
 

NOTULEN GEMEENTERAAD 27 APRIL 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, Marc Weeghmans, Frank Cornitensis, 
Herman Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, Ilse Bosmans, Stijn Vandersmissen, 
Dirk Ottenburghs, Mario Vanvoorden, Marc Beertens en Shirley Schoels, 
raadsleden 
Mia Cuppens, algemeen directeur 
 

 
Vanaf punt 2 vervoegt Mario Vanvoorden, gemeenteraadslid de zitting. 

 

 

 
 
 

OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 1: KENNISNAME LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN PERIODE 01/09/2017 TOT EN MET 26/02/2018 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Lijst van gegunde overheidsopdrachten tussen 01/09/2017 en 26/02/2018 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2004, gecoördineerd 
Wetgeving overheidsopdrachten 
 
Toelichting 
Volgende overheidsopdrachten werden in betreffende periode gegund: 
 
11.09.2018: Leveren electriciteit 2019-2020 (ev. 2021) 
11.09.2018: Leveren aardgas 2019-2020 (ev. 2021) 
09.10.2017: Camera-onderzoek riolering Zangstraat 
15.01.2018: Leveren bouwmaterialen kalenderjaar 2018 
15.01.2018: Leveren gasolie kalenderjaar 2018 
15.01.2018: Leveren wegverhardingen kalenderjaar 2018 
15.01.2018: Leveren zandcement kalenderjaar 2018 
27.01.2018: Huur kopieertoestellen gemeente&OCMW 
26.02.2018: Leveren 10.000 draagtassen 
 
BESLUIT:  
De gemeenteraad neemt kennis van: 
Er wordt kennis genomen van de gegunde overheidsopdrachten van 01/09/2017 tot en met 
26/02/2018 
 
 
 



 

Dhr. Mario Vanvoorden vervoegt de vergadering bij behandeling van punt 2. 
PUNT 2: AANPASSING REGLEMENT FIETSVERGOEDING GEMEENTEPERSONEEL - VERHOGING BEDRAG 
FIETSVERGOEDING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
- GR-beslissing dd. 26.11.2004 houdende goedkeuring reglement fietsvergoeding 
- GR-beslissing dd. 26.03.2010 houdende aanpassing reglement fietsvergoeding 
- GR-beslissing dd. 30.10.2015 houdende aanpassing reglement fietsvergoeding 
- Bespreking cbs dd. 09.04.2018 omtrent de aanpassing van het bedrag van de fietsvergoeding 
 
Juridische grondslag 
Rechtspositieregeling gemeentepersoneel gecoördineerde versie 
 
Toelichting (feiten en context) 
Momenteel wordt er aan het gemeentepersoneel dat woon-werk verplaatsingen per fiets doet, een 
fietsvergoeding van 0,22 EUR per km uitgekeerd. Sinds 2017 is het maximum toegelaten bedrag van 
de fietsvergoeding dat sociaal en fiscaal vrijgesteld is van bijdragen, verhoogd tot 0,23 EUR per km.  
 
Argumentatie 
De verhoging van de fietsvergoeding tot het maximum toegelaten bedrag (dat sociaal en fiscaal 
vrijgesteld blijft van bijdragen) kan de fietsers extra motiveren om het woon-werkverkeer zoveel 
mogelijk met de fiets af te leggen. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 

• er wordt voorgesteld de fietsvergoeding voor personeelsleden te verhogen tot het bedrag 
dat fiscaal en sociaal vrijgesteld is van bijdragen 

• voor het bevorderen van het fietsen naar het werk, is er een aanvraag ingediend voor het 
bekomen van het subsidie voor het plaatsen van een fietsenstalling 

Dhr. Marc Weeghmans: 
• hij vindt dat de tussenkomst van de gemeente  voor de fietsvergoeding hoger mag zijn - zo 

springen we er als fietsgemeente boven uit 
 
BESLUIT: Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Het reglement fietsvergoeding gemeentepersoneel, zoals vastgesteld door de gemeenteraad 
dd. 26.11.2004 en aangepast bij gemeenteraadsbesluiten dd. 26.03.2010 en dd. 30.10.2015 als volgt 
aan te passen met ingang van 01.01.2018: 
 
Vergoeding woon – werkverkeer per fiets 
 
Artikel 1:  
Met ingang van 01.01.2005 wordt een fietsvergoeding toegekend aan de personeelsleden van het 
gemeentebestuur die de woon-werkverplaatsing per fiets afleggen voor zover voldaan is aan de 
bepalingen van artikel 3. 
 
Artikel 2:  



 

Deze beslissing is van toepassing op alle personeelsleden, tewerkgesteld bij het gemeentebestuur 
van Wellen, ongeacht hun statuut of tewerkstellingsbreuk. 
 
Artikel 3:  
De vergoeding : 
- wordt toegekend voor het kortste en veiligste reglementaire fietstraject tussen woning en 
werkplaats; 
- is per dag beperkt tot één fietstraject heen en terug; 
- bedraagt 0,23 EUR per begonnen kilometer; 
- het recht op de fietspremie wordt toegekend per maand, de premie zelf wordt jaarlijks uitbetaald.  
 
Artikel 4:  
Ongeacht de reële afstand van de woon- of verblijfplaats tot de standplaats wordt minimaal de 
vergoeding overeenstemmend met een afstand van 1 km betaald. 
 
Artikel 5:  
De aanvragen moeten, op straffe van verval, maandelijks ingediend worden op de personeelsdienst 
en dit voor de 4de kalenderdag van de volgende maand. 
  
Artikel 6:  
Elke aanvrager dient op woord van eer maandelijks een verklaring, goedgekeurd door het 
diensthoofd, in te dienen met vermelding van het aantal kilometers, en het aantal verplaatsingen.  
 
Artikel 7: 
Jaarlijks wordt per personeelslid een overzicht gemaakt van de afgelegde kilometers van de twaalf 
voorafgaande maanden. 
 
Artikel 8:  
De fietsvergoeding wordt berekend per maand, en jaarlijks in de loop van de maand januari van het 
volgende jaar uitbetaald op de post- of bankrekening van het fietsend personeelslid. 
 
Artikel 9:  
Alle geschillen betreffende de toepassing van dit reglement worden door het College van 
Burgemeester en Schepenen beslecht. 
 
Artikel 10:  
Bij vaststelling van bewezen fraude verliest het personeelslid definitief het recht op deze vergoeding, 
ongeacht andere sancties. 
 
 
Art. 2 Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de financieel beheerder, aan de personeelsdienst en 
aan alle personeelsleden.   
 
 
 
 
 
 

II. ONDERNEMEN EN WERKEN 
 
PUNT 3: ONTWIKKELEN VAN EEN KERNVERSTERKEND WOON-EN HANDELSPROJECT VOOR 



 

GEMEENTE WELLEN - GOEDKEUREN GUNNINGLEIDRAAD 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
intentie tot het ontwikkelen van een kernversterkend woon-en handelsproject voor gemeente 
Wellen 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en in het bijzonder art. 38 §1, 1°, c W 17 juni 2016 
betreffende de mededingingsprocedure met onderhandeling 
KB van plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18.04.2017 
KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 
en van de concessies voor openbare werken. 
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.  
Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken en 
relevante uitvoeringsbesluiten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. 
Besluit Gemeenteraad dd. 12.01.2018 tot hervaststellen van het meerjarig beleidsplan 2014-2020 
van gemeente Wellen 
Besluit college burgemeester en schepenen dd. 12.03.2018 
Besluit gemeenteraad dd. 03.04.2018 houdende de principiële goedkeuring van een kernversterkend 
woon-en handelsproject voor gemeente wellen en goedkeuring selectieleidraad 
Publicatie van de selectieleidraad in het bulletin der aanbestedingen dd. 04.04.2018 
 
Toelichting (feiten en context) 
In het meerjarig beleidsplan van gemeente Wellen is volgende doelstelling opgenomen: 
BD 1419/001/008 De gemeente zet in op lokale economie 
Wellen is een economisch bedrijvige gemeente, met bijzondere aandacht voor onze ondernemingen, 
onze middenstand en onze landbouwers. Werk hebben in eigen streek komt gans de lokale 
gemeenschap ten goede. Het huidige diverse en attractieve aanbod van winkels en ondernemingen is 
een meerwaarde voor onze gemeente en willen we verder ondersteunen. We willen sfeer  in het 
centrum brengen en behouden in de overtuiging dan een aangenaam kader mensen aantrekt. 
Deze beleidsdoelstelling omvat het  actieplan 'stimuleren van buurtwinkelen (AP 1419/001/008/001). 
In kader van dit actieplan werd  overgegaan tot volgende actie  (Actie 1419/001/008/001/002):  
opmaak van een ontwikkelingsvisie en actieplan voor het handelscentrum van Wellen. 
 
In het eindrapport 'opmaak van een ontwikkelingsvisie en actieplan voor het handelscentrum van 
Wellen' werden volgende maatregelen voorgesteld rond versterking van het handelsaanbod in 
Wellen: 

1.Uit de analyse bleek al dat Wellen het als bescheiden gemeente niet slecht doet op vlak 
van aanbod, mede omdat veel aanbod geconcentreerd is binnen het centrumgebied. Wel 
stellen we vast dat de kooptrouw namens de eigen inwoners toch nog merkelijker beter 
kan, hetgeen ons doet besluiten dat er voor kwalitatief en nieuw aanbod altijd ruimte is 
binnen het centrumgebied of dorpshart. Hoe meer speciaalzaken of lokale initiatieven 
naar Wellen komen, hoe beter, ongeacht de theoretische marktruimteberekening.  
2.Zelfs voor een bijkomende supermarkt is plaats in Wellen-Centrum, op een locatie waar 
grootschaligheid en parkeerfaciliteiten hand in hand gaan. In de buurt van de 
Molenstraat/Notelarestraat zijn er een aantal inbreidingsmogelijkheden.  



 

3.Indien de gemeente er toe besluit om binnen het afgebakend dorpshart meer 
commerciële voorzieningen te faciliteren, kan dit op basis van stedenbouwkundige 
voorschriften die meer mogelijk maken voor handel dan voor wonen. Door in te zetten op 
meer investeringsdynamiek en -rendement kan bijkomend aanbod aangetrokken worden. 
Met name Horeca kan in en rond het Dorpsplein met stedenbouwkundige voorschriften 
meer gestimuleerd worden. Zo kan ook de mogelijkheid van winterterrassen nader 
onderzocht worden.  

 
Gemeente Wellen beschikt in het centrum van Wellen over gronden die op heden worden 
aangewend als gemeentelijk containerpark en infrastructuur voor de gemeentelijke technische 
dienst.  
Middels aanwenden van deze gronden voor een kernversterkend woonproject met ruimte voor 
handel mits herlocatie van het gemeentelijk containerpark en infrastructuur van de technische 
dienst, kan de gemeente de wil om actief te werken aan de versterking van haar dorpskern 
uitvoeren. 
Het is daarom aangewezen om een overheidsopdracht uit te schrijven waarbij  aan een Private 
Partner wordt gevraagd enerzijds om op de gronden waarop het huidige containerpark en de 
technische dienst gelegen zijn, een kwaliteitsvol gemengd project met wonen en ruimte voor handel 
en andere tertiaire functies(de zgn."Private Opdracht") te ontwikkelen en anderzijds aan de  Private 
Partner wordt gevraagd  in te staan voor de realisatie van een nieuw containerpark op de percelen 
gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie D nrs 1070 K en 1070 L en infrastructuur voor de 
gemeentelijke technische dienst op een hiertoe geschikte locatie, aan te brengen door de private 
partner (de zgn. "publieke opdracht"). De zgn publieke opdracht wordt uitgevoerd aan de hand van 
een  programma van eisen, als bijlage opgenomen in de gunningleidraad. 
Het is aangewezen de opdracht te gunnen via een mededingingsprocedure met onderhandeling op 
grond van artikel 38, § 1, 1°, c)  WOO, met gemeente Wellen als aanbestedende overheid. 
De gunningsprocedure bestaat uit twee afzonderlijke fasen: enerzijds de selectiefase en anderzijds 
de gunningsfase.  
 
Onderhavig besluit omvat het goedkeuren van de gunningleidraad op basis waarvan geselecteerde 
kandidaten een offerte kunnen indienen om deel te nemen aan de gunningsfase. 
De gunning van de opdracht zal gebeuren op basis van objectieve criteria, zoals omschreven in de 
gunningleidraad. 
Het goedkeuren van de gunningleidraad brengt geen financiële verbintenissen teweeg vanwege 
gemeente Wellen, te meer daar gemeente Wellen zich het recht voorbehoud de gunningsprocedure 
te allen tijde te beëindigen, waarbij het afbreken van de procedure de kandidaten geen enkel recht 
geeft op enige vergoeding of andere aanspraak. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 

• is een vervolg op het dossier dat  vorige maand is toegelicht en unaniem is goedgekeurd, met 
name de selectieleidraad voor het ontwikkelen van een kernversterkend woon-en 
handelsproject voor gemeente Wellen 

• er is vandaag nog geen zicht op kandidaturen - kandidaturen moeten uiterlijk 7 mei 
ingediend worden 

• de gunningenleidraad voor het ontwikkelen van een kernversterkend woon-en 
handelsproject voor gemeente wellen legt vast hoe we mogelijk ingediende projecten zullen 
beoordelen en legt de technische vereisten vast die volgens de gemeente minimaal 
noodzakelijk zijn; het programma van eisen zoals opgesteld door een studiebureau is 
toekomstgericht - zo is er bv voorzien dat gebouwen van de technische uitvoerende dienst 
geschikt moeten zijn voor 25 personen   

• Het schattingsverslag  van huidige site van TUD en CP is eveneens toegevoegd  -- dit zit erbij 



 

om aan te tonen dat we er niet slechter uit willen komen - geïnteresseerden mogen weten 
wat schatting is en dit bedrag moet er minstens tegenover staan aan investeringen - Als er 
voorstellen komen die lager zijn, behouden we ons recht voor om NIET te gunnen 

• volgende gunningscriteria worden gehanteerd: 
○ Nettokoopsom:  
○ Kwaliteit private opdracht 
○ Kwaliteit publieke opdracht 

Dhr. Marc Weeghmans: 
• Schepen Benny Maes heeft vorige keer geopperd dat er zeker een weegbrug aanwezig moet 

zijn - hij vindt dit niet terug in het dossier 
Mevr. Els Robeyns: 

• de weegbrug staat in programma van eisen 
Dhr. Marc Weeghmans: 

• Men juicht dit project toe - men hoopt dat er lokale handel niet onder gaat lijden maar 
eerder door zal openbloeien; wonen juicht men eveneens toe  en men hoopt dat de 
gemeente er nog iets aan over houdt 

Dhr. Stijn Vandersmissen: 
• Eigenlijk zou  men nog een deel moeten kunnen overhouden want de stukken van 

industriegrond die zijn ingebracht voor de huisvesting van het containerpark,  kan men niet 
verkopen 

 
BESLUIT: Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De gunningleidraad voor de opdracht 'ontwikkelen van een kernversterkend woon-en 
handelsproject voor gemeente Wellen' op basis van art. art. 38 §1, 1°, c W 17 juni 2016 
overheidsopdrachten, wordt goedgekeurd en aangehecht aan dit besluit 
 
Art. 2 De gunningleidraad wordt bezorgd aan de geselecteerde kandidaten 
 
Art. 3 Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de bevoegdheid gedelegeerd voor het 
voeren van de gunningsprocedure, inclusief de keuze van de selectie van de kandidaten en het 
onderhandelen met de geselecteerd kandidaten aangaande de ingediende offertes, evenwel met 
uitzondering van de uiteindelijke gunnen van de opdracht 
 
 
 
 

III. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 4: ALGEMENE VERGADERING VAN INTER-MEDIA OP 8 MEI 2018 : VASTSTELLEN MANDAAT 
AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 22 maart 2018 tot de algemene vergadering van Inter-Media van 8 mei 2018 
om 18 uur in het World Pigeon Centre, Industrielaan 1029 te Hoeselt met volgende agendapunten: 
 



 

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
3. Balans en resultatenrekening boekjaar 2017 
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris 
5. Benoeming bestuurder(s)  
6. Statutaire mededelingen 
 
Juridische grondslag 
 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
 
De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
De toelichtende nota van Inter Media bij de agendapunten van de algemene vergadering van 8 mei 
2018, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 22 maart 2018. 
 
Argumentatie 
 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-Media. 
 
Er zijn geen redenen om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 
 
De gemeenteraad ging reeds eerder over tot aanduiding van haar vertegenwoordigers in de schoot 
van de algemene vergaderingen van Inter-Media gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van 
de  algemene vergadering van  Inter-Media van 8 mei 2018 goedgekeurd. 
 
Art. 2 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de  algemene 
vergadering van Inter-Media van 8 mei 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of 
verdaagd zou worden met een gelijkluidende agenda) te handelen en te beslissen conform de 
beslissingen die door de raad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering van 
Inter-Media van 8 mei 2018 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige 
agenda. 
 
Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Inter-Media, 
Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt. 
 
 
 
PUNT 5: ALGEMENE VERGADERING VAN INTER-ENERGA OP 15 MEI 2018 : VASTSTELLEN MANDAAT 



 

AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 23 maart 2018 tot de algemene vergadering van Inter-Energa van 15 mei 
2018 om 18 uur in de Luchtfabriek Heusden-Zolder, Marktplein 5 te 3550 Heusden-Zolder met 
volgende agendapunten: 
 
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
3. Balans en resultatenrekening boekjaar 2017 
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris 
5. Statutaire mededelingen 
 
Juridische grondslag 
 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
 
De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
De toelichtende nota van Inter-Energa bij de agendapunten van de algemene vergadering van 15 mei 
2018, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 23 maart 2018. 
 
Argumentatie 
 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-Energa. 
 
Er zijn geen redenen om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 
 
De gemeenteraad ging reeds eerder over tot aanduiding van haar vertegenwoordigers in de schoot 
van de algemene vergaderingen van Inter-Energa gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van 
de  algemene vergadering van Inter-Energa van 15 mei 2018 goedgekeurd. 
 
Art. 2 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de algemene 
vergadering van Inter-Energa van 15 mei (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of 
verdaagd zou worden met een gelijkluidende agenda) te handelen en te beslissen conform de 
beslissingen die door de raad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering van 
Inter-Energa van 15 mei 2018 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige 
agenda. 



 

 
Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Inter-Energa, 
Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt. 
 
 
 
PUNT 6: GEMEENTERAAD 3 APRIL 2018 : GOEDKEURING NOTULEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 3 april 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. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
De raadsleden formuleren volgende opmerkingen: 
Dhr. Benny Maes: 

• er is de vraag gesteld wie schepen van kerkfabrieken is - deze vraag is niet genoteerd en er is 
geen antwoord op geven 

Dhr. Johan Cabergs is schepen van kerkfabrieken 
 
Dhr. Stijn Vandersmissen: 

• de punten over de kerkfabrieken waren punten voor aktename/kennisname. 
• over deze punten is gestemd en op basis daarvan is er een artikel in de krant verschenen 
• in de notulen staan geen stemmingen genoteerd 

Mevr. Els Robeyns stelt dat deze punten inderdaad punten waren ter aktename/kennisname en de 
stemming niet had gevraagd moeten worden aan de gemeenteraad. 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren 

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



 

De raad beslist: 
 
Art. 1 : De notulen van de vergadering van 3 april 2018, goed te keuren. 
 
 
 
 
De vergadering wordt opgeheven om 20:20 uur. 
 
De Algemeen directeur 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 


