
 

1 

 

 

 

VERSLAG GEMEENTERAAD   DD.  25 APRIL 2014   OM  20.00 UUR 
 
Aanwezig :  Mevr. Els Robeyns, burgemeester-voorzitter, Johan Cabergs, Kristien Treunen, 

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

Afwezig:  Marc Weeghmans, raadslid 
 
Voorafgaand aan de vergadering leest de burgemeester de lijst voor van overheidsopdrachten die 
gegund zijn tussen 16 december 2013 en 25.03.2014. 
Er zijn geen opmerkingen. 
 

OPEN GEDEELTE 

 

 

STEDENBOUW 
 

Punt 1 : Ontwerp herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Borgloon : advies 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), inzonderheid de artikelen 2.1.1 en volgende; 
 
Overwegende dat het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Borgloon door de deputatie werd 
goedgekeurd dd. 15.02.2006; 
 
Overwegende dat de partiële herziening een bijsturing van de economische structuur (bedrijvigheid 
en handel) omvat en een gedeeltelijke bijsturing/actualisatie van de nederzettingsstructuur in de stad 
Borgloon; 
 
Overwegende dat wat betreft de vermelde planningsinitiatieven inzake de gewenste 
nederzettingsstructuur er geen directe invloed te verwachten valt voor de gemeente Wellen, met 
name de herbestemming van het gebied Puthofveld in functie van de realisatie van een 
woonzorgcampus, onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden Intesa VZW, de opmaak van een RUP 
zonevreemde woningen voor de markante gebouwen (deel 2); 
 
Overwegende dat de visie inzake de gewenste ruimtelijk-economische structuur volgende krachtlijnen 
omvat : 
 

- uitbreiding regionaal bedrijventerrein Konings-Lux met inrichting van busstelplaats voor de 
Lijn 

- uitbreiding van de omgeving van de veiling 
- de herlokalisatie van de technische dienst 
- de oprichting van een bijkomend bedrijventerrein voor de herlokalisatie van zonevreemde 

bedrijven, voor de herhuisvesting van de technische dienst en voor de oprichting van een 
starterscenter 
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Overwegende dat wat betreft de oprichting van het bijkomend bedrijventerrein twee mogelijke 
locaties werden onderzocht, met name de Zoekzone Ervaert Noord en Zoekzone Fruitveiling Zuid 
gezien de ligging aansluitend met bestaande bedrijventerreinen en deeluitmakend van het hoofddorp 
Borgloon; 
 
Overwegende dat er vanuit ruimtelijk en stedenbouwkundig standpunt geen bezwaren zijn tegen deze 
ligging, dat echter de mobiliteitsaspecten eveneens dienen onderzocht te worden; 
 
Overwegende dat de Zoekzone Ervaert Noord zich situeert tegenover het bestaande industrieterrein 
aan de Sittartstraat tegen de grens met Wellen, aansluitend aan de N754; 
 
Overwegende dat de ontsluiting van de stad Borgloon gebeurt via de 4 steenwegen die Borgloon 
aandoen, met name de N79 (Sint-Truiden – Tongeren), de N784 naar Heers, de N76 naar Kortessem 
en de N754; 
 
Overwegende dat er momenteel geen concrete gegevens beschikbaar zijn over de huidige routes van 
het zwaar vervoer maar, gezien de ligging van dit bedrijventerrein, er verwacht kan worden dat de 
ontsluiting richting Hasselt, Genk en E313 voornamelijk zal gebeuren via de N754 richting Wellen; 
 
Overwegende dat bijgevolg de gemeente Wellen zal fungeren als een doorgangsgemeente voor het 
zwaar vervoer terwijl de weginfrastructuur hiervoor niet geschikt is en het centrum van Wellen 
bijkomend belast wordt;  
 
Overwegende dat bovendien eveneens de reële mogelijkheid bestaat dat het vrachtvervoer via de 
Sittardstraat en Hagebroekstraat (Wellen) via Kerniel aansluiting zoekt met de N76 die meer uitgerust 
is als ontsluitingsweg voor het zwaar vervoer maar waar momenteel vanuit Ervaert geen directe 
verbinding mogelijk is zonder het centrum van Borgloon te belasten; 
 
Overwegende dat het structuurplan van de gemeente Wellen eveneens in herziening werd gesteld, 
dat een van de aandachtspunten ook een mogelijke locatie voor een bijkomend bedrijventerrein zal 
zijn; 
 
Overwegende dat echter uit de ervaring blijkt dat de keuze voor de inplanting wel overwogen dient te 
gebeuren en er rekening dient gehouden te worden met het mobiliteitsaspecten van de bijkomende 
bedrijvigheid, dat deze initiatieven  grensoverschrijdende gevolgen kunnen hebben en invloed hebben 
op de leefbaarheid van de kernen van de buitengebiedgemeenten; 
 
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is dat beide gemeenten in overleg treden over de 
mogelijke routes voor het zwaar vervoer en dat deze problematiek eveneens wordt onderzocht en in 
rekening wordt gebracht bij de keuze voor de nieuwe industriezone; 
 
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; 
 
BESLUIT: Met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
 
Artikel 1 : 
 
De gemeenteraad verleent gunstig advies over het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
Borgloon op voorwaarde dat rekening gehouden wordt met volgende opmerking : 
 
Bij de keuze van de nieuwe industriezone dient het mobiliteitsaspect eveneens onderzocht te worden 
en in overweging genomen. Indien de stad Borgloon opteert voor de bijkomende ontwikkeling van 
Ervaert dienen de nodige initiatieven genomen te worden om een ontsluiting via de N754 richting 
Wellen en het gebruik van de Hagebroekstraat als sluipweg voor het zwaar vervoer te vermijden. 

 
Artikel 2 : 
 
Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de GECORO Borgloon, pa Kanunnikenhuis, 
Speelhof 10 te Borgloon. 
 
 

FINANCIEN 

 
Punt 2  : Toelage 2013 – Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) t.b.v. € 750  
 
DE RAAD,  
 
Overwegende dat de gemeente Wellen een adviesraad «Lokaal Overleg Kinderopvang »  (LOK) heeft 
die actief is sinds 07.12.2008 ; 
 
Overwegende dat deze Raad allerlei onkosten heeft; 
 
Gelet op het schrijven dd. 30.12.2013 vanwege het Lokaal Overleg Kinderopvang houdende de 
aanvraag van  de toelage 2013;  
 
Gelet op de vervollediging van het dossier dd. 14.04.2014; 
 
Gelet op het reglement inzake toekenning van toelagen aan adviesraden, zoals vastgesteld bij het 
raadsbesluit van 29.12.2003; 
 
Gelet op artikel 2 van voornoemd raadsbesluit houdende : « Elke aanvraag moet vergezeld zijn van de 
nodige stavingstukken, met name : 
- een kasverslag van het vorige dienstjaar met verantwoor-dingsstukken; 
- kopies van de stand van de financiële rekeningen op 31.12 van het  vorige dienstjaar én van de laatste 
stand van de financiële rekeningen »; 
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Gelet dat het college in vergadering van 14.04.2014 vaststelde dat conform art. 2 van het reglement 
volgende stavingstukken werden bijgevoegd : 

- een kasverslag van het vorige dienstjaar; 
- de gevraagde verantwoordingsstukken o.v.v. een omschrijving   
  van de uitgave en ontvangst; 
- kopies van de stand van de financiële rekening op 31.12 van het vorige dienstjaar en van 
  de laatste stand van de financiële rekening; 

 
Gelet op artikel 3 van het raadsbesluit houdende : « Indien uit de stavingstukken blijkt dat op 31.12 
van het vorige dienstjaar, een totaal positief saldo van 2.500 euro op de rekeningen van een adviesraad 
stond, 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 euro aan uitgaven zijn voorzien » ; 
 
Gelet dat het totaal positief saldo op de rekening dd. 31.12.2012  
€ 1.916,54 bedraagt.  Het maximum van € 2.500 – zoals vastgesteld bij art. 3 in het reglement tot 
toekenning van toelagen aan adviesraden- wordt dus niet overschreden; 
 
Gelet op de beslissing van het college dd. 14.04.2014 om de aanvraag voor te leggen aan de 
gemeenteraad tot toekenning van de toelage; 
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; 
 
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;  
 
BESLUIT : Met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
 
Artikel 1 : Voor het jaar 2013 zal aan het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) een geldelijke toelage van 
€ 750 toegekend worden.   
 
Artikel 2 : Deze toelage zal aangerekend worden op artikel 761 08/332-02 van de begroting 2013. 
 
Artikel 3 : Dit bedrag zal worden overgeschreven op rekeningnummer 735-0194974-89 van het LOK. 
 
Artikel 4 : Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) zal deze toelage aanwenden overeenkomstig het 
doel en de bepalingen va haar statuut en zal hiervan verantwoording geven binnen 4 maanden na het 
boekhoudkundig jaar. 
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Punt 3 : Gemeentelijke toelage 2014 : vzw POM-ERSV Limburg t.b.v. € 2.138 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het schrijven dd. 14 februari 2014 inzake de aanvraag van de gemeentelijke toelage 2014 
vanwege vzw POM-ERSV Limburg:  

- waarbij gemeld wordt de jaarlijkse bijdrage voor 2014 te behouden op 0,29 euro per 
inwoner en te berekenen op basis van het aantal inwoners op 01.01.2013; 

- en houdende (als verantwoordingsstukken voor de toekenning van de gemeentelijke 
bijdrage); 

* het jaarverslag 2013 en de financiële rekeningen 2013 
* het jaarprogramma 2014  

 
Overwegende dat het inwonersaantal op 1 januari 2013 – 7.371 bedroeg; 
 
Gelet dat het budget 2014: 

- op beleidsveld : 051000 – Nijverheid – Algemeen; 
- algemene rekening : 64910000 een krediet t.b.v. € 2.200 voorziet voor deze uitgave; 

 

Gelet op het voorstel van het college van 14.04.2014 om het dossier voor te leggen aan de 
gemeenteraad tot toekenning van de toelage; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen, inzonderheid op artikel 9; 
 
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 de bepalingen van het Gemeentedecreet; 
 
BESLUIT : Met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
 
Artikel 1 : Voor het jaar 2014 zal aan de vzw ERSV Limburg een geldelijke bijdrage t.b.v. € 2.138 
toegekend worden, zijnde 7.371 inwoners x  € 0,29. 
 
Artikel 2 : Deze toelage zal aangerekend worden op  

- beleidsveld : 051000 – Nijverheid – Algemeen; 
- algemene rekening : 64910000  
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van het budget 2014 en zal gestort worden op rekeningnummer BE76 0910 1315 9895 van de vzw 
ERSV Limburg met de vermelding “Gemeentelijke bijdrage 2014”. 
 
 

ECONOMIE 
 

Punt 4 : Streekpact Limburg 2014 – 2019 : goedkeuring 
 

DE RAAD, 
 

Gelet op 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; 
 

Gelet op de brief dd. 28 maart 2014, kenmerk RESOC/MVDPL/EL/el/14-93 van de vzw ERSV Limburg, 
houdende de goedkeuring van het streekpact Limburg;   
 
BESLUIT : Met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
 
Artikel 1 :  
 
Het bestuur neemt kennis van volgende feiten : 

- Het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de 

bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische 

raden van de  regio en de regionale overlegcomités en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse 

Regering van 22 oktober 2004 betreffende de erkenning en subsidiëring van regionale 

samenwerkingsverbanden leggen de regels vast voor de sociaal-economische 

streekontwikkeling in Vlaanderen. 

- De vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Limburg werd opgericht op 13 

december 2004 en werd erkend door de Vlaamse Regering op 28 januari 2005. 

- De vzw ERSV Limburg heeft als partner van het provinciebestuur, de gemeenten en sociale 

partners vanuit de Vlaamse Regering de opdracht om in Limburg overleg en advies te 

organiseren inzake de socio-economische ontwikkeling van Limburg.  Dit overleg vindt plaats 

binnen de SERR (Sociaal-Economische Raad van de Regio; bipartiet overleg van werkgevers- 

en werknemersorganisaties) en binnen het RESOC (Regionaal Economisch en Sociaal 

Overlegcomité; tripartiet overleg tussen gemeentebesturen, provinciebestuur en de sociale 

partners van de SERR). 

- De hoofdopdracht van het RESOC Limburg is de opmaak van een streekpact: een 

langetermijnvisie met doelstellingen en actiekaders voor de sociaal-economische 

ontwikkeling van Limburg.  RESOC Limburg keurde het streekpact voor Limburg goed op 11 

maart 2014. 



 

7 

 

 

 

- Teneinde het draagvlak en de betrokkenheid voor dit streekpact zo ruim mogelijk te maken 

moet het streekpact na goedkeuring door het RESCO, volgens het decreet van 7 mei 2004 

betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale 

samenwerkingsverbanden, de sociaal-econmische raden van de regio en de regionale 

sociaal-economische overlegcomités. 

- Bekrachtigd worden door de provincieraad en de gemeenteraden van het werkingsgebied 

van het betreffende RESOC. 

Concreet betekent dit dat het streekpact ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 

gemeenteraden van de gemeenten Alken, As, Beringen, Bilzen, Bocholt, Borgloon, Bree, 

Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Genk, Gingelom, Halen, Ham, Hamont-Achel, Hasselt, Hechtel-

Eksel, Heers, Herk-de-Stad, Herstappe, Heusden-Zolder, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, 

Kinrooi, Kortessem, Lanaken, Leopoldsburg, Lommel, Lummen Maaseik, Maasmechelen, 

Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Nieuwerkerken, Opglabbeek, Overpelt, Peer, Riemst, Sint-

Truiden, Tessenderlo, Tongeren, Voeren, Wellen, Zonhoven, Zutendaal en aan de 

Provincieraad van Limburg. 

Bijkomend zal het ERSV Limburg het streekpact ook ter goedkeuring voorleggen aan de 

besturen van de sociale partners van Limburg, zijnde de werkgeversorganisaties Voka – KvK, 

Boerenbond, UNIZO en VKW evenals de werknemersorganisaties ACV, ABVV en ACLVB. 

- Hoewel streekpacten als dusdanig de Vlaamse overheid niet binden, wil de Vlaamse Regering 

de uitvoering van de streekpacten die door de RESOC’s ontwikkeld en opgemaakt zijn, 

faciliteren.  Het Agentschap Ondernemen staat in voor het onthaal en de begeleiding van de 

streekpacten. 

Artikel 2 : 
 

Het bestuur keurt de langetermijnstrategie van het streekpact Limburg 2014-2019 goed, zoals 
beschreven in de vier kwadranten met bijhorende prioriteiten, ambities, doelstellingen en acties. 

 
 

KERKFABRIEKEN 

 
Punt 5 : Kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper : jaarrekening 2013 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de rekening 2013 zoals vastgesteld door de kerkraad Sint-Jan-de-Doper in zijn vergadering 
van 18 maart 2014; 
 
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; 
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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-Jan-de-Doper. 
 
Artikel 2 : Deze beslissing over te maken aan het Agentschap Binnenlands Bestuur, Universiteitslaan 1 
3500 Hasselt voor verder gevolg. 
 
Punt 6 : Kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen: jaarrekening 2013 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de rekening 2013 zoals vastgesteld door de kerkraad Sint-Agatha in zijn vergadering van 10 
maart 2014; 
 
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-Agatha 
Berlingen. 
 
Artikel 2 : Deze rekening over te maken aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, 
Universiteitslaan 1  3500 Hasselt voor verder gevolg. 
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INTERCOMMUNALES 
 
Punt 7 : Inter-media – uitnodiging algemene vergadering 06.05.2014: 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 
Inter-media; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 18 maart 2014 met de agenda van de algemene vergadering van het 
intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-Media van 6 mei 2014 die volgend agendapunten  
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 Luc 
Knuts en mevrouw Kristien Treunen als vertegenwoordigers van gemeente Wellen voor de actuele 
legislatuur; 
 
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 inter-media van 6 mei 2014 goedgekeurd. 
 
Artikel 2 : Het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
infrax tussen voormelde afgevaardigden wordt verdeeld als volgt: 

 De heer Luc Knuts draagt 50% van de stemmen 

 Mevrouw Kristien Treunen draagt 50% van de stemmen 

Artikel 3 : 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. 
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Artikel 4 : Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-Media. 
 

Punt 8 : Inter-Energa – uitnodiging algemene vergadering 13.05.2014: 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 
Inter-Energa; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 18 maart 2014 met de agenda van de algemene vergadering van het 
intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-Energa van 13 mei 2014 die volgend agendapunten  
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 

 Aanwijzing als elektriciteitsdistributienetbeheerder 

Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen 3 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, Chris Ramaekers en mevrouw Kristien Treunen als vertegenwoordigers van 
gemeente Wellen voor de actuele legislatuur; 
 
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 inter-media van 6 mei 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 35% van de stemmen 

 De heer Chris Ramaekers draagt 35% van de stemmen 

 Mevrouw Kristien Treunen draagt 30% van de stemmen 

Artikel 3 : 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 



 

11 

 

 

 

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 4 : Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-Energa. 

 

 

VERSLAG 
 
Punt 9 : Verslag gemeenteraad 28 maart 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 tegen en  0   onthoudingen; 
 
Enig artikel : Het verslag van de vergadering van 28 maart 2014 wordt als goedgekeurd beschouwd. 
 
De vergadering wordt opgeheven om 20.30 uur. 
 
 

De secretaris De voorzitter 


