester en schepenen. 
§ 2. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden 
toevertrouwd : 
.... 
 13° het definitief aanvaarden van schenkingen en het aanvaarden van legaten; 
.... 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Dhr. Herman Pipeleers: 

• Spa-ROB heeft beslist een feest met burgemeester in te richten en winst te besteden aan een 
goed doel 

• Men heeft een winst gemaakt en in overleg met fractie/bestuur is beslist een AED toestel te 
schenken aan de gemeente en eventueel op te hangen in de buurt van het gemeentehuis 

• Men hoopt dat toestel weinig tot nooit gebruikt zal worden - toestel zal levens kunnen redden 
en men is blij dit aan de gemeente te kunnen schenken 

Johan cabergs overhandigt toestel 
 
Mevr. Sandra Jans: 

• wat hun betreft mogen er nog extra toestellen aangekocht worden via het budget van de 
gemeente 

 
BESLUIT: Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De schenking van het AED-toestel type Physio-Control Lifepak CR Plus - Volautomaat, 
DefiSign/AIVIA AED Buitenkast 200,  Physio-Control Lifepak, kinderelektroden ter waarde van een bedrag 
2.065,47 van Spa-ROB te aanvaarden 
 
Art. 2 De overeenkomst schenking goed te keuren 
 
 
PUNT 13: TARIEFREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTHAL EN POLYVALENTE 
ZAAL: AANPASSING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
email dd. 26.10.2017 van mevr. Van Nuffel Valerie (Kootsjing - bewegingscoach) betreffende de huur van 
één squashlokaal gedurende een vaste termijn, dit voor het geven van groepslessen 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1998, gecoördineerd 
Decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Gemeenteraadsbeslissing dd. 29.04.2001 houdende het tariefreglement voor het gebruik van de 
gemeentelijke sporthal en polyvalente zaal 
Besluit van het schepencollege dd. 4.12.2017 betreffende het aanpassen van het tariefreglement voor 
het gebruik van de gemeentelijke sporthal en polyvalente zaal 



 

 
Toelichting (feiten en context) 
Het is aangewezen een huurtarief vast te stellen voor het gebruik van de squashlokalen, indien deze 
worden gebruikt voor andere doeleinden dan squash (vb. dansles, groepstrainingen, ...) 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robyens 

• de squashlokalen van de sporthal worden sinds vorig jaar gebruikt voor spinnen en sinds kort 
ook voor sport 

• er is geen tarief vastgesteld voor deze lokale, indien ze gebruikt worden voor iets anders dan 
squash 

• het is aangewezen een tarief vast te stellen 
Dhr. Marc Weeghmans 

• de lokalen zijn in eerste instantie om te squashen - worden de squashers niet in hun 
mogelijkheden beperkt?  

Dhr. Albert Tijs: 
• er is geen conflict /probleem 

 
BESLUIT: Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 het gemeenteraadsbesluit dd. 29.04.2011 betreffende het tariefreglement voor het gebruik van de 
gemeentelijke sporthal en polyvalente zaal vanaf heden te wijzigen als volgt: 

• artikel 1, onderdeel 3. squashcourts: 
- € 4,70/plein (= 1 jeton) voor 1/2 uur 
- € 3,76/plein (=1 jeton) voor 1/2 uur voor leden van een club, aangesloten bij officiële 
squashbond 
- € 3,13/plein (= 1 jeton) voor 1/2 uur voor een squashavond + competitiewedstrijd 
- Indien de squashcourts voor andere doeleinden dan squash worden verhuurd (vb. dansles, 
groepstrainingen, ...), wordt de huurprijs voor de squashcourts vastgesteld op het huurtarief van 
toepassing voor de huur van 1/3 sporthal 

 
Art. 2 aan de overige artikels en onderdelen van het gemeenteraadsbesluit dd. 29.04.2011 geen 
wijzigingen aan te brengen 
 
 

V. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 14: GEMEENTERAAD 01.12.2017 : GOEDKEURING NOTULEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 01.12.2017. 
 
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 01.12.2017, goed te keuren. 
 
De vergadering wordt opgeheven om 21:30 uur. 
 
De Secretaris 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 


