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VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 28 MAART 2014 OM 20.00 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, Billen Mario, Bosmans Ilse, 
Vandersmissen Stijn, Ottenburghs Dirk, Vanvoorden Mario en Beertens Marc, leden en 
mevr. Mia Cuppens, Secretaris. 

 
Verontschuldigd: Mevr. Punie Ellen 
 

OPEN GEDEELTE 

 

MILIEU 

 
1. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw: Aanvraag werkingstoelage 2014 t.b.v. 
1.842,75 € 
 
DE RAAD,  
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 17.06.1999, houdende de goedkeuring van de 
statuten inzake de oprichting van het "Regionaal Landschap Haspengouw vzw"; 
 
Overwegende dat om de goede werking van het Regionaal Landschap mogelijk te maken, werd 
overeengekomen dat elke gemeente een jaarlijkse bijdrage zou leveren in de werkingskosten van het 
regionaal landschap; 
 
Gelet dat de Gemeente Wellen zich engageerde tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage van € 
0,25/inwoner. 
 
Gelet dat bij schrijven van 28.02.2014 het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw een 
bijdrage in de werkingskosten 2014 vraagt t.b.v. € 1842,75; 
 
Gelet dat bij voornoemd schrijven het jaarverslag en de rekeningen van 2013, het programma en de 
begroting voor 2014 is gevoegd;   
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning van sommige 
toelagen; 
 
Gelet dat het budget 2014 onder artikel 0190/64910000 een krediet voorziet van € 1900,00; 
 
Gelet dat het inwonersaantal in 2013 werd vastgesteld op 7371 inwoners ; 
 
Gelet op de beslissing van het college dd. 10/03/2014 om de aanvraag voor te leggen aan de 
gemeenteraad tot toekenning van de toelage; 
 
Gelet op artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht;  
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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  18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
 
Artikel 1 : Voor het jaar 2014 zal aan het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw een 
werkingstoelage van 0,25 EUR/inwoner, zijnde  € 1842,75 toegekend worden. 
 
Artikel 2 : Deze toelage zal aangerekend worden op artikel 0190/64910000 van het budget 2014. 
 
Artikel 3 : Het bedrag dient te worden overgeschreven op het rekeningnummer BE52 0910 1225 
8809 van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. 
 
Artikel 4 : Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw zal deze werkingstoelage 
aanwenden overeenkomstig het doel en de bepalingen van haar statuut en zal hiervan 
verantwoording geven binnen de 4 maanden na het boekhoudkundig jaar. 
 
 

VEILIGHEID 

 
2. Samenwerkingsovereenkomst gemeenschapswacht met betrekking tot de inzet van de 
gemeenschapswachten op het grondgebied van de 5 gemeenten van de politiezone kanton 
Borgloon: goedkeuring 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en alle latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling 
van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van art. 119bis van de nieuwe gemeentewet ; 
 
Gelet op art. 144 bis nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op het besluit tot instellen van politiezone kanton Borgloon; 
 
Gelet op de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter 
beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 03.02.2014 en 10.03.2014 
Overwegende dat gemeenschapswachten personeelsleden zijn van het gemeentebestuur; 
 
Overwegende dat deze gemeenschapswachten ingezet worden ten behoeve van de 5 gemeenten 
van de politiezone van kanton Borgloon; 
 
Overwegende dat er een samenwerkingsovereenkomst tussen de 5 gemeenten van de politiezone 
dient afgesloten te worden om de inzet van de gemeenschapswachten op het grondgebied van de 
diverse gemeenten te regelen; 
 
BESLUIT: met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
 
Artikel 1: De samenwerkingsovereenkomst gemeenschapswacht wordt goedgekeurd als volgt: 

 
Tussen de volgende gemeenten  
Stad Borgloon, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor 
wie optreden de heer Danny Deneuker, burgemeester en mevrouw Vera Leemans, secretaris, 
handelend in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad dd. 
 
Gemeente Wellen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, 
voor wie optreden de heer Johan Cabergs, eerste schepen en mevrouw Mia Cuppens, 
secretaris, handelend in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad dd. 
 
Gemeente Alken,  vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor 
wie optreden de heer Marc Penxten, burgemeester en de heer Pascal Giesen, secretaris, 
handelend in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad dd. 
 
Gemeente Heers, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor 
wie optreden de heer Kristof Pirard, burgemeester en de heer Jos Vints, secretaris, 
handelend in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad dd. 
 
Gemeente Kortessem, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, 
voor wie optreden de heer Tom Thijsen, burgemeester en mevrouw Caroline Penders, 
secretaris, handelend in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad dd. 
 
De politiezone kanton Borgloon, vertegenwoordigd door de voorzitter mevrouw Els Robeyns, 
in uitvoering van de beslissingen van het politiecollege dd. 23/01/2014 en 20/02/2014  
 
is overeengekomen hetgeen volgt met betrekking tot de inzet van de gemeenschapswachten 
op het grondgebied van de vijf betrokken gemeenten van de politiezone kanton Borgloon. 
 
Artikel 1. De dienst gemeenschapswachten van de vijf hogergenoemde gemeenten kan zijn 
activiteiten uitoefenen op het grondgebied van een andere gemeente behorend tot de 
politiezone kanton Borgloon, overeenkomstig de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de 
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functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot 
wijziging van artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet. 
 
Artikel 2. Elke aanvraag voor de inzet van de gemeenschapswachten ten behoeve van een 
andere gemeente behorend tot de politiezone kanton Borgloon wordt gericht aan de 
leidinggevende van de dienst gemeenschapswachten van de gemeente op wiens 
gemeenschapswacht een beroep wordt gedaan.  
De aanvraag moet minstens een week vóór de uitvoering van de opdracht worden 
overgemaakt aan de leidinggevende van de dienst gemeenschapswachten, teneinde de 
dienst toe te laten zich te organiseren. 
De aanvraag omvat ook een omschrijving van de gewenste opdracht. De aanvraag kan slechts 
ingewilligd worden voor zover de gemeenschapswacht niet op hetzelfde moment belast is 
met andere taken ten behoeve van de organiserende gemeente. 
 
Artikel 3. De gemeenten van de politiezone kanton Borgloon verbinden zich er toe alle 
nuttige en geactualiseerde informatie te verschaffen aan elkaar, alsook aan de politiezone 
kanton Borgloon zodat dit kan bijdragen tot een efficiënte inzet van de 
gemeenschapswachten op het grondgebied van de vijf betrokken gemeenten. 
 
Artikel 4. De betrokken gemeenten zullen geen geldelijke vergoeding of onkosten betalen 
voor de inzet van de dienst gemeenschapswacht van een andere gemeente van de 
politiezone kanton Borgloon op hun grondgebied. De recuperatie zal gebeuren door het 
onderlinge inzetten van de gemeenschapswachten op het grondgebied van de vijf 
gemeenten van de politiezone kanton Borgloon zodat ongeveer evenveel uren 
teruggenomen worden dan dat de eigen gemeenschapswacht ter beschikking gesteld wordt 
van een andere gemeente van de zone. 
 
Artikel 5. De leden van de politiezone kanton Borgloon en inzonderheid hoofdinspecteurs 
van politie Emile Vanelderen en Petra Wertelaers zullen toezicht uitoefenen op de toepassing 
van de wet en  haar uitvoeringsbesluiten door de gemeenschapswachten van de vijf 
betrokken gemeenten, o.a. overschrijdt de gemeenschapswacht zijn bevoegdheden niet, 
oefent de gemeenschapswacht zijn taken uit met respect voor de burgers en de procedures, 
draagt de gemeenschapswacht zijn identificatiekaart op zichtbare wijze,… en brengen 
hierover verslag uit aan de burgemeester van de organiserende gemeente.  
De personeelsevaluatie gebeurt evenwel door de leidinggevende van de 
gemeenschapswacht van de betrokken gemeente. 
Iedere gemeente is juridisch werkgever van zijn/haar gemeenschapswacht en oefent het 
werkgeversgezag uit over zijn/haar gemeenschapswacht. 
 
Opgemaakt in 6 exemplaren waarvan elke gemeente een kopie ontvangen heeft, alsook de 
politiezone kanton Borgloon. 
 

Artikel 2: Deze samenwerkingsovereenkomst is van kracht voor onbepaalde duur en gaat in vanaf 
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door alle partijen 
 
Artikel 3: Dit besluit wordt opgenomen in toepassing van art. 252 gemeentedecreet opgenomen in 
de beknopte lijsten overgemaakt aan de toezichthoudende overheid 
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GRONDBELEID 
 

3. Overname gewestweg N754 (Russeltstraat) tussen mp. 14.488 en mp. 14.565 en mp. 
15.810 en 15.866 
 

DE RAAD 
 
Gelet op het schrijven van de afdeling Wegen en Verkeer Limburg dd. 26.01.2005 met de vraag tot de 
overdracht van het wegvak op de N754 tussen mp. 14.488 en mp. 14.565 gezien dit wegvak enkel 
nog een locale functie (bewonersfunctie) heeft, niet meer kadert in het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen en in goede staat van berijdbaarheid werd gebracht; 
 
Gelet op de beslissing van het college in vergadering van 14.02.2005 en het schrijven van 22.02.2005 
waarin het college zich akkoord verklaarde met de overname op voorwaarde dat het andere verlaten 
wegvak tussen het kruispunt Russeltstraat/Tervoortstraat en de Herenstraat eveneens werd 
overgedragen, dat beide wegvakken worden overgedragen nadat wegdek en greppels in goede staat 
van onderhoud zijn hersteld en de kosten van opmeting en schatting ten laste van AWV vallen; 
 
Gelet op het schrijven van het Agentschap Wegen en Verkeer dd. 27.01.2014 met de vraag om de 
overdracht van de gewestweg N754 tussen mp. 14.488 en mp. 14.565 en mp. 15.810 en 15.866 
principieel goed te keuren mits evenwel voldaan werd aan de opmerkingen van de staat van 
bevinding; 
 
Gelet op het bijgevoegd situatieplan overdracht wegenis dd. 22.01.2014; 
 
Overwegende dat er tijdens het plaatsbezoek van 17.03.2014 werd vastgesteld dat beide wegvakken 
in goede staat zijn hersteld; 
 
Overwegende dat de overname van kosteloos is voor de gemeente, dat het Agentschap Wegen en 
Verkeer eveneens instaat voor het verder verloop van de procedure; 
 
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; 
 
BESLUIT: met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
 
Artikel 1 :  
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De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord met de gratis overname van de wegvakken 
tussen mp. 14.488 en mp. 14.565 en mp. 15.810 en 15.866, zoals aangegeven in rode kleur op 
bijgevoegd situatieplan. 
 
Artikel 2 : 
 
Een afschrift van het besluit en bijhorende documenten zal voor verder gevolg worden overgemaakt 
aan het Agentschap Wegen en Verkeer. 
 

WATERLOPEN 
 

4. Herklassering onbevaarbare waterlopen tweede en derde categorie 

 

De Raad, 
 
Gelet op de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen waarin de 
bevoegdheden inzake de waterlopen van eerste, tweede en derde categorie vastgesteld zijn; 
 
Overwegende dat het Vlaamse Gewest de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie beheert en 
dat, buiten de ambtsgebieden van de polders en de ambtsgebieden van de wateringen, de 
gemeenten de onbevaarbare waterlopen van de derde categorie en de provincies de onbevaarbare 
waterlopen van de tweede categorie beheren; 
 
Gelet op de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen; 
 
Overwegende dat de wateringen binnen hun ambtsgebieden instaan voor het beheer van de 
onbevaarbare waterlopen van zowel de tweede als de derde categorie; 
 
Gelet op het schrijven d.d. 7 maart 2013 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Vereniging 
van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen 
(VVPW) en de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP), waarbij de gemeenten van de provincie 
Limburg werden uitgenodigd voor de infosessie d.d. 19 maart 2013 rond de implementering van 
Doorbraak 63 “Waterbeleid en –beheer” van het Witboek Interne Staatshervorming, goedgekeurd bij 
besluit van de Vlaamse regering van 8 april 2011;  
 
Overwegende dat op deze infosessie werd meegedeeld dat Vlaams minister Joke Schauvliege een 
plan van aanpak voor de herinschaling van de onbevaarbare waterlopen op 21 december 2012 heeft 
voorgelegd aan de Vlaamse regering. Dat zij daarbij heeft aangegeven dat de voorgestelde aanpak 
mogelijkheden biedt inzake efficiëntieverhoging, vereenvoudiging, optimalisatie van de inzet van 
deskundigheid en ervaring en het behoud van de betrokkenheid van de lokale actoren; 
 
Gelet op het overleg met de provincie Limburg dat is doorgegaan op 16 september 2013;  
 
Overwegende dat dit overleg resulteerde in een verslag versie 10 januari 2014; 
 
Overwegende dat uit dit verslag blijkt dat: 
 



 

 

 

7 

 

 

 

 de provincie voor de waterlopen van derde categorie voorstelt om deze waterlopen te laten 
herklasseren als waterlopen van tweede categorie zodat het beheer hiervan wordt 
overgenomen door de provincie; 

 deze waterlopen zullen beheerd worden volgens een afsprakennota die vastgelegd wordt 
door de deputatie en het schepencollege; 

 als gevolg van besprekingen tussen de provincie en de VMM ook een herklassering gebeurt 
van een aantal waterlopen van eerste naar tweede categorie en vice versa; 

 sommige waterlopen best een  light-statuut krijgen toegewezen “als grachten van algemeen 
belang” waarvoor op dit ogenblik een uitvoeringsbesluit gefinaliseerd wordt door de 
Vlaamse regering en dat daarom de gemeenteraad hierover nu enkel een principiële 
beslissing zal nemen; 

 op de bijgevoegde waterlopenkaart de waterlopen aangeduid zijn met hun categorie-indeling 
(cat. 1, 2 en 3); 
 

Gelet op het provincieraadsbesluit van de provincie Limburg van 18 december 2013 waaruit blijkt dat 
de provincie bereid is om de onbevaarbare waterlopen van derde categorie over te nemen van de 
gemeenten die dit wensen; 
 
Overwegende dat van de provincieraad, de gemeenteraden en de algemene vergaderingen van de 
betrokken wateringen zo snel mogelijk een formalisatie van de gemaakte afspraken verwacht wordt, 
zodat de provincie deze beslissingen tijdig gebundeld kan overmaken aan de VMM, waarna deze ze 
bundelt voor Vlaanderen en bezorgt aan de minister; 
 
Overwegende dat, in afwachting van de finalisering van de wetgeving terzake, het nodig is om tussen 
de gemeente en de provincie een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen schepencollege 
en deputatie zodat de provincie reeds vanaf 2014 het onderhoud van de waterlopen van derde 
categorie kan doen en de gemeente de nodige voorbereidingen kan treffen inzake de herschikking 
van het gemeentelijk budget; 
 
Overwegende dat het advies van de dienst Woon- en Leefomgeving gunstig is wat betreft het 
tussentijds verslag van het overleg van 16 september 2013 met de provincie en de bijhorende 
waterlopenkaart van de gemeente, dat de opmerkingen in het verslag na controle ter plaatse nog 
zullen worden aangevuld; 
 

Gelet op het schrijven van de Watering Sint-Truiden dd. 27 november 2013 en de Watering De Herk 
dd. 4 december 2013; 
 
Gelet op het ontwerp samenwerkingsovereenkomst beheer onbevaarbare waterlopen, zoals 
gevoegd bij dit besluit; 
 
Gelet op de beslissing van het college van 9 december 2013; 
 
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; 
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 

BESLUIT: met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
 

Artikel 1 
 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag dd. 10 januari 2014 van het overleg over het 
waterlopenbeheer in de gemeente Wellen in het kader van doorbraak 63 – interne staatshervomring. 
 
Artikel 2 
 
De herklassering van de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie naar tweede categorie en 
omgekeerd worden goedgekeurd indien van toepassing en zoals voorgesteld in het verslag. 
 
Artikel 3 
 
De herklassering van de onbevaarbare waterlopen van derde categorie naar tweede categorie wordt 
goedgekeurd voor alle onbevaarbare waterlopen van derde categorie gelegen in de gemeente. 
 
Artikel 4 
 
Het schepencollege wordt gelast met het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de 
provincie Limburg in afwachting van een wettelijke finalisering van de herklassering van de 
waterlopen van derde naar tweede categorie zodat de provincie het onderhoud van de waterlopen 
van derde categorie in 2014 kan overnemen vanaf een datum bepaald door de deputatie. De 
overeenkomst wordt omgezet in een afsprakennota na finalisering van de wet. 
 
Artikel 5 
 
De eventueel voorgestelde klasseringen en deklasseringen zoals opgenomen in het verslag worden 
goedgekeurd en worden later in een aparte procedure met openbaar onderzoek gefinaliseerd. 
 
Artikel 6 
 
De toekenning van het  light-statuut aan de waterlopen zoals opgenomen in het verslag wordt in 
afwachting van een wettelijke finalisering principieel goedgekeurd maar de definitieve lijst van 
waterlopen met een light-statuut zal later na openbaar onderzoek door de gemeenteraad 
vastgesteld worden. 
 
Artikel 7 
 
Het verslag dd. 10 januari 2014 van het overleg over het waterlopenbeheer in  de gemeente Wellen 
in het kader van doorbraak 63 – interne staatshervorming en de bijhorende waterlopenkaart maken 
integraal deel uit van dit besluit. 
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Artikel 8 
Onderhavige beslissing voor kennisname en verder gevolg over te maken aan:  

 Provincie Limburg – Dienst Water en Domeinen, Universiteitslaan 1 te Hasselt.  
 

KERKFABRIEKEN 

 
5. Kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek : jaarrekening 2013 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de rekening 2013 zoals vastgesteld door de kerkraad Sint-Rochus Ulbeek; 
 
Gelet het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële 
organisatie en de werking van de erkende erediensten op gemeentelijk en provinciaal niveau; 
 
Na bespreking; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
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; 
 
BESLUIT : met 18  stemmen voor, 0 tegen en  0 onthoudingen; 
 
Artikel 1 : Gunstig advies wordt verleend aan de rekening 2013 van de kerkfabriek Sint-Rochus 
Ulbeek. 
 
Artikel 2 : Deze rekening over te maken aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, 
Universiteitslaan 1 3500 Hasselt voor verder gevolg. 
 

 

OCMW 
 
6. O.C.M.W.: Jaarrekening 2012 – kennisname beslissing Agentschap Binnenlands Bestuur 

 
DE RAAD, 
 
Gelet op de bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; 
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Gelet op het schrijven van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur dd. 19 februari  2014 met 
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening 2012; 
 
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet; 
 
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; 
 
Neemt kennis 
 
Artikel 1 : van de beslissing van het Agentschap Binnenlands bestuur tot goedkeuring van de 
jaarrekening 2012 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
 

ALGEMENE VERGADERING 

 
 

7. INFRAX Limburg – uitnodiging algemene vergadering 28.04.2014: bepalen omvang 
mandaat vertegenwoordigers 

 
DE RAAD 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband 
Infrax Limburg; 
 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 10 maart 2014 met de agenda van de algemene vergadering van het 
intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax Limburg van 28 april 2014 die volgend agendapunt 
bevat: 
 

 Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 

 Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 

 Balans en resultatenrekening boekjaar 2013 

 Kwijting aan bestuurders en commissaris 

 
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen 2 vertegenwoordigers mag 
aanduiden in het intergemeentelijk samenwerkingsverband. 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 november 2013 tot aanduiding van de heer 
Herman Pipeleers en mevrouw Kristien Treunen als vertegenwoordigers van gemeente Wellen voor 
de actuele legislatuur; 
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BESLUIT : met 18  stemmen voor, 0 tegen en  0 onthoudingen; 
 
Artikel 1: Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota worden de agendapunten van 
de buitengewone algemene vergadering van Infra Limburg van 28 april 2014 goedgekeurd. 
 
Artikel 2. Het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
infrax tussen voormelde afgevaardigden wordt verdeeld als volgt: 

 De heer Herman Pipeleers draagt 50% van de stemmen 

 Mevrouw Kristien Treunen draagt 50% van de stemmen 

Artikel 4: Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de in artikel 1 
vermelde algemene vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou 
worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn 
genomen over de agendapunten zoals vermeld in de hoger staande artikelen 1 en 2 en verder al het 
nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
 
Artikel 5: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Infrax 
Limburg. 
 
 

PARTICIPATIE VAN DE BURGER 
 
8. Verzoekschrift in verband met de aanpassing van de modaliteit voor het plaatsen van de 
urne in het dodenhuisje op de Wellense begraafplaats gelegen op de Zonneveldweg 

 
A. Feiten 

 

Mevr. Schoofs Greet dient een verzoekschrift in. Via dit verzoekschrift vraagt ze de voorziening waarop de urne 
wordt geplaatst in het dodenhuisje aan te laten passen. 
 
 

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: 
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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. 
 
§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 een burgers. 

 gericht aan de gemeenteraad 

 Omvat een vraag om iets te doen: ‘concreet vraag ik u dus om of de schoorsteenmantel te laten 

aanpassen of om een sokkel (zoals deze buiten staat) in het dodenhuisje te plaatsen’ 

 Omvat een materie doe tot de gemeentelijke bevoegdheden behoort 

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

op 14.03.2014. De eerstvolgende gemeenteraad is gepland op 28.03.2014. De vraag is binnen de 14 

kalenderdagen voor de vergadering ontvangen. 

Bespreking: 
 
Het verzoekschrift is gegrond.  
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de opdracht gegeven de vraag verder te onderzoeken. 
 

BESLUIT : met 18  stemmen voor,  0 tegen en 0  onthoudingen 

 
Artikel 1: Het verzoekschrift is ontvankelijk en gegrond. 
 
Artikel 2: Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de opdracht gegeven de vraag verder te 
onderzoeken 
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BESLOTEN GEDEELTE 

 

MANDATARISSEN 

 
 

9. Aanvraag aanpassing weddevermindering i.f.v. behoud rustpensioen omwille van 
aanpassing grensbedrag  

 

 

OPEN GEDEELTE 

 

VERSLAG 
 
10. Verslag gemeenteraad 28 februari  2014 : goedkeuring 

 

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  18  stemmen voor, 0 stemmen tegen en  0 onthoudingen 
 
Enig artikel : Het verslag van de vergadering van 28 februari  2014 wordt als goedgekeurd 
beschouwd. 
 
 
 

 
De vergadering wordt opgeheven om 20:45 uur. 
 

De secretaris                    De voorzitter 
 


