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VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 28 FEBRUARI 2014 OM 20 UUR 
  
Aanwezig : Mevr. Els Robeyns, burgemeester-voorzitter, Cabergs Johan, Treunen Kristien, Maes 

Benny en Thijs Bèr, Leduc Jeannine, Ramaekers Chris, Jans Sandra, Marc Weeghmans, 
Cornitensis Frank, Knuts Luc, Pipeleers Herman, Punie Ellen, Billen Mario, Bosmans Ilse, 
Vandersmissen Stijn, Ottenburghs Dirk, Vanvoorden Mario en Beertens Marc, leden en 
mevr. Mia Cuppens, Secretaris. 

 
Voorafgaand aan de gemeenteraad geeft de burgemeester lezing van de gegunde 
overheidsopdrachten sinds voorgaande gemeenteraad: 

 Toewijzing voor de levering van een vrachtwagen via een open offerteaanvraag (SC 2014-02-

24) 

 

FINANCIEN 
 
Punt 1 : Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten Limburg (I.G.L.) - 
Werkingstoelage 2014 – Voorschot t.b.v. € 1.326,78 
 
DE RAAD 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 18.07.1993 inzake toetreding tot de Intercommunale 
Maatschappij voor hulp aan gehandicapten en voor Jeugdbescherming in Limburg; 
 
Gelet op de statuten van deze Intercommunale Maatschappij; 
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen; 
 
Gelet dat overeenkomstig artikel 42quarter van de gecoördineerde statuten er jaarlijks een voorschot 
op de werkingstoelage wordt gevorderd.  Dit voorschot bedraagt 90% van de  werkingstoelage van het 
voorbije jaar.  Het saldo zal worden gevorderd nadat de officiële bevolkingscijfers per 1 januari 2014 
gepubliceerd worden en nadat de Algemene Vergadering tijdens zijn vergadering van juni 2014 het 
bedrag per inwoner definitief zal hebben vastgesteld; 
 
Overwegende dat het voorschot op de werkingsbijdrage 2014 gelijk is aan 90% van de werkingstoelage 
2013 (€ 1.474,20) of een bedrag van € 1.326,78; 
 
Gelet dat het budget 2014: 
- op beleidsveld:  091100-  Diensten en voorzieningen met een handicap 
 - algemene rekening:  64930000 een krediet t.b.v. € 2.000 voorziet voor deze uitgave; 
 
Gelet op de beslissing van het college dd. 17/02/2014 om de aanvraag  voor te leggen aan de 
gemeenteraad met het voorstel tot toekenning van de toelage; 
 
Gelet op de toelichting van de voorzitter; 
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Gelet op artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht ; 
 
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 ; 
 
Gelet op de bepalingen van de gemeentewet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT : met 19 stemmen voor,  0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
 
Artikel 1 : Overeenkomstig het schrijven van I.G.L. dd. 15.01.2014 en art. 42quarter van de statuten 
zal de gemeente Wellen tussenkomen voor een bedrag van € 1.328,78 als voorschot op de 
werkingstoelage 2014, zijnde 90% van de toelage van het vorige jaar. 
 
Artikel 2 : Deze toelage zal aangerekend worden op 
- op beleidsveld:  091100-  Diensten en voorzieningen met een handicap 
- algemene rekening:  64930000 
van het budget 2014 en zal gestort worden op de bankrekening Belfius – GKCCBEBB, BE87 0910 0081 
1694, met vermelding “Voorschot werkingstoelage 2014”. 
 
Artikel 3 : De Intercommunale vereniging voor hulp aan gehandicapten in Limburg – I.G.L. – 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. 
 
 

ADVIESRADEN 
 
Punt 2 : Wijziging samenstelling WAMLE en voorstel tot naamswijziging 

 
DE RAAD 
 
Gelet op de statuten zoals goedgekeurd door de adviesraad voor Middenstand en Lokale Economie in 
vergadering van 29.10.2013; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2013-11-22 betreffende de erkenning en de goedkeuring van 
de statuten van de adviesraad voor Middenstand en Lokale Economie; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 2014-01-27; 
 
De leden van de adviesraad WAMLE stellen voor de samenstelling van de adviesraad te wijzigen als 
volgt: 
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 Toevoegen van een nieuw lid: Mevr. Kelly Berx 
 
De leden van de adviesraad WAMLE stellen voor de naam van WAMLE te wijzigen in ‘Adviesraad 
ondernemend Wellen’ teneinde de attractiviteit en de herkenbaarheid van de adviesraad te vergroten 
 
BESLUIT : met 19 stemmen voor,  0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
  
 
Artikel 1: Mevr. Kelly Berx wordt toegelaten als lid van WAMLE 
 
Artikel 2: de naam van WAMLE wordt gewijzigd als volgt: ‘Adviesraad Ondernemend Wellen’  met 
ingang van 01.03.2014 
 
Artikel 3: In de statuten en in alle communicatie wordt vanaf 01.03.2014 de naam ‘WAMLE’ vervangen 
door ‘Adviesraad Ondernemend Wellen’. 
 
Punt 3 : Toelage 2011 – Wellense Adviesraad voor Middenstand en Lokale Economie t.b.v. € 
1.736,00 
 
De Raad, 
 
Overwegende dat de gemeente Wellen een Adviesraad voor Middenstand en Lokale Economie heeft; 
 
Gelet op de aanvraag vanwege de Wellense Adviesraad voor Middenstand en Lokale Economie tot 
het bekomen van de toelage 2011, ingeschreven in het register der binnenkomende stukken dd. 
29.12.2011, houdende : 
- het kasverslag per 24 maart 2011; 
- het kasverslag per 15 december 2011; 
- het verloop van de transacties op de rekening; 
- het overzicht van de verkochte en geïnde cadeaubonnen 
- de begroting 2012; 
 
Gelet op het reglement inzake toekenning van toelagen aan adviesraden, zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad in vergadering van 29 december 2003; 
 
Gelet dat de aanpassing van voornoemd reglement zoals vastgesteld in vergadering van 22 februari 
2013 nog niet van toepassing kan zijn op een aanvraag tot het bekomen van een toelage 2011, 
ingediend op 29.12.2011;   
 
Gelet op artikel 2 van voornoemd reglement houdende: 
“Elke aanvraag moet vergezeld zijn van de nodige stavingstukken, met name : 

-   een kasverslag van het vorige dienstjaar met 
verantwoordingsstukken; 
- kopies van de stand van de financiële rekeningen op 31.12 van het  
vorige dienstjaar en van de laatste stand van de financiële rekeningen” 

 
Gelet op artikel 3 van voornoemd reglement houdende : 
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“Indien uit de stavingstukken blijkt dat op 31.12 van het vorige dienstjaar, een totaal positief saldo 
van € 2.500 op de rekeningen van een adviesraad stand, wordt de subsidie niet toegekend.  Hiervan 
wordt alleen afgeweken indien de betrokken adviesraad door middel van stavingstukken kan 
aantonen dat in het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd, voor méér dan € 2.500 aan uitgaven 
zijn voorzien” 
 
Gelet dat het totaal positief saldo op de rekeningen dd. 24.12.2010         € 2.036,41 bedraagt.  Het 
maximum van € 2.500 – zoals vastgesteld bij art. 3 in het reglement tot toekenning van toelagen aan 
adviesraden- wordt niet overschreden; 
 
Overwegende dat de begrotingswijziging 2013 een krediet t.b.v. € 1.736,00 voorziet op artikel 
520.322.01.2011; 
 
Gelet op het reglement inzake toekenning van toelagen aan adviesraden zoals vastgesteld door de 
raad op 29 december 2003;  
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de op de 
aanwending van sommige toelagen; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
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; 
 
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, zoals gewijzigd; 

 
BESLUIT : met 19 stemmen voor,  0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
 
Artikel 1 : Voor het jaar 2011  zal aan de Wellense Adviesraad voor Middenstand en Lokale Economie 
een geldelijke toelage van € 1.736,00 toegekend worden. 
 
Artikel 2 : Deze toelage zal aangerekend worden op artikel 520.322.01.2011 van het bij 
budgetwijziging 2013 goedgekeurd krediet en zal overgeschreven worden op het rekeningnummer 
IBAN: BE25 6524 8005 3082 BIC: HBKABE22  van de WAMLE. 
 

 

PARTICIPATIE VAN DE BURGER 
 

Punt 4 : Verzoekschrift in verband met aanpassing van het gepubliceerd beknopte verslag van de 
gemeenteraad dd. 27/12/2013 

 

A. Feiten 
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Mevr. Schoofs Greet en Dhr. Guy Martens vragen via een verzoekschrift om hogervermeld 
gepubliceerde verslag op de website aan te passen zodat dit in overeenstemming is het met 
uitgebreide verslag. Nu wordt volgens indieners de indruk gewekt dat de meerderheid van de 
gemeenteraad akkoord gaat met het verzoekschrift. De reden van deze misleiding is volgens de 
indieners ontstaan doordat de vraag zoals gesteld in het verzoekschrift niet letterlijk werd 
overgenomen om ter stemming voor te leggen, waarschijnlijk om een positieve stemming te kunnen 
organiseren. 
 
De indieners vragen concreet ‘om de door u geherformuleerde vraag die ter stemming werd 
voorgelegd, wordt opgenomen in het gepubliceerde beknopte verslag. Deze vraag luidde: ‘gaat 
iedereen er mee akkoord dat we verder werken zoals we nu doen, en dus geen vragenhalfuurtje 
inrichten’ 
 
B. Regelgeving 

In toepassing van art. 201-204 van het gemeentedecreet, bepaalt het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad van Wellen als volgt: 
 

Art. 42 - §1. - Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen 
ondertekend, schriftelijk bij de gemeenteraad in te dienen. 
 
§2. - De verzoekschriften worden aan de gemeenteraad gericht. Een verzoek is een vraag om iets 
te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn. 
 
§3. - Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de  gemeente 
behoort, zijn onontvankelijk. 
 
Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als: 
 
1° De vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd; 
2° Het loutere een mening is en geen concreet verzoek; 
3° Als de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend; 
4° Het taalgebruik beledigend is. 
 
De voorzitter van de gemeenteraad doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw 
geformuleerd verzoekschrift vragen zodat het wel geagendeerd kan worden op de 
gemeenteraad. 
 
Art. 43 - §1. - De voorzitter van de gemeenteraad plaatst het verzoekschrift op de agenda van de 
eerstvolgende gemeenteraad indien het verzoekschrift binnen 14 kalenderdagen voor de 
vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend dan komt het op de 
agenda van de volgende vergadering. 
 
§2. - De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van 
burgemeester en schepenen verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te 
verstrekken. 
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§3. - De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste 
ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door de gemeenteraad. In dat geval 
heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten 
bijstaan door een persoon naar keuze. 
 
§4. - De gemeenteraad versterkt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, 
een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen 
ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift. 

 
C. Beoordeling: 

Het verzoekschrift is ontvankelijk: 

 ingediend door twee burgers. 

 gericht aan de gemeenteraad 

 Omvat een vraag om iets te doen: ‘concreet vraag ik u om de door u geherformuleerde vraag 

die ter stemming werd voorgelegd, wordt opgenomen in het gepubliceerde beknopte 

verslag’. Deze vraag luidde ‘gaat iedereen er mee akkoord dat we verder werken zoals we nu 

doen, en dus geen vragenhalfuurtje inrichten’ 

 Omvat een materie doe tot de gemeentelijke bevoegdheden behoort 

 tijdig ingediend voor agendering op de eerstvolgende gemeenteraad: Het verzoekschrift is 

ingediend op 11.02.2014. De eerstvolgende gemeenteraad is gepland op 28.02.2014. De 

vraag is binnen de 14 kalenderdagen voor de vergadering ontvangen. 

Het verzoekschrift is ongegrond en zonder voorwerp: 

 ongegrond: De vraag zoals geformuleerd door verzoekers (m.n.: ‘concreet vraag ik u om de 

door u geherformuleerde vraag die ter stemming werd voorgelegd, wordt opgenomen in het 

gepubliceerde beknopte verslag’) houdt een verzoek tot wijziging in van de notulen van de 

gemeenteraad van 2013-12-27. Deze notulen werden eenparig goedgekeurd in vergadering 

van de gemeenteraad van 2014-01-31. De goedgekeurde en ondertekende notulen vormen 

een volledig bewijs van de tijdens de vergadering van de gemeenteraad gehouden 

besprekingen en genomen besluiten. Zij kunnen na goedkeuring niet meer gewijzigd worden 

 zonder voorwerp: het volledige goedgekeurde verslag van de gemeenteraad van 2013-12-27 

is gepubliceerd op de website. 

BESLUIT : met 15 stemmen voor,  0 stemmen tegen en 4 onthoudingen (Dhr. Marc Weeghmans, 
Mevr. Sandra Jans, Mevr. Jeanine Leduc, Dhr. Stijn Vandersmissen) 
 

Enig artikel: De gemeenteraad versterkt volgend antwoord aan de verzoeker:  
1. Het verzoekschrift is ontvankelijk 

2. Het verzoekschrift is ongegrond 

3. Het verzoekschrift is zonder voorwerp 

 
Punt 5 : Verzoekschrift in verband met de communicatie en informatie van de raadsvergadering 
ten aanzien van het publiek op de gemeentelijke website 
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Dhr. Joeri Philtjens en Dhr. Gerry Briers  schrijven een brief omvattende 
 
A/  een verzoek in verband met het ‘abonnement’ voor het bekomen van de agenda en toelichting 
van de raadsvergadering. 
 
A. Feiten 

Betrokkene vragen op welke wijze art. 8§4 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 
wordt toegepast: 

 Wordt met een abonnement de gemeentelijke nieuwsbrief op de website bedoeld? 

o Zo ja, waarom krijgen zij als ingeschrevenen op de gemeentelijke nieuwsbrief 

geen agenda + toelichting doorgestuurd? Wanneer zal dit in orde gebracht 

worden zodat zij als belangstellende inwoners, het nodige kunnen 

ontvangen? 

o Zo neen, waar/wanneer kunnen zij zich op de gemeentelijke website 

inschrijven voor zulk ‘abonnement’? 

 
B. Regelgeving 

Art. 201-204 van het gemeentedecreet,  
Art. 42 – 43 Huishoudelijk reglement gemeenteraad Wellen  
 
 
C. Beoordeling 

Het verzoekschrift is ontvankelijk wat betreft onderdeel A van het verzoekschrift: 

 ingediend door twee burgers. 

 gericht aan de gemeenteraad 

 dient een vraag te omvatten om iets te doen:  de gestelde vraag is als volgt: ‘wordt met een 

abonnement de gemeentelijke nieuwsbrief op de website bedoeld?’ -  Dit is een vraag tot 

inlichting en geen vraag om iets te doen 

 Omvat een materie doe tot de gemeentelijke bevoegdheden behoort 

 tijdig ingediend voor agendering op de eerstvolgende gemeenteraad: Het verzoekschrift is 

ingediend op 11.02.2014. De eerstvolgende gemeenteraad is gepland op 28.02.2014. De 

vraag is binnen de 14 kalenderdagen voor de vergadering ontvangen. 

Dit onderdeel van het verzoekschrift is onontvankelijk, gezien het enkel een vraag om inlichtingen 
omvat en geen vraag om iets te doen (toepassing van art. 42§2 huishoudelijk reglement 
gemeenteraad ). 
 
BESLUIT : met 19 stemmen voor,  0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
 
Enig art.: De gemeenteraad versterkt volgend antwoord aan de verzoeker:  
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1. Dit onderdeel van het verzoekschrift is onontvankelijk 

2. Niettemin kan volgende informatie verstrekt worden aan verzoekers: 

o De gemeentelijke nieuwsbrief omvat niet het abonnement waarnaar 

verwezen wordt in art. 8§4 van het huishoudelijk reglement 

o Inwoners die een abonnement wensen te bekomen op de agenda van de 

gemeenteraad, dienen een e-mail te sturen naar daniëlla.neven@wellen.be . 

of een schriftelijke aanvraag te sturen. 

 
B/ een verzoek in verband met ‘vergroting van de openbaarheid van bestuur’ via de agenda + 
notulen van de raadsvergadering op de gemeentelijke website 
 
A. feiten 

Betrokkene vragen, in toepassing van art. 8§1 van het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad,  

 De agenda’s en de notulen van de raadsvergaderingen zichtbaarder en duidelijker aan te 

kondigen op de gemeentelijke website 

 Voorgaande agenda’s en notulen van de raadsvergaderingen van 2013 (begin legislatuur) 

opnieuw op de gemeentelijke website te plaatsen, te laten staan en vervolgens per nieuwe 

raadsvergadering opnieuw chronologisch aan te vullen 

 
B. Regelgeving 

 
1. Art. 201-204 van het gemeentedecreet,  

2. Art. 42 – 43 Huishoudelijk reglement gemeenteraad Wellen  

 
C. Beoordeling 

Het verzoekschrift is wat betreft deel B ontvankelijk: 

 ingediend door twee burgers. 

 gericht aan de gemeenteraad 

 Omvat een vraag om iets te doen: ‘agenda’s en notulen zichtbaarder en duidelijker aan te 

kondigen op de website + voorgaande agenda’s en notulen van de raadsvergaderingen van 

2013 opnieuw op de gemeentelijke website te plaatsen’ 

 Omvat een materie doe tot de gemeentelijke bevoegdheden behoort 

 tijdig ingediend voor agendering op de eerstvolgende gemeenteraad: Het verzoekschrift is 

ingediend op 11.02.2014. De eerstvolgende gemeenteraad is gepland op 28.02.2014. De 

vraag is binnen de 14 kalenderdagen voor de vergadering ontvangen. 

Art. 186 van het gemeentedecreet bepaalt dat reglementen en verordeningen van de gemeenteraad 
bekendgemaakt moeten worden op de gemeentelijke website. 

mailto:daniëlla.neven@wellen.be
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De wijze waarop deze bekendmaking op de website gebeurt behoort tot de autonomie van het 
bestuur. 
Gemeente Wellen heeft een nieuwe website met een logische en duidelijke structuur.  
De agenda’s en de notulen hebben een vaste stek op de website – de website is logisch opgebouwd 
zodanig dat iedere bezoeker de agenda’s en notulen kan terugvinden 
De website is nieuw en verdere invulling zal stelselmatig gebeuren. 
 
BESLUIT : met 19 stemmen voor,  0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
 
Enig art.: De gemeenteraad versterkt volgend antwoord aan de verzoeker:  

1. Het verzoekschrift is ontvankelijk 

2. De wijze waarop deze bekendmaking op de website gebeurt behoort tot de autonomie van 

het lokale bestuur. 

 

Punt 6 : Verzoekschrift in verband met de nieuwe huisvuilzakken 
 

A. Feiten 

Mevr. Greet Schoofs en Anita Neven schrijven een brief omvattende een verzoek in verband met de 
nieuwe huisvuilzakken.  
Ze stellen vast dat de prijzen van de huisvuilzakken niet lichtjes maar serieus gestegen zijn. Dat zowel 
voor reguliere gezinnen als voor gezinnen met specifieke noden.  
Ze vragen via een verzoekschrift om het beleid met betrekking tot het verdelen van gratis 
huisvuilzakken te herzien: 

 Betrokkenen vragen toekennen van gratis huisvuilzakken voor alle Wellense gezinnen op 

basis van de visie van Limburg.net. 

 Betrokkenen vragen gezinnen met kinderen tot 3 jaar gratis huisvuilzakken te geven. 

 Daarnaast vragen zij niet het aantal grijze vuilniszakken te vervangen door een gelijk aantal 

bordeaux huisvuilzakken maar wel dat er rekening gehouden wordt met het aantal gratis 

liters aan huisvuilzakken dat men vroeger kreeg. 

 
B. Regelgeving 

Art. 201-2014 gemeentedecreet 
Art. 42 – 43 huishoudelijk reglement 
 
C. Beoordeling 

Het verzoekschrift is ontvankelijk: 

 ingediend door twee burgers. 

 gericht aan de gemeenteraad 

 Omvat een vraag om iets te doen: ‘concreet vragen wij dus de wederinvoering van gratis 

huisvuilzakken voor alle Wellense gezinnen op basis van de visie van Limburg.net’ en 

‘concreet vragen wij om gezinnen met kinderen tot 3 jaar gratis huisvuilzakken te geven. 
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Daarnaast vragen wij niet het aantal gratis grijze huisvuilzakken te vervangen door een gelijk 

aantal bordeaux huisvuilzakken maar wel dat er rekening gehouden wordt met het aantal 

gratis liters aan huisvuilzakken die men vroeger kreeg.’ 

 Omvat een materie doe tot de gemeentelijke bevoegdheden behoort 

 tijdig ingediend voor agendering op de eerstvolgende gemeenteraad: Het verzoekschrift is 

ingediend op 11.02.2014. De eerstvolgende gemeenteraad is gepland op 28.02.2014. De 

vraag is binnen de 14 kalenderdagen voor de vergadering ontvangen. 

 
a/ wat betreft het verzoek in verband met gratis huisvuilzakken voor alle gezinnen 

 De vigerende regels werden eenparig vastgelegd bij beslissing van de gemeenteraad dd. 

2013-12-27: 

Punt 7 : Directe inning en aanpassingen werkwijze limburg.net vanaf 01.01.2014 
    
DE RAAD, 
 
Gelet op het schrijven van Limburg.net dd. 29.11.2009 i.v.m. de beslissing van de raad van 
bestuur van Limburg.net dd. 28.10.2009 betreffende de goedkeuring van het ‘Plan 010’; 
 
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het 
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(VLAREMA), in het bijzonder bijlage 5.1.4.;  

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 2008 tot vaststelling van het 
Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen en van 28 januari 
2000 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine 
Ondernemingen; 
 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente in Limburg.net;   
 
Gelet op de goedkeuring dd. 28.09.2011 van het spreidingsplan recyclageparken door de raad 
van bestuur van limburg.net;  
 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net dd. 25 september 2013 
betreffende het invoeren van meer uniforme tarifering; 
 
Gelet dat limburg.net een uniform stelsel van heffingen voor de ophaling en verwerking 
voorstelt, met inbegrip van een stelsel dat de inning van deze heffingen centraliseert bij 
limburg.net, waarbij voorzien is dat een gemeente/stad kan instappen in het systeem van 
intergemeentelijke inning van de kohierbelasting voor het inzamelen en verwerken van 
huishoudelijke afvalstoffen, genaamd de ‘directe inning’ (zie beslissing raad van bestuur van 
limburg.net van 28/08/2013); 
 
Overwegende dat de voorwaarden voor de gemeentes om in te stappen in het systeem van 
directe inning zijn dat het gemeentelijk containerpark al overgedragen is of de intentie hiertoe al 
werd uitgesproken en dat er een convenant met limburg.net moet gesloten worden; 
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Overwegende dat het college 02.12.2013 beslist heeft niet in te stappen in het systeem van 
directe inning omdat er geen intentie is om het gemeentelijk containerpark over te dragen aan 
Limburg. Net; 
 
Gelet op de beslissing van Limburg.net tot invoeren van uniforme bordeauxrode huisvuilzakken 
m.i.v. 01.01.2014; 
Overwegende dat Limburg.net de mogelijkheid biedt om al dan niet in te stappen in een 
systeem van bedelen van tegoedzakken aan de inwoners; 
Overwegende dat het college 02.12.2013 beslist heeft de grijze huisvuilzakken te vervangen 
door bordeaurode huisvuilzakken zoals verplichtend opgelegd door Limburg.net; 
Overwegende dat het college eveneens besloten heeft niet te kiezen voor de bedeling van de 
huisvuilzakken via toekennen van tegoedzakken aan inwoners maar dat de huisvuilzakken 
verkocht  zullen worden aan inwoners; 
 
Gelet op de beslissing van Limburg.net om aan de gemeenten de mogelijkheid te bieden een 
GFT-sticker in te voeren; 
Overwegende dat het college 02.12.2013 beslist heeft een GFT-sticker in te voeren vanaf 
01.01.2015 voor een bedrag van 5 € voor een GFT-container van 40 liter en een bedrag van 15 € 
voor een GFT-container van 120 liter; 
 
Gelet op artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk 
toezicht; 
 
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; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
 
BESLUIT: Met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
 
Art. 1: Er wordt niet ingestapt in het systeem van directe inning van Limburg.net 
Art. 2: Inzake huisvuilzakken worden met ingang van 01.01.2014: 

a.   De grijze huisvuilzakken vervangen door de bordeauxrode huisvuilzakken  
b.   Volgende formaten van bordeauxrode vuilniszakken zullen beschikbaar zijn: 

i. Groot formaat – 44 liter  
ii. Klein formaat – 22 liter 

c.   De bordeauxrode huisvuilzakken zullen verkocht worden aan de inwoners: 
i. Groot formaat: 1,25 € per zak, oftewel 12,5 € voor een rol van 10 zakken 

ii. Klein formaat: 0.625 € per zak oftewel 6.25 € voor een rol van 10 zakken 
d.   Voor de invoering van de bordeauxrode huisvuilzakken worden volgende 

overgangsmaatregelen voorzien: 
i. De oude grijze huisvuilzakken kunnen nog gebruikt worden tot 28/09/2014 

ii. Ongeopende rollen grijze huisvuilzakken worden door de gemeente 
teruggenomen tot en met 31/12/2014 

1. Ofwel tegen teruggave van het aankoopbedrag van een rol grijze huisvuilzakken, 
zijnde 19 € voor een rol grote huisvuilzakken en 16 € voor een rol kleine 
huisvuilzakken. 

2. Ofwel tegen omruiling voor een rol nieuwe huisvuilzakken, waarbij het verschil in 
kostprijs wordt verrekend en terugbetaald. 

Art. 3: Inzake de invoering van een GFT-sticker: 
a. Er wordt een GFT-sticker ingevoerd met ingang van 01/01/2015 
b.  De prijs van de GFT-sticker wordt vastgesteld als volgt: 

i. GFT-container van 40 liter: sticker van 5 € 
ii. GFT-container van 120 liter: sticker van 15 € 

c.   In 2014 wordt er een bewustwordingscampagne uitgewerkt om mensen bewust te 
maken van de voordelen van composteren 
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 Het gemeentelijk beleid inzake huisvuil stemt volledig overeen met het principe ‘de vervuiler 

betaalt’. Dit principe betekent dat iemand die vervuiling veroorzaakt, zelf moet instaan voor 

de kosten van de verwerking daarvan. Door geen ‘gratis’ huisvuilzakken ter beschikking te 

stellen maar door enkel huisvuilzakken te verkopen, voert men een beleid dat overeenstemt 

met het principe ‘de vervuiler betaalt’: Wie goed sorteert moet weinig vuilzakken kopen voor 

verwerking van restafval, wie slecht sorteert moet veel vuilzakken kopen en betaalt de 

rekening. 

 Huisvuilzakken ‘gratis’ ter beschikking stellen volgens de visie van Limburg.net betekent dat 

alle inwoners een gelijk aantal gratis huisvuilzakken krijgen, ongeacht of men deze nodig 

heeft of niet.  De kosten van deze zgn. ‘gratis’ huisvuilzakken worden globaal gefactureerd 

aan de gemeenten via de bijdrage van Limburg.net. Dit betekent dat iedere inwoner van 

Wellen een gelijk aandeel in de kost van deze zng. ‘gratis huisvuilzakken’ moet betalen, 

ongeacht of men goed sorteert of niet. Daarentegen, door te kiezen voor verkoop van de 

huisvuilzakken, zal diegene die sorteert en zuinig is in gebruik van huisvuilzakken, er weinig 

moeten aankopen. Wie niet sorteert zal veel moeten aankopen. Ieder betaalt de effectieve 

kost van de huisvuilzakken die hij gebruikt. Dit beantwoordt volledig aan het principe ‘de 

vervuiler betaalt’ 

 De verwerking van huisvuil is een dure aangelegenheid.  Hoe beter iemand sorteert, hoe 

kleiner de restfractie huisvuil is, hoe minder duur de gemeentelijke rekening voor deze 

restfractie zal zijn, hoe minder er uiteindelijk per inwoner zal betaald moeten worden via de 

huisvuilbelasting. Mensen gratis huisvuilzakken bedelen zet niet aan tot sorteren, zet niet 

aan tot het beperken van deze restfractie en resulteert uiteindelijk in een hogere 

huisvuilbelasting 

 
b/ wat betreft het verzoek in verband met  gratis huisvuilzakken voor specifieke doelgroepen 
  

 De vigerende regels werden eenparig vastgelegd bij gemeenteraadsbeslissing van 2013-12-

27: 

Punt 5 : Dienstjaar 2014 - Reglement inzake toekenning van: 
 -   gratis huisvuilzakken 
 -  een gemeentelijke sociale bijdrage in de huisvuilkost aan de   
    gezinnen met drie en meer kinderen fiscaal ten laste 
                                 
DE RAAD,  
 
Overwegend dat jonge gezinnen met kinderen van minder dan 2 jaar tijdelijk een groter 
behoefte hebben aan huisvuilzakken en het billijk lijkt om deze gezinnen een aantal gratis 
huisvuilzakken toe te kennen; 
 
Overwegend dat het ook billijk lijkt om voor : 
° incontinenten  
° patiënten die thuis een dialysebehandeling ondergaan 
° stomapatiënten  
een aantal gratis huisvuilzakken te voorzien; 
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Gelet dat het niet aangewezen is dat voornoemden jaarlijks een medisch attest dienen 
voor te leggen voor het bekomen van de gratis huisvuilzakken; 
 
Gelet op het voorstel  om volgende bepaling op te nemen in het reglement: 
“In geval van blijvende letsels die recht geven op gratis huisvuilzakken, volstaat het om 
éénmalig een medisch attest te bezorgen waarin het onomkeerbaar karakter van het 
letsel wordt erkend.  Het attest zal door de beambte die aangesteld werd door het 
bestuur ter vertrouwelijke behandeling, bewaard worden.”; 
 
Overwegend dat het wenselijk is dat de gemeente een financiële bijdrage zou leveren 
aan de gezinnen met 3 en meer kinderen fiscaal ten laste; 
 
Gelet dat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid momenteel in staat  is – om de 
categorie van de rechthebbenden met kinderen die recht hebben op verhoogde 
kinderbijslag – mede te delen via automatische gegevensuitwisseling; 
 
Gelet dat bijgevolg voor voornoemde categorie een rechtstreekse vermindering van de 
huisvuilbelasting kan worden toegepast; 
 
Gelet dat het dus niet langer aangewezen is om voor deze gerechtigden te voorzien dat 
de financiële tussenkomst t.b.v. € 12,40 kan worden geleverd door middel van een 
overschrijving op rekening van voornoemde belastingplichtigen; 
 
Overwegend dat in het reglement inzake de belasting op het ophalen en verwerken van 
huishoudelijke en hiermee gelijkgestelde afvalstoffen een vermindering zal voorzien 
worden t.b.v. € 12,40 voor de belastingplichtigen met kinderen die recht hebben op 
verhoogde kinderbijslag; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT : Met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
 
Artikel 1 
 
Jaarlijks worden gratis huisvuilzakken ter beschikking gesteld, als volgt : 
 
- aan de gezinnen met kinderen van minder dan 2 jaar vastgesteld op datum van de 

aanvraag :  
 
per kind jonger dan 2 jaar:   20 kleine huisvuilzakken 

                                                      
- aan incontinenten, op basis van de voorlegging van een  
      medisch attest - aan de beambte(n) ter vertrouwelijke  behandeling hiervoor 

aangesteld door het bestuur : 60 grote  huisvuilzakken.   
 
- aan patiënten die thuis een dialysebehandeling ondergaan, op basis van de 

voorlegging van een medisch attest – aan de beambte(n) ter vertrouwelijke 
behandeling hiervoor aangesteld door het bestuur : 160 zakken. 

 
- aan stomapatiënten, op basis van de voorlegging van een medisch attest – aan de 

beambte(n) ter vertrouwelijke behandeling hiervoor aangesteld door het bestuur : 60 
kleine huisvuilzakken. 

 
In geval van blijvende letsels die recht geven op gratis huisvuilzakken, volstaat het om 
éénmalig een medisch attest te bezorgen waarin het onomkeerbaar karakter van het 
letsel wordt erkend.  Het attest zal door de beambte die aangesteld werd door het 
bestuur ter vertrouwelijke behandeling, bewaard worden. 
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Artikel 2  
Een jaarlijkse financiële tussenkomst vanwege de gemeente t.b.v.           € 12,40 wordt 
geleverd door middel van een overschrijving op rekening van de belastingplichtige, aan 
de gezinnen met : 
. 3 en meer kinderen fiscaal ten laste, op 01.01.2014.    

 

 Het al dan niet gratis ter beschikking stellen van huisvuilzakken voor specifieke doelgroepen 

en in welke mate, behoort tot de autonomie van het lokale bestuur.   

 De regels die door het lokale bestuur binnen haar autonomie en discretionaire bevoegdheid 

zijn vastgelegd, zijn genomen door een democratische instelling (de gemeenteraad) op een 

democratische wijze 

 Het bestuur heeft zich bij het nemen van deze beslissing laten leiden door de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur: 

o Gelijkheidsbeginsel: door rekening te houden met het aantal huisvuilzakken en niet 

met de inhoud van de huisvuilzakken, worden alle inwoners op gelijke voet 

behandeld inzake de nieuwe huisvuilzakken waarvan het gebruik verplichtend wordt 

opgelegd door Limburg.net 

o Redelijkheidsbeginsel: Dit betekent dat alle belangen die bij de beslissing gemoeid 

zijn tegen elkaar moeten zijn afgewogen. In casu is er enerzijds het belang van de 

specifieke doelgroep en anderzijds het belang van de inwoners die niet tot een 

specifieke doelgroep behoren. Door een verrekening te maken op basis van het 

aantal huisvuilzakken en niet op basis van inhoud, zijn de belangen van beide 

doelgroepen gerespecteerd en tegen elkaar afgewogen 

De raadsleden gaan over tot bespreking. 
De burgemeester stelt dat het verstrekken van gratis huisvuilzakken niet overeenstemt met het 
principe ‘de vervuiler betaalt’. 
In het kader van de Elia-compensatie, gekoppeld aan het fiscaal pact, heeft men in het verleden alle 
gemeenten verplicht de gratis huisvuilzakken af te schaffen. 
In het verleden heeft minister Bourgeois 67.000 € ingehouden op de Eliacompensatie van gemeente 
wellen omdat het gemeentelijk reglement zogenaamd niet voldeed aan het fiscaal pact. 
Dit fiscaal pact is nog altijd van toepassing. 
Het aanbod van Limburg. Net inzake het verstrekken van gratis huisvuilzakken is een overtreding van 
diezelfde regels waarvoor de gemeente destijds financieel afgestraft is. 
Echter, nu treedt minister Bourgeois niet op. 
 
Mevr. Leduc stelt dat het vorige bestuur hard hun best gedaan om hun gelijk te bewijzen. Dit toont 
aan dat men gelijk had en dat de ingehouden som van 67.000 € toe kwam aan de gemeente. 
 
BESLUIT : met 19 stemmen voor,  0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
 

Enig art.: De gemeenteraad versterkt volgend antwoord aan de verzoeker:  
 

1. Het verzoekschrift is ontvankelijk 
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2. De visie van het bestuur aangaande de verkoop van huisvuilzakken ipv het gratis ter 

beschikking stellen van huisvuilzakken beantwoordt volledig aan het principe van ‘de 

vervuiler betaalt’ 

3. Het al dan niet gratis ter beschikking stellen van huisvuilzakken voor specifieke doelgroepen 

en in welke mate, behoort tot de autonomie van het lokale bestuur, hetwelk in casu 

besluiten ter zake heeft genomen binnen haar discretionaire bevoegdheid en rekening 

houdend met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

 

 

VERSLAG 
 
Punt  7  : Gemeenteraad 31 januari 2014 : goedkeuring verslag 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het huishoudelijk reglement zoals goedgekeurd in zitting van 22.02.2013; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Er werden geen opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de inhoud van het verslag; 
 
BESLUIT : met 19 stemmen voor,  0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
 
Enig artikel : Het verslag van de vergadering van 31 januari 2014 wordt als goedgekeurd beschouwd. 
 
De vergadering wordt opgeheven om  21.00 uur. 
 

De secretaris                    De voorzitter 
 


