
 

NOTULEN GEMEENTERAAD 1 MAART 2018 OM 20 UUR 
 

Aanwezig: Els Robeyns, burgemeester-voorzitter 
Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes en Luc Knuts, schepenen 
Eric Martens, Schepen/Voorzitter OCMW 
Chris Ramaekers, Albert Thijs, Sandra Jans, Frank Cornitensis, Herman 
Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, Ilse Bosmans, Stijn Vandersmissen, Dirk 
Ottenburghs, Marc Beertens en Shirley Schoels, raadsleden 
Mia Cuppens, algemeen directeur 
 

Verontschuldigd: Marc Weeghmans en Mario Vanvoorden, raadsleden 
 

 

 
Voor aanvang van de vergadering neemt Dhr. Benny Maes het woord en deelt hij mee dat hij vanaf 
heden zal zetelen als onafhankelijk raadslid en niet meer als lid van partij Spa-ROB. 
Dhr. Benny Maes neemt daarop plaats langs Dhr. Marc Beerten. 
 

 
 

OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMENE FINANCIERING 
 
PUNT 1: BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN - AANSLAGJAAR 2018 - 
AANPASSING ARTIKEL 2 : TOEVOEGING RD VLUCHTELINGEN, RD VREEMDELINGEN, RD 
STAATLOZEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Wijziging van de bevoegdheid inzake afleveren van reisdocumenten voor vluchtelingen, 
vreemdelingen en staatslozen 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet dd. 15.07.2007 en latere wijzigingen;  
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
slag 
Besluit gemeenteraad dd. 01.12.2017 houdende het vaststellen van de Belasting op de 
administratieve stukken 
 
Toelichting (feiten en context) 
De belasting administratieve stukken 2018 werd vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 
01.12.2017. 
Met ingang van 01.01.2018 zijn gemeenten bevoegd voor het afleveren van reisdocumenten voor 
vluchtelingen, vreemdelingen en staatslozen. Voorheen werden deze afgeleverd door de 
provincies. 
Tarieven voor reisdocumenten van vluchtelingen, vreemdelingen en staatslozen zijn door de 
hogere overheid vastgesteld maar niet opgenomen in het belastingreglement van gemeente 
Wellen 2018 voor administratieve stukken. 
Het is aangewezen het belastingreglement administratieve stukken 2018 aan te passen en een 
gemeentelijke belasting van 5 € toe te passen op de tarieven voor reisdocumenten van volwassen 



 

vluchtelingen, vreemdelingen en staatslozen, zowel voor de normale procedure als de 
spoedprocedure zoals vastgesteld door de hogere overheid. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1:   Het raadsbesluit van 1 december 2017 houdende de belasting op de afgifte van 
administratieve stukken wordt aangepast als volgt: 
de tabel onder art 2 van het besluit wordt bij punt III " Reispaspoorten" uitgebreid met onderstaande 
toevoeging: 
 

III REISPASPOORTEN 
         

    

         NIET BELGEN    

RD VLUCHTELINGEN     

A.      Gewone procedure Kostprijs Gemeen-
telijke 

Belasting 

TOTAAL 

Meerderjarig € 61,00 € 5,00 € 66,00 

Minderjarig € 41,00 € 0,00 € 41,00 

B.        Dringende procedure Kostprijs Gemeen- 
telijke 

Belasting 

TOTAAL 

Meerderjarig € 230,00 € 5,00 € 235,00 

Minderjarig € 210,00 € 0,00 € 210,00 

RD VREEMDELINGEN    

A.       Gewone procedure Kostprijs Gemeen-
elijke 

Belasting 

TOTAAL 

Meerderjarig € 61,00 € 5,00 € 66,00 

Minderjarig € 41,00 € 0,00 € 41,00 

B.       Dringende procedure Kostprijs Gemeen-
telijke 

Belasting 

TOTAAL 

Meerderjarig € 230,00 € 5,00 € 235,00 

Minderjarig € 210,00 € 0,00 € 210,00 

 RD STAADSLOZEN    

A.       Gewone procedure Kostprijs Gemeen-
telijke 

Belasting 

TOTAAL 

Meerderjarig € 61,00 € 5,00 € 66,00 

Minderjarig € 41,00 € 0,00 € 41,00 

B.       Dringende procedure Kostprijs Gemeen-
telijke 

Belasting 

TOTAAL 

Meerderjarig € 230,00 € 5,00 € 235,00 



 

Minderjarig € 210,00 € 0,00 € 210,00 

Het bedrag van de belasting voorzien bij huidige toevoeging wordt voor een termijn tot en met 
31.12.2018  vastgesteld. 
 
 
PUNT 2: INTEROMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN LIMBURG (I.G.L.) - 
WERKINGSTOELAGE 2018 - VOORSCHOT T.B.V. € 1.333,08 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Het schrijven vanwege I.G.L. gedateerd 19.01.2018 houdende de aanvraag tot het bekomen van 
het voorschot van de tussenkomst in de werkingskosten. 
 
Overeenkomstig artikel 42quarter van de gecoördineerde statuten wordt er jaarlijks een voorschot 
op de werkingstoelage gevorderd.  Dit voorschot bedraagt statutair 90% van de werkingstoelage 
van het voorbije jaar. 
Omdat in de begroting 2018, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 8 december 2017, 
uitgegaan werd van een bijdrage van € 0,18 per inwoner, wordt het voorschot beperkt tot 72% van 
de werkingstoelage 2017. 
Het saldo zal worden gevorderd nadat de officiële bevolkingscijfers per 1 januari 2018 
gepubliceerd zijn en de Algemene Vergadering tijdens zijn vergadering van 22 juni 2018 het bedrag 
per inwoner definitief zal hebben vastgesteld. 
 
Juridische grondslag 
De beslissing van de gemeenteraad dd. 18.07.1993 inzake toetreding tot de Intercommunale 
Maatschappij voor hulp aan gehandicapten en voor jeugdbescherming in Limburg. 
 
De statuten van deze Intercommunale Maatschappij. 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen. 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het voorschot voor 2017 bedroeg € 1.851,50 en was gebaseerd op het aantal inwoners per 1 
januari 2017 (7.406). Het voorschot op de werkingstoelage 2018 is dan gelijk aan 72% x € 1.851,50 
= € 1.333,08. 
Het college beslist dit dossier voor te leggen aan de gemeenteraad, met het voorstel tot 
toekenning van het voorschot van de werkingstoelage 2018. 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet Budget  : € 1.806,22 - Kost voorschot : € 1.333,08 

Beleidsdoelstelling 001/001 

Actieplan 001/001/001 

Actie 001/001/001/001 

Beleidsdomein 001 Algemeen Bestuur 

Registratiesleutel 64930000/091100 Tussenkomst werkingskosten IGL 

 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 



 

Art. 1 Overeenkomstig het schrijven van I.G.L. dd. 19.01.2018 en art. 42quarter van de Statuten zal 
de gemeente Wellen tussenkomen voor een bedrag van € 1.333,08 als voorschot op de 
werkingskosten 2018.  De werkingstoelage voor 2017 bedroeg € 1.851,50 en was gebaseerd op het 
aantal inwoners per 1 januari 2017 (7.406).  Het voorschot op de werkigstoelage 2018 is dan gelijk 
aan 72% x € 1.851,10 = € 1.333,08. 
 
Art. 2 Deze toelage zal aangerekend worden op 
- beleidsveld : 091100 - Diensten en voorzieningen met een handeicap 
- algemene rekening : 64930000 van het budget 2018 en zal gestort worden op bankrekening Belfius, 
GKCCBEBB BE87 0910 0081 1694 met als vermelding "Voorschot werkingstoelage 2018". 
 
Art. 3 Deze Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg - I.G.L. zal deze 
toelage aanwenden overeenkomstig het doel en de bepalingen van het statuut en zal hiervan 
verantwoording geven binnen 4 maanden na het boekhoudkundig jaar. 
 
 

II. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 3: KENNISNAME AANSTELLING VAN RECHTSWEGE VAN MEVR. MIA CUPPENS ALS ALGEMEEN 
DIRECTEUR 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Decreet lokaal bestuur - publicatie in het Belgisch Staatsblad dd. 15.02.2018 
 
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 
Besluit gemeenteraad en OCMW-raad tot goedkeuren kaderovereenkomst samenwerken 
secretaris dd. 28.06.2013 
Decreet lokaal bestuur dd. 21 december 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 
15.02.2018,  inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, 
TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589) 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van 
afzonderlijke rechtspersonen. 
De ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien zal in de eerste plaats vorm krijgen door een 
eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van algemeen en financieel directeur 
die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris respectievelijk financieel 
beheerder van gemeente en OCMW. 
Het decreet Lokaal Bestuur voorziet in artikel 162 voorziet dat er in elke gemeente één algemeen 
en één financieel directeur is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, waarbij beide ambten 
worden uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente. 
Het Decreet Lokaal Bestuur bevat een bijzondere overgangsregeling om tijdig en uiterlijk tegen 1 
augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te komen. 
Het ambt van gemeentesecretaris en het ambt van secretaris van het OCMW wordt door dezelfde 
persoon uitgeoefend. Hierdoor is art. 581 van het decreet Lokaal bestuur  van toepassing dat 
bepaalt als volgt: 



 

“Als het ambt van gemeentesecretaris en het ambt van secretaris van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient door dezelfde persoon worden uitgeoefend, 
hetzij door zowel een aanstelling van de gemeenteraad als door een aanstelling van de raad voor 
maatschappelijk welzijn, hetzij met toepassing van artikel 76, §3, 1°, van het Gemeentedecreet van 
15 juli 2005 of artikel 75, §3, 1°, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt die persoon met behoud van zijn 
dienstverband van rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente. 
..." 
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet bijgevolg dat de functiehouder die thans reeds zowel de 
gemeente als het OCMW bedient, hetzij via een dubbele aanstelling hetzij via een 
beheersovereenkomst, van rechtswege algemeen directeur wordt. 
Door de invulling van rechtswege is hij of zij vanaf de inwerkingtreding de algemeen directeur als 
personeelslid van de gemeente en bedient hij of zij in dat ambt zowel de gemeente als het OCMW. 
De aanstelling van rechtswege vindt plaats op de 10de dag na de datum van bekendmaking van 
het decreet in het Belgisch Staatsblad. 
 
Er wordt verder voorzien de nieuwe algemeen directeur de taken en bevoegdheden uitoefenen 
die overeenkomstig het Gemeentedecreet en OCMW-decreet aan de secretarissen en financieel 
beheerders toekomen. 
 
Artikel 588 DLB voorziet tot slot dat de salarisschaal van de algemeen directeur gelijk is aan de 
salarisschaal van de gemeentesecretaris van de gemeente verhoogd met 30%. De geldelijke 
anciënniteit bepaalt de salaristrap in de salarisschaal. 
 
BESLUIT:  
Besluit 
 
Art. 1  De raad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van huidig OCMW-secretaris, mevr. 
Mia Cuppens als algemeen directeur van gemeente Wellen met ingang van 25.02.2018 
 
Art. 2 De algemeen directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van zijn geldelijke 
anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van algemeen directeur en dit vanaf de aanstelling van 
rechtswege. Deze salarisschaal is gelijk is aan de salarisschaal van de gemeentesecretaris van de 
gemeente verhoogd met 30%. 
De vigerende rechtspositieregeling van de secretaris is van toepassing op de algemeen directeur. De 
algemeen directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht. 
 
 
PUNT 4: KENNISNAME AANSTELLING VAN RECHTSWEGE VAN MEVR. NADINE CLAES ALS 
FINANCIEEL DIRECTEUR 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Decreet lokaal bestuur - publicatie in het Belgisch Staatsblad dd. 15.02.2018 
 
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 
Besluit gemeenteraad dd. 27.01.2017 goedkeuring kaderovereenkomst samenwerken financieel 
beheerder 



 

Decreet lokaal bestuur dd. 21 december 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 
15.02.2018 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van 
afzonderlijke rechtspersonen. 
De ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien zal in de eerste plaats kvorm krijgen door een 
eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van algemeen en financieel directeur 
die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris respectievelijk financieel 
beheerder van gemeente en OCMW. 
Het decreet Lokaal Bestuur voorziet in artikel 162 voorziet dat er in elke gemeente één algemeen 
en één financieel directeur is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, waarbij beide ambten 
worden uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente. 
Het Decreet Lokaal Bestuur bevat een bijzondere overgangsregeling om tijdig en uiterlijk tegen 1 
augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te komen. 
Het ambt van financieel beheerder van de gemeente en het ambt van financieel beheerder van het  
OCMW wordt door dezelfde persoon uitgeoefend. Hierdoor is art. 581 van het decreet Lokaal 
bestuur  van toepassing dat bepaalt als volgt: 
“Als het ambt van financieel beheerder van de gemeente en het ambt van financieel beheerder van 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient door dezelfde persoon 
wordt uitgeoefend, hetzij door zowel een aanstelling van de gemeenteraad als door een aanstelling 
van de raad voor maatschappelijk welzijn, hetzij met toepassing van artikel 76, wordt deze persoon 
met behoud van zijn dienstverband van rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de 
gemeente.” 
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet bijgevolg dat de functiehouder die thans reeds zowel de 
gemeente als het OCMW bedient, hetzij via een dubbele aanstelling hetzij via een 
beheersovereenkomst, van rechtswege financieel directeur wordt. 
Door de invulling van rechtswege is hij of zij vanaf de inwerkingtreding de financieel directeur als 
personeelslid van de gemeente en bedient hij of zij in dat ambt zowel de gemeente als het OCMW. 
De aanstelling van rechtswege vindt plaats op de 10de dag na de datum van bekendmaking van het 
decreet in het Belgisch Staatsblad. 
 
Er wordt verder voorzien de nieuwe financieel directeur de taken en bevoegdheden uitoefenen die 
overeenkomstig het Gemeentedecreet en OCMW-decreet aan de secretarissen en financieel 
beheerders toekomen. 
 
Artikel 588 DLB voorziet tot slot dat de salarisschaal van de financieel directeur gelijk is aan de 
salarisschaal van de financieel beheerder van de gemeente verhoogd met 30%. De geldelijke 
anciënniteit bepaalt de salaristrap in de salarisschaal. 
 
BESLUIT:  
Besluit 
 
Art. 1  De raad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van huidig financieel beheerder van 
de gemeente, mevr. Nadine Claes als algemeen directeur van gemeente Wellen met ingang van 
25.02.2018 
 
Art. 2 De financieel directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van zijn geldelijke 
anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van financieel directeur en dit vanaf de aanstelling van 
rechtswege. Deze salarisschaal is gelijk is aan de salarisschaal van de financieel beheerder van de 
gemeente verhoogd met 30%. 



 

De vigerende rechtspositieregeling van de financieel beheerder is van toepassing op de financieel 
directeur. De financieel directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht. 
 
 
PUNT 5: AANSTELLEN WAARNEMEND ALGEMEEN DIRECTEUR EN WAARNEMEND FINANCIEEL 
DIRECTEUR 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
inwerkingtreding decreet lokaal bestuur 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Decreet lokaal bestuur 21.12.2017 
 
Toelichting (feiten en context) 
Art. 81 van het gemeentedecreet bepaalt: 
Met behoud van de toepassing van artikel 91 regelt de gemeenteraad de vervanging van de 
gemeentesecretaris en de financieel beheerder bij hun afwezigheid of verhindering. 
Er wordt in elk geval in een waarneming van het ambt van gemeentesecretaris of financieel 
beheerder voorzien als de afwezigheid of verhindering van de gemeentesecretaris of financieel 
beheerder langer dan honderdtwintig dagen duurt of bij vacature van het ambt. 
De waarnemend gemeentesecretaris en de waarnemend financieel beheerder oefenen alle 
bevoegdheden uit die aan het ambt verbonden zijn. 
De gemeenteraad kan de effectieve aanstelling van een waarnemend gemeentesecretaris of 
financieel beheerder toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen en aan de 
functiehouder van het ambt. 
 
Art. 166 van het decreet lokaal bestuur bepaalt: 
Met behoud van de toepassing van artikel 175 regelt de gemeenteraad de vervanging van de 
algemeen directeur en de financieel directeur bij hun afwezigheid of verhindering. 
Er wordt in elk geval in een waarneming van het ambt van algemeen directeur of financieel 
directeur voorzien als de afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur of financieel 
directeur langer dan honderdtwintig dagen duurt of als het ambt vacant werd verklaard. 
De waarnemend algemeen directeur en de waarnemend financieel directeur oefenen 
alle bevoegdheden uit die aan het ambt verbonden zijn. 
De gemeenteraad kan de aanstelling van een waarnemend algemeen directeur of financieel 
directeur toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen en aan de functiehouder 
van het ambt. 
 
Het is aangewezen de waarneming van de algemeen directeur en financieel directeur bij hun 
afwezigheid of verhindering te regelen 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 



 

Art. 1 In geval van afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur of de financieel directeur 
wordt de effectieve aanstelling van de waarnemend algemeen directeur of waarnemend financieel 
directeur toevertrouwd aan de functiehouder van het ambt, onder hun eigen verantwoordelijkheid. 
De keuze van de vervanger wordt schriftelijk in email kenbaar gemaakt aan het secretariaat en aan 
de vervanger door de functiehouder van het ambt, uiterlijk de 3de werkdag van de afwezigheid of 
verhindering. 
De functiehouder kan voor een periode van maximaal 7 werkdagen één van de in artikel 2 of 3 
vermelde personeelsleden als plaatsvervanger aanstellen. 
 
Art. 2 De functiehouder van het ambt van algemeen directeur kan uit onderstaande personeelsleden 
kiezen als waarnemend algemeen directeur bij haar afwezigheid of verhindering: 

• mevr. Carine Scierski, diensthoofd omgeving 
• dhr. Chiel Herbots, juridisch beleidsmedewerker omgeving 

De waarnemend algemeen directeur oefent alle bevoegdheden uit die aan het ambt verbonden zijn. 
 
Art. 3 De functiehouder van het ambt van financieel directeur kan uit onderstaande personeelsleden 
kiezen als waarnemend financieel directeur bij haar afwezigheid of verhindering: 

• Mevr. Julie Wolfs, deskundige financiële dienst 
De waarnemend financieel directeur oefent alle bevoegdheden uit die aan het ambt verbonden zijn 
 
Art. 4 Wanneer de functiehouder van het ambt van algemeen directeur of financieel directeur bij 
haar afwezigheid of verhindering geen keuze van vervanger schriftelijk kenbaar maakt of wanneer 
de afwezigheid of verhindering de periode van 7 werkdagen overschrijdt, dan zal de effectieve 
aanstelling van de waarnemend algemeen directeur of de waarnemend financieel beheerder 
toevertrouwd worden aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
Art. 5 Het college van burgemeester en schepenen kan kiezen uit onderstaande personeelsleden als 
waarnemen algemeen directeur bij afwezigheid of verhindering van de functiehouder: 

•  mevr. Carine Scierski, diensthoofd omgeving 
• dhr. Chiel Herbots, juridisch beleidsmedewerker omgeving 

De waarnemend algemeen directeur oefent alle bevoegdheden uit die aan het ambt verbonden zijn. 
 
Art. 6 Het college van burgemeester en schepenen kan kiezen uit onderstaande personeelsleden als 
waarnemen financieel directeur bij afwezigheid of verhindering van de functiehouder: 

• Mevr. Julie Wolfs, deskundige financiële dienst 
De waarnemend financieel directeur oefent alle bevoegdheden uit die aan het ambt verbonden zijn 
 
Art. 7  Dit besluit treedt heden in werking tot en met 31.12.2018 
 
Art. 8 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan alle betrokken medewerkers 
 
 
PUNT 6: ORGANISATIEBEHEERSING - VASTSTELLEN ORGANISATIEBEHEERSINGSYSTEEM GEMEENTE 
WELLEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Vaststellen van een organisatiebeheersingsysteem. 
 
Juridische grondslag 
Decreet lokaal bestuur dd. 21.12.2017 
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 
Auditdecreet van 5 juli 2013 
Bespreking in college van 29.01.2018 
Besluit college burgemeester en schepenen tot vaststellen ontwerp van 
organisatiebeheersingsysteem voor gemeente Wellen 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het gemeentedecreet definieert organisatiebeheersing als het geheel van maatregelen en 
procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te bieden over: 
1. het bereiken van de doelstellingen; 
2. het naleven van wetgeving en procedures; 
3. de beschikbaarheid van betrouwbare 
financiële en beheersinformatie; 
4. het efficiënt en economisch gebruik van middelen; 
5. de bescherming van activa; 
6. het voorkomen van fraude 
 
Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt dus op welke wijze de interne controle wordt 
georganiseerd, met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen en -procedures en de 
aanwijzing van de personeelsleden die ervoor verantwoordelijk zijn, en de 
rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het systeem van interne controle 
betrokken zijn. 
 
Om tot een  kader van organisatiebeheersing te komen, wordt gebruik gemaakt van de leidraad 
organisatiebeheersing voor lokale besturen. Deze leidraad is een instrument voor een 
zelfevaluatie, zodat de organisatie kan onderzoeken waar ze staat op het vlak van 
organisatiebeheersing. De resultaten van de zelfevaluatie geven de organisatie een beeld van waar 
ze goed zit wat betreft de organisatiebeheersing en waar ze verder op moet inzetten. 
 
Adviezen 
Het voorstel van organisatiebeheersingsysteem werd besproken in vergadering van het MAT dd. 
18.01.2018. Er zijn geen bezwaren. 
 
De algemeen directeur licht aan de hand van een powerpoint presentatie het voorgestelde 
organisatiebeheersingsysteem voor gemeente en OCMW Wellen toe. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

De gemeenteraad beslist: 
 
Art. 1 Het organisatiebeheersingsysteem  van gemeente wellen vast te stellen zoals aangehecht aan 
dit besluit. 
 
PUNT 7: OCMW : KENNISGEVING AANGEPAST MEERJARENPLAN 2015-2020 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De beslissing van het OCMW dd. 28.12.2017 
Juridische grondslag 



 

De bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn en latere wijzigingen. 
 
De bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
Het decreet van 26 maart  2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
28 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen. 
 
Argumentatie 
Art. 148§1 van het OCMW-decreet bepaalt als volgt: 
De aanpassingen van het meerjarenplan, vermeld in artikel 147, worden enkel ter goedkeuring aan 
de gemeenteraad voorgelegd als de bijdrage van de gemeente, vermeld in artikel 145, gedurende 
het resterende gedeelte van de zesjaarlijkse periode, vermeld in artikel 146, § 1, tweede lid, van de 
financiële nota van het meerjarenplan wordt verhoogd of als de strategische nota van het 
meerjarenplan inhoudelijk wijzigt. In die gevallen kan de gemeenteraad het plan desgewenst 
aanpassen. Als er geen goedkeuring is vereist, neemt de gemeenteraad enkel kennis van de 
aanpassingen van het meerjarenplan. 
 
De aanpassingen van het meerjarenplan hebben noch een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, 
noch een inhoudelijke wijziging van de strategische nota tot gevolg. 
Derhalve dient de gemeenteraad enkel kennis te nemen van het aangepaste meerjarenplan. 
 
BESLUIT:  
De raad neemt kennis 
 
Art. 1 : Kennis te nemen van het aangepast meerjarenplan 2015-2020 van het OCMW van Wellen. 
 
PUNT 8: OCMW : KENNISNAME BUDGET 2018 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De beslissing van het OCMW dd. 28.12.2017 tot vaststellen van het budget 2018 
 
Juridische grondslag 
De bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn en latere wijzigingen. 
 
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. 
 
BESLUIT:  
De raad neemt kennis: 
 
Art. 1 : van het budget 2018 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
PUNT 9: WIJK-WERKEN: DELEGATIE BEVOEGDHEID TOT HET AANVRAGEN VAN EEN AFWIJKING OP 
DE ACTIVITEITENLIJST AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
DE RAAD, 



 

 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Organisatie van wijk-werken  
 
Juridische grondslag 
Decreet lokaal bestuur dd. 21.12.2018 
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 
Ontwerpdecreet wijk-werken van 28/4/2017 
Besluit van de Vlaamse Regering omtrent wijk-werken van 13/6/2017 
 
 
Toelichting (feiten en context) 
Vanaf 1 januari 2018 gaat het Wijk-werken decreet in voege.  
Sint-Truiden zal samen met 7 buurgemeenten uit de regio (Gingelom, Nieuwerkerken, Heers, 
Wellen, Alken, Borgloon en Kortessem) het wijk-werken inrichten vanaf 1 juli 2018 in de vorm van 
een interlokale projectvereniging. Tijdens het eerste semester van 2018 staat de VDAB zelf 
hiervoor in. 
 
VDAB hanteert een Vlaamse activiteitenlijst waaruit de gebruikers een uit te voeren klus kunnen 
kiezen. Deze lijst mag op lokaal niveau aangepast worden, naargelang de lokale behoeften van de 
gebruikers.  
Met het oog op de toekomstige intergemeentelijke samenwerking, is het aangewezen dat alle 
gemeenten van het samenwerkingsverband werken met, naast de Vlaamse activiteitenlijst,  
eenzelfde aangepaste activiteitenlijst op lokaal niveau. 
 
Zolang er nog geen interlokale projectvereniging is opgericht, is de gemeenteraad van elke 
deelnemende gemeente bevoegd om een afwijking op deze activiteitenlijst aan te vragen bij 
VDAB. Deze activiteit wordt vervolgens toegevoegd aan de lijst en kan dus meteen op het 
grondgebied van die gemeente uitgevoerd worden.  
Vervolgens zal de VDAB onderzoeken of de activiteit al dan niet concurrentieel is voor de reguliere 
en de sociale arbeidsmarkt vooraleer ze definitief goed te keuren.  
 
De bevoegdheid tot het aanvragen van een afwijking op de activiteitenlijst kan overgedragen 
worden aan het schepencollege, om sneller en efficiënter tot een besluit te komen, in de 
overgangsperiode tot de oprichting van de projectvereniging.  
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De gemeenteraad delegeert de bevoegdheid om een aanvraag voor een afwijkende activiteit 
in te dienen, aan het college van burgemeester en schepenen, in de overgangsperiode tot de 
oprichting van de projectvereniging medio 2018. 
 
 

III. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 



 

PUNT 10: KERKENBELEIDSPLAN : GOEDKEURING 
DE RAAD, 
 
 Voorgeschiedenis/aanleiding 
De lokale kerkelijke en gemeentelijke overheden hebben van de Vlaamse overheid de opdracht 
gekregen om samen een globaal kerkenbeleidsplan op te maken voor de gemeente. Het 
kerkenbeleidsplan vindt zijn oorsprong in de conceptnota van minister Bourgeois, “Een toekomst 
voor de Vlaamse parochiekerk” van 24 juni 2011.  
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet dd. 15.07.2007 en latere wijzigingen;  
Artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht; 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, inzonderheid artikel 2.1 31°/ zijnde de definitie van 
een kerkenbeleidsplan, Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de 
uitvoering van het  Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 (Onroerenderfgoedbesluit)  en 
artikel 11.2.1 waarin vermeld wordt dat een verhoogde erfgoedpremie van 80 % wordt toegekend 
voor het beheer van of voor werkzaamheden of diensten aan of in beschermde monumenten die 
bestemd zijn voor een erkende eredienst  op voorwaarde dat er een actueel kerkenbeleidsplan 
bestaat op het grondgebied van de gemeente of regio in kwestie. 
Het decreet houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst van 12 juli 2013 
inzonderheid artikel 8 waarin vermeld wordt dat uit adviezen in een langetermijnsvisie op de 
gebouwen van de eredienst in de gemeente of provincie moet blijken dat het gebouwen voor de 
eredienst blijven. In de praktijk wordt enkel gevraagd naar de visie over de parochiekerk waarvoor 
de subsidies worden aangevraagd. Volgens Het Agentschap Binnenlands Bestuur is het wel aan te 
bevelen dat de gemeente een globale visie ontwikkelt die alle parochiekerken omvat, maar het is 
geen subsidievoorwaarde. 
Parochiekerkenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door het Bisdom Hasselt dd. 24.08.2015 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het Kerkenbeleidsplan is een schriftelijk document dat eerst door het representatief orgaan van de 
betrokken eredienst en vervolgens door de gemeente- of de provincieraad werd goedgekeurd en 
dat een lokaal gedragen langetermijnvisie biedt voor alle gebouwen die bestemd zijn voor de 
betrokken eredienst op het grondgebied van de gemeente of provincie. De langetermijnvisie moet 
minimaal volgende basisgegevens bevatten: a) een beschrijving van de betrokken gebouwen 
bestemd voor de eredienst, met onder meer hun cultuurhistorische waarde, hun architecturale 
mogelijkheden, hun bouwfysische toestand; b) de situering van elk gebouw bestemd voor de 
eredienst in zijn ruimtelijke omgeving; c) een beschrijving van het actueel gebruik en de actuele 
functie van de betrokken gebouwen bestemd voor de eredienst en d) een onderbouwde visie op 
het toekomstig gebruik en de toekomstige functie van de betrokken gebouwen, inclusief een plan 
van aanpak hoe de toekomstige invulling met nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden 
onderzocht. 
 
Het kerkenbeleidsplan werd in de periode 2016 - 2017 opgemaakt door Stebo in overleg met de 
kerkbesturen, de gemeente en gesprekken met bewoners van Herten en Berlingen.  
 
Dit resulteerde in een eindrapport met volgend besluit in verband met de toekomstige invulling 
van de kerken in Wellen, met name :  
De kerken Sint-Jan Baptistkerk te Wellen, Sint-Rochuskerk te Ulbeek en Sint-Agathakerk te 
Berlingen blijven ingezet voor de eredienst.   



 

Voor de Sint-Agathakerk in Berlingen wordt , naast de functies voor kerkelijke diensten, aan 
volgende nevenbestemmingen gedacht : bezinning in ruime zin (salonconcert, kinderkoor, 
lezingen,…), tentoonstellingsruimte , vergaderruimte, vertrek- en verzamelpunt voor fietsers en 
wandelaars , mogelijkheid om in de kerk iets te drinken na de mis.  
Voor de parochiekerk Sint-Lambertus van Herten wordt een ontwijding geadviseerd waarna het 
gebouw een multifunctionele invulling kan krijgen in combinatie met een bezinningsruimte. De 
kerk zou kunnen gebruikt worden voor concerten, als vergader- en ontmoetingsplaats, als 
fietspunt, als oefenplaats voor muzikanten theatergezelschappen,….   
De kerk van Vrolingen werd bij besluit van het bisdom dd. 23.05.2017 teruggebracht tot een 
profaan gebruik waardoor het gebouw volledig ter beschikking komt van de eigenaar,  de 
kerkfabriek Sint-Jan de Doper. Samen met de gemeente Wellen zal het gebouw worden 
afgebroken en het perceel bestemd worden voor een project rond sociale huisvesting. 
 
Adviezen 
- goedkeuring van het kerkenbeleidsplan op 27.11.2017 door het Bisdom Hasselt met volgende 
opmerkingen : 
De bisschop wijst erop dat de term "ontwijding" kerkelijk gezien niet correct is, maar dat bedoeld 
wordt 
"terugbrengen tot profaan gebruik". 
De bisschop vraagt aandacht voor het feit dat een nevenbestemming in ruimte, zogenaamd 
gedeeld gebruik, pas kan geschieden na raadpleging van de diocesane Commissie voor Kerkelijk 
Patrimonium. De bisschop vraagt dan ook om hiervoor de nodige stappen te zetten vooraleer men 
overgaat tot uitvoering van het plan. 
De bisschop vraagt eveneens aandacht voor het feit dat een eventuele herbestemming pas kan 
geschieden indien een kerkgebouw werd onttrokken aan de eredienst. De procedure tot 
onttrekking aan de eredienst kan evenwel pas opgestart worden indien er een nieuwe 
bestemming bekend is die in overeenstemming is met de waardigheid van het gebouw 
 
- het emailbericht dd. 21.12.2017 van het Agentschap Onroerend erfgoed waarin gesteld wordt 
dat het ingediende kerkenbeleidsplan voldoet aan de criteria zoals bepaald in art. 2.1 31°/1 van 
het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.  
 
Argumentatie 
Na de goedkeuring door de gemeenteraad voldoet het kerkenbeleidsplan aan de voorwaarden zoals 
gesteld in artikel 2.31°/1 en kunnen toekomstige subsidiedossiers voor restauraties (Sint-Jan de 
Doperkerk) volgens de bepalingen van het Onroerenderfgoedbesluit ingediend worden.  
 
 
Dhr. Stijn Vandersmissen: 

• in het kerkenbeleidsplan is voorzien dat de oude kerk van Vrolingen wordt afgebroken. 
• hij vindt dat het gebouw zich zou kunnen lenen voor multifunctioneel gebruik 
• hij zal zich bijgevolg onthouden 

 
BESLUIT: Goedkeuren 

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

De raad beslist: 
 
Art. 1 Het kerkenbeleidsplan Wellen goed te keuren 



 

 
Art. 2 Afschrift van de beslissing te bezorgen aan het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Bisdom 
Hasselt. 
 
PUNT 11: DEFINITIEVE VASTSTELLING STRAATNAAMGEVING VERKAVELING GRENZEND AAN DE 
BROEKSTRAAT:  'HOFAKKER' 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Verkaveling van 9 loten en de aanleg van een nieuwe weg aan de Broekstraat werd op 12 
november 2015 door de Bestendige Deputatie goedgekeurd. De wegenis werd uitgevoerd 
waardoor een straatnaam dient worden toegekend. 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de openbare wegen en pleinen en latere 
wijzigingen 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het is noodzakelijk dat deze weg een naam krijgt om de nieuwe woningen van huisnummers te 
kunnen voorzien. 
 
Adviezen 
De cultuurraad heeft in vergadering van 6 november 2017 voorgesteld om de nieuwe weg 
Hofakker te noemen omwille van de historische situering en toponiem. 
 
Openbaar onderzoek 
Tijdens het voorgeschreven openbaar onderzoek van 18 december 2017 tot en met 16 januari 
2018 werden geen bezwaren ingediend. 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad gaat akkoord met de naam Hofakker voor de nieuwe weg aan de Broekstraat. 
 
Artikel 2 
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de bevoegde diensten. 
 
 
PUNT 12: AANVULLEND REGLEMENT BETREFFENDE DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER TE 
HOFAKKER: INVOERING WOONERF 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09.05.2016. 



 

Besluit van de bestendige deputatie van provincie Limburg d.d. 12.11.2015 betreffende de 
verkavelingsvergunning toegekend aan Liburni NV voor de percelen gelegen te Wellen, 
Broekstraat, 1ste Afdeling, sectie d, perceelnulmmers 778, 869 e 2, 871, 871 b2. 
 
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 
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  
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens 
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 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het besluit van de bestendige deputatie van provincie Limburg d.d. 12.11.2015 betreffende de 
verkavelingsvergunning toegekend aan Liburni NV voor de percelen gelegen te Wellen, 
Broekstraat, 1ste Afdeling, sectie d, perceelnulmmers 778, 869 e 2, 871, 871 b2 bepaalt:  
"[...] dat voor het aanleggen van wegen voor voetgangersverkeer in de bebouwde kom het besluit 
van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene 
bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer van toepassing is; 
dat de aanvrager afwijkt van de verordening, meer specifiek voorziet het ontwerp geen 
obstakelvrije loopweg voor voetgangers, dat de berm naast de wegenis aan weerszijde van de weg 
wordt onderbroken door parkeerplaatsen; 
dat hieraan kan worden voldaan door in de vergunning de voorwaarde op te nemen dat de wegens 
dient aangelegd te worden als 'woonerf' (aangegeven met een verkeersbord F12) zoals bedoeld in 
artikel 22bis 'Verkeer in woonerven' van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, 
[...]" 
en verder: 
"Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden :  
- lot 10 (1.728,46m²) wordt na aanvaarding door het schepencollege van de voorziene aanleg van 
de wegenis zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2015 kosteloos overgedragen aan 
de gemeente om bij het openbaar domein gevoegd te worden, de bijkomende inrichting als 
woonerf (plaatsing verkeersbord, …) zijn ten laste van de aanvrager" 
 
Adviezen 
Advies van de lokale politie Kanton Borgloon d.d. 14.02.2018. Dit advies geeft aan dat aan elke 
toegang tot het woonerf de nodige signalisatie dient te worden geplaatst. Dit geldt ook voor 
toegangen die enkel gebruikt worden door fietsers. 
 
Argumentatie 



 

De inrichting van Hofakker voorziet geen obstakelvrije doorgang voor voetgangers. Derhalve dient 
het verkeer te Hof Akker te worden georganiseerd op die wijze waarop de zwakke weggebruiker in 
ruime mate wordt beschermd. Tegelijk moet het mogelijk blijven om de percelen langsheen 
Hofakker op afdoende wijze te bereiken met een gemotoriseerd voertuig. Het is daarom wenselijk 
een 'woonerf' in te voeren te Hofakker in de zin van artikel 22bis 'Verkeer in woonerven' van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,  
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Te Hofakker wordt een woonerf ingesteld over de volledige lengte van de straat. 
 
Art. 2 De aanvang van dit woonerf wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van 
signalisatie f12a aan de rechtse zijde van de toegang tot Hofakker 
- vanaf de Broekstraat; 
- vanaf chemin nr. 38; 
zoals aangegeven op bijgevoegd plan. 
 
Art. 3 Het einde van dit woonerf wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van 
signalisatie f12b aan de rechtse zijde van de uitgang van Hofakker  
- aan de zijde van de Broekstraat; 
- aan de zijde van chemin nr. 38; 
zoals aangegeven op bijgevoegd plan. 
 
Art. 4 Een afschrift van dit aanvullend reglement wordt toegezonden aan: 
- Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid 
- Rechtbank van eerste aanleg van Hasselt, Afdeling Tongeren 
- Politierechtbank van Tongeren 
- De Gouverneur van de provincie Limburg 
- De Lokale Politie Kanton Borgloon 
 
 
PUNT 13: AANVULLEND REGLEMENT BETREFFENDE DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER INZAKE HET 
ZWAAR VERVOER TE VROLINGEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Studie inzake zwaar vervoer in de gemeenten van de PZ Kanton Borgloon zoals voorgesteld aan de 
vergadering van het politiecollege dd. 05.10.2017 en besproken tijdens het lokaal overleg inzake 
zwaar vervoer d.d. 07.12.2017. 
 
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 
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  



 

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens 
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 
 
Toelichting (feiten en context) 
Uit het rapport inzake zwaar vervoer, zoals opgesteld door de lokale politie, kwam de aanbeveling 
naar voor om te Vrolingen te voorzien in een zone betreffende een verbod voor zwaar vervoer. 
Gelet op het karakter van Vrolingen als woonkern, is het wenselijk het doorgaand zwaar vervoer 
binnen dit gebied te vermijden. Daarnaast passeert er geen route voor doorgaand zwaar vervoer 
doorheen Vrolingen, waardoor het gebied eenvormig kan worden aangepakt. 
 
Adviezen 
Advies van de lokale politie Kanton Borgloon d.d. 20.02.2018 (bespreking verkeerscommissie) 
 
Argumentatie 
Het verdient de voorkeur om de zone duurzaam te organiseren. Daarom geldt het verbod enkel 
voor voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen. Hierdoor blijft de zone onveranderlijk, 
ongeacht wijzigingen van de routes van De Lijn. Daarnaast vormen (openbare en private) bussen 
slechts een zeer beperkt aandeel in het zwaar vervoer op het grondgebied van de gemeente 
Wellen. Om deze redenen wordt er gekozen voor signalisatie C23 (vrachtwagensymbool) boven 
signalisatie C21 (algemene tonnagebeperking). 
Daarnaast geldt het verbod enkel voor voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen met 
een massa in beladen toestand van meer dan 3,5 ton. Hierdoor krijgen wagens type 'lichte vracht' 
wel toegang tot de zone. Immers zijn bepaalde personenwagen op die wijze uitgerust. Het is niet 
de bedoeling van dit reglement om deze voertuigen de toegang te ontzeggen. Tot slot dienen het 
plaatselijk vervoer en de landbouwers steeds doorgang te krijgen. Passende uitzonderingen 
worden voorzien. 
De omvang van de zone wordt beperkt tot de woonkern Vrolingen, steeds vanaf het laatste 
voorgaande kruispunt. Om een logische en overzichtelijke zone te creëren, werden de invalswegen 
richting Vrolingen niet in de zone opgenomen. 
De Zangstraat tussen Kukkelbergstraat en Eivalstraat is uitgesloten van de zone, gelet op de 
verplichting om een alternatieve route te voorzien wanneer men een toegangsverbod instelt vanaf 
een bepaald kruispunt. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Te Vrolingen wordt een zone ingesteld houdende een toegangsverbod voor voertuigen met 
een massa in beladen toestand van meer dan 3,5 ton, bestemd voor het vervoer van goederen,  met 
uitzondering van plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen. 



 

 
Art. 2 De zone omvat de volgende straten: 
- Steenweg Vrolingen tussen de Zangstraat en Vogeleinde 
- Vogeleinde 
- Holtappelteer 
- Kalverstraat 
- Kortessemstraat 
- Zangstraat tussen Steenweg Vrolingen en Eivalstraat 
- Zangstraat tussen Kukkelbergstraat en Kortessemstraat 
- Mollekestraat 
- Merellaan 
- Vinkenlaan 
 
Art. 3 De aanvang van de zone wordt ter kennis van de weggebruikers gebracht met een zonebord 
met daarop afgebeeld het verkeersbord C23 met daaronder het opschrift "+3,5t | uitgezonderd 
plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen". Het einde van de zone wordt ter kennis van de 
weggebruikers gebracht met een verkeersbord type 'einde zone' met dezelfde afbeelding en 
hetzelfde opschrift. 
 
Art. 4 De signalisatie 'zone C23' wordt geplaatst op de volgende locaties:  
- Steenweg Vrolingen voor kruispunt Zangstraat richting Vogeleinde; 
- Zangstraat na kruispunt Eivalstraat, richting Steenweg Vrolingen; 
- Zangstraat van na kruispunt Kukkelbergstraat, richting Merellaan; 
- Mollekestraat vanaf Zangstraat; 
- Kortessemstraat vanaf N76; 
- Vogeleinde vanaf de gemeentegrens met Borgloon, richting Wellen. 
 
Art. 5 De signalisatie 'einde zone C23' wordt geplaatst op de volgende locaties: 
- Steenweg Vrolingen na kruispunt Zangstraat richting centrum Wellen; 
- Zangstraat voor kruispunt Eivalstraat, richting Eivalstraat; 
- Zangstraat voor kruispunt Kukkelbergstraat, richting Kukkelbergstraat; 
- Mollekestraat voor kruispunt Zangstraat; 
- Kortessemstraat voor kruispunt N76; 
- Vogeleinde voor de gemeentegrens met Borgloon, richting Borgloon. 
 
Art. 6 Dit aanvullende reglement vervangt alle voorgaande reglementen met betrekking tot het 
zwaar vervoer te Vrolingen. 
 
Art. 7 Een afschrift van dit aanvullend reglement wordt toegezonden aan: 
- Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid 
- Rechtbank van eerste aanleg van Hasselt, Afdeling Tongeren 
- Politierechtbank van Tongeren 
- De Gouverneur van de provincie Limburg 
- De Lokale Politie Kanton Borgloon 
 
 
PUNT 14: PERCEEL WELLEN, 1STE AFDELING, SECTIE D, NRS. 1070 E 2 EN 1070 F 2 - SCHENKING 
AAN LIMOB NV IN HET KADER VAN DE DADING GEMEENTE WELLEN/GIJBELS-LAGAEYSSE-
LIMOB/LIMBURGS LANDSCHAP/ENGELEN-HAUFFMAN: GOEDKEURING AKTE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 



 

Gemeenteraadsbesluit van 27 november 2015 betreffende de overeenkomst van dading - 
gemeente Wellen/Gijbels/Limburgs Landschap: principiële goedkeuring ontwerp 
dadingsovereenkomst 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd, in het bijzonder art. 43 
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804, in het bijzonder art. 893 e.v. en art. 2044 e.v. 
Gemeenteraadsbesluit van 27 november 2015 betreffende de overeenkomst van dading - 
gemeente Wellen/Gijbels/Limburgs Landschap: principiële goedkeuring ontwerp 
dadingsovereenkomst 
 
Toelichting (feiten en context) 
In het kader van de minnelijke regeling van het geschil hangende bij de rechtbank van eerste 
aanleg te Tongeren, met rolnummer 09/1747/A, kwamen betrokken partijen gemeente Wellen, 
Gijbels-Lagaeysse-Limob NV, Stichting Limburgs Landschap VZW en Engelen-Hauffman overeen om 
het geschil te beëindigen met een dadingsovereenkomst.  
Ten gevolge van de eerste deeldading, zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit d.d. 
27.11.2015, schenkt de gemeente Wellen aan Limob NV twee percelen achterliggende 
industriegrond. De percelen zijn kadastraal gekend als Wellen, 1ste afdeling, sectie D, nummers 
1070 E 2 en 1070 F2. De waarde van de percelen bedraagt volgens het schattingsverslag van 
landmeter-expert H. Appeltans d.d. 12.02.2015 6.395,00 euro. De kosten van deze schenkingsakte 
worden gedragen door de gemeente, zoals vastgelegd in de dading. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De authentieke akte houdende de schenking van percelen gelegen te Wellen, 1ste afdeling, 
sectie D, nummers 1070 E 2 en 1070 F 2 aan N.V. Limob, met ondernemingsnummer 0428.780.679 
en maatschappelijke zetel te 3832 Wellen (Ulbeek), Ulbeekstraat 39, wordt goedgekeurd zoals 
heden bijgevoegd. 
 
Art. 2 De Burgemeester zal de authentieke akte verlijden. 
 
Art. 3 De gemeente Wellen draagt de kosten betreffende de schenking. 
 
PUNT 15: AANLEG RIOLERING EN FIETSPADEN LANGS DE G.W. N777 ; DEEL ZONNEVELDWEG : 
BIJAKTE AAN DE ERELOONOVEREENKOMSTEN VAN 11 JULI 1989 EN 23 AUGUSTUS 2002 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Vraag dd. 07.12.2017 van het studiebureau Macobo om gezien de lange uitvoeringstermijn van het 
project "Aanleg fietspaden en riolering N777 (deel Zonneveldweg) het ereloon driemaandelijks te 
mogen factureren. 
 
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 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 
25.06.2006,  inzonderheid artikel 26 § 1, 2 a); 
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 
Gemeenteraadsbeslissing van 27 april 1989 en de ereloonovereenkomst van 11 juli 1989 
betreffende de aanleg riolering langs gewestweg N777 (Zonneveldweg, Overbroekstraat, 
Langstraat);  
Gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 1996 en de ereloonovereenkomst van 12 april 1996 
betreffende de verbetering met aanleg riolering en fietspaden langs gewestweg N777 
(Vloeiherkstraat) afgesloten met Eureplan NV, later overgenomen door Macobo bvba; 
Bijakte nr. 1 van 31 juli 2002, de bijakte nr. 2 van 30 april 2004, de bijakte nr. 3 van 30 december 
2005, de bijakte nr. 4 van 28.01.2009, de bijakte nr. 5 van 30.10.2009 en de bijakte nr. 6 van 
26.02.2010 en bijakte 7 van 24.03.2011 bij bovenvermelde ereloonovereenkomsten; 
Gemeenteraadsbeslissing van 25.06.2010 houdende goedkeuring voorontwerp Aanleg van semi-
gescheiden riolering en fietspaden langs de GW N777, deel Zonneveldweg en deel Vloeiherkstraat 
(project 20015 A - Collector Winterbeek) 
Gemeenteraadsbeslissing van 25.11.2011 houdende goedkeuring aangepast voorontwerp en 
raming, goedkeuring tot indeling van het project in fases en aanvraag afwijking artikel 20 van het 
subsidiebesluit betreffende de gemeentelijke riolering 
Beslissing gemeenteraad dd. 27.05.2016 het goedkeuren van de opdracht bij wijze van openbare 
aanbesteding voor het uitvoeren van werken: N777 Lot 2, Zonneveldweg;  
Beslissing van het college dd. 27.03.2017 tot toewijzing van de opdracht en 01.08.2017 start der 
werken. 
 
Toelichting (feiten en context) 
De werken aan de Zonneveldweg zijn momenteel bezig en op basis van de huidige planning zullen 
deze werken afgerond worden in juni 2019. Volgens de oorspronkelijke ereloonovereenkomst van 
1989 zijn de betalingstermijnen gebaseerd op een besluit van de deputatie van 05.04.1984 wat 
betekent dat het ereloon van de ontwerper tijdens de uitvoeringsfase van de werken pas kan 
gevorderd worden na afronding van de werken. 
 
Via bijgevoegde bijakte 8 wordt aan de gemeente gevraagd om af te wijken van deze 
oorspronkelijke betalingstermijnen en de betaling van de erelonen op 3 maanden te brengen, 
berekend op de bedragen van de goedgekeurde vorderingsstaten van de aannemer van de 
werken. 
 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet budget ereloon 179.908,43 € 

Prioritaire Beleidsdoelstelling 001.005 : De gemeente werkt aan een kwaliteitsvolle leefomgeving 

Actieplan 001.005.001 

Actie 001.005.001.005 : heraanleg N777 

Beleidsdomein 02. Woon- en Leefomgeving 

Registratiesleutel 21400007/031004 

Investeringsenveloppe PE-IE/33 Heraanleg N777 



 

Visum  

 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Bijakte nr. 8 bij de ereloonoverenkomsten van 11.07.1989 en 23.08.2002 voor het opstellen 
van het ontwerp voor de aanleg van riolering en fietspaden langs de N777- Zonneveldweg inzake de 
wijziging van de betalingstermijnen voor het ereloon, met name om de 3 maanden op basis van de 
goedgekeurde vorderingsstaten, wordt goedgekeurd.  
 

IV. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
PUNT 16: OVEREENKOMST TUSSEN CULTUURCONNECT VZW EN GEMEENTEBESTUUR WELLEN 
BETREFFENDE DE VOORTZETTING VAN DE AANSLUITING VAN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK OP DE 
OMGEVING VAN HET PROVINCIAAL BIBLIOTHEEKSYSTEEM - GOEDKEURING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Omzetting van  ‘Convenant tussen de provincie Limburg en de gemeente Wellen m.b.t. het 
aansluiten van de bibliotheek op het P(rovinciaal) B(ibliohteek) S(ysteem) Limburg’   naar   
‘Overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en gemeentebestuur Wellen betreffende de 
voortzetting van de aansluiting van de openbare bibliotheek op de omgeving van het Provinciaal 
Bibliotheeksysteem’. 
 
 
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 
 
GR van 26 maart 2004 (punt 27) : Goedkeuring van het convenant tussen de provincie Limburg en 
de gemeente Wellen m.b.t. het aansluiten van de bibliotheek op het P(rovinciaal) B(ibliotheek) 
S(ysteem) Limburg ; 
GR van 1 december 2005 (punt 38) : Goedkeuring van het addendum bij het PBS-convenant tussen 
de provincie Limburg en de gemeente wellen voor de openbare bibliotheek; 
GR van 25 april 2008 (punt 16) : Aanpassingen binnen het PBS-convenant tussen de provincie 
Limburg en de gemeente Wellen m.b.t. de aansluiting op het Provinciaal Bibliotheeksysteem 
Limburg. 
 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het Vlaams regeerakkoord bepaalt dat de provinciale persoonsgebonden bevoegdheden 
 – waaronder het streekgericht bibliotheekbeleid – per 1 januari 2018 overgeheveld worden naar 
het Vlaamse bestuursniveau. 
Binnen deze context wordt  Cultuurconnect vzw door de Vlaamse overheid belast met het verder 
ondersteunen van de PBS omgevingen en de consolidatie ervan in een Vlaams Eengemaakt 
Bibliotheeksysteem (EBS) en Websiteplatform. 
 



 

Vandaar de noodzaak dat het bestaande convenant tussen de provincie Limburg en de gemeente 
Wellen omgezet dient te worden naar een overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en de 
gemeente Wellen. 
 
Binnen de opdracht vanuit de Vlaamse overheid  is Cultuurconnect vzw gestart met de 
voorbereidingen tot de consolidatie tot één Vlaams bibliotheeksysteem (EBS).   
Tegen eind 2021 wordt voorzien dat de laatste bibliotheek kan aansluiten. 
Van zodra de contouren en de planning van het Eengemaakt Bibliotheeksysteem duidelijk zijn, zal 
een concreet samenwerkingsvoorstel (dat leidt tot het definitieve convenant) overgemaakt 
worden. 
 
Ondertussen blijft - in de overgangsfase - de continuïteit van de werking en de dienstverlening aan 
alle deelnemende bibliotheken/gemeenten  gewaarborgd en bewaakt door Cultuurconnect vzw.  
In functie hiervan wordt de ‘Overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en Gemeentebestuur 
Wellen betreffende de voortzetting van de aansluiting van de openbare bibliotheek op de 
omgeving van het Provinciaal Bibliotheeksysteem’  ter ondertekening aangeboden. 
 
 
De facturatie van de deelnemersbijdrage zal  (na ondertekening van het contract) vanaf het 
werkjaar 2018 niet langer door het provinciebestuur maar door vzw Cultuurconnect  gebeuren. 
De hoogte van de bijdrage blijft dezelfde. 
(Aangezien Cultuurconnect BTW-plichtig is, wordt er 21% BTW aangerekende op de bijdrage, maar 
aangezien Cultuurconnect de basiskost met 21% heeft laten zakken, blijft de netto uitgave 
hetzelfde als voorheen). 
 
Om de continuïteit van de werking zeker te bewaren, zijn  binnen de registratiesleutel 
0703/61420000 (beheers-en werkingskosten in formatica) voor de acties 001.007.007.010 
(werkingsmiddelen) en de actie 001.007.007.012 (bibportalen en webetalage)  voldoende 
financiële middelen voorzien. 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet € 5 500,00 

Beleidsdoelstelling nr. 001.007 : toegankelijk vrijetijdsaanbod 

Actieplan nr. 001.007.007 : een hedendaagse bibliotheek met aandacht voor 
een brede maatschappelijke participatie en e-inclusie 

Actie nr. 001.007.007.010 : werkingsmiddelen 

Beleidsdomein Cultuur en vrije tijd 

Registratiesleutel 0703/61420000 : beheers- en werkingskosten informatica 

Visum  

 
 
en 
 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet € 3 000,00 

Beleidsdoelstelling nr. 001.007 : toegankelijk vrijetijdsaanbod 

Actieplan nr. 001.007.007 : een hedendaagse bibliotheek met aandacht voor 
een brede maatschappelijke participatie en e-inclusie 

Actie nr. 001.007.007.012 : bibportalen en  webetalage 

Beleidsdomein Cultuur en vrije tijd 



 

Registratiesleutel 0703/61420000 : beheers- en werkingskosten informatica 

Visum  

 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
Besluit : 
 
Enig art.: De overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en Gemeentebestuur Wellen betreffende de 
voortzetting van de aansluiting van de openbare bibliotheek op de omgeving van het Provinciaal 
Bibliotheeksysteem, wordt goedgekeurd. 
 

V. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 17: TOELAGE GEMEENTELIJKE RAAD VOOR SENIOREN T.B.V. € 750 VOOR HET JAAR 2017 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Brief dd. 22/12/2017 vanwege de gemeentelijke adviesraad voor Senioren houdende de aanvraag 
voor de toelage 2017. 
Beslissing van het schepencollege dd. 29 december 2017 om de aanvraag van de gemeentelijke 
adviesraad voor senioren tot het bekomen van de toelage 2017, voor te leggen aan de 
gemeenteraad met het voorstel tot toekenning van de toelage 
 
Juridische grondslag 
- Het reglement inzake toekenning van toelagen aan adviesraden, zoals vastgesteld bij het 
raadsbesluit van 22.02.2013. 
- De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending 
van sommige toelagen. 
- De bepalingen van het Gemeentedecreet. 
 
Toelichting (feiten en context) 
Volgende stukken werden bijgevoegd : 
- een kasverslag van het vorige dienstjaar met verantwoordingsstukken; 
- kopies van de stand van de financiële rekeningen op 31.12 van het vorige dienstjaar, zijnde € 
1.188,14   (zichtrekening) en van de laatste stand van de financiële rekeningen, zijnde € 406,99 
(zichtrekening op datum van 21/12/2017). 
 
Argumentatie 
De Raad stelt vast dat de aanvraag beantwoordt aan art. 4 van het reglement : Het dossier is volledig. 
De Raad stelt vast dat de aanvraag beantwoordt aan art. 5 van het reglement : Het positief saldo op 
de rekening overschrijdt het maximum toegelaten bedrag van € 2.500 niet. 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 2017/€ 750/€ 750 

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 Registratiesleutel 0951/61310040 :  
Toelage seniorenraad : € 750 



 

 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : Voor het jaar 2017 zal aan de gemeentelijke adviesraad voor senioren een geldelijke toelage 
van € 750 toegekend worden.  Deze toelage zal aangerekend worden op registratiesleutel 
0951/61310040 - beleidsdoelstelling 001.001 : Gelijkblijvend beleid van het budget 2017. 
 
Art. 2 : Dit bedrag zal overgeschreven worden op rekeningnummer BE40 6528 4094 9363 van de 
Seniorenraad Wellen. 
 
Art. 3 : De gemeentelijke adviesraad voor senioren 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 18: GEMEENTERAAD 12 JANUARI 2018 : GOEDKEURING NOTULEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 12 januari 2018. 
 
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:  
De raad beslist: 
 
Art. 1 : De notulen van de vergadering van 12 januari 2018, goed te keuren. 

 
De vergadering wordt opgeheven om 21 uur. 
 

De Algemeen directeur 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 


