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VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 27 JUNI 2014                      

OM  20 UUR 
  
Aanwezig : Mevr. Els Robeyns, burgemeester-voorzitter, Cabergs Johan, Treunen Kristien en Thijs 

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

Verontschuldigd: Benny Maes, Punie Ellen, Ottenburghs Dirk, Vanvoorden Mario 
 
 
Voor aanvang van de vergadering wordt een toelichting gegeven omtrent de herinrichting van het 
historisch plein van Ulbeek en omgeving in kader van het project afkoppeling Ulbeek aan de hand 
van een PPT-presentatie. 
 
De burgemeester licht het dossier toe - De plannen zijn dd. 02.06.2014 met de aanpalende bewoners 
besproken: 
 

1. Wat betreft de schoolomgeving: 

 Er worden parkings gecreëerd aan de school – hiervoor moet er nog een 

erfpachtovereenkomst afgesloten worden met het kerkfabriek – de speelplaats van de 

kinderen wordt niet verkleind 

 Voorziene snelheid id Daalstraat is 50 km/u – aan de schoolpoort is dit 30 km/u 

 Er worden ter hoogte van de schoolpoort maatregelen genomen dat kinderen niet zomaar 

op de rijweg kunnen lopen 

 Zwaar vrachtvervoer is niet toegelaten 

2. Wat betreft het historisch plein: 

 Onroerend erfgoed heeft advies verleend over de voorontwerpen bij brief van 14.04.2014 – 

deze brief wordt voorgelezen door de burgemeester 

 De 3 voorgestelde ontwerpen worden besproken – de voorkeur van onroerend erfgoed gaat 

uit naar het voorontwerp dat de historische situatie van het plein zo goed mogelijk benaderd 

wordt en waarbij gekozen wordt voor een beperkt aantal zijdelingse parkeerplaatsen, waarin 

eveneens maatregelen genomen worden om het zicht op de geparkeerde auto’s te beperken 

 Rondom plein komen er kasseien, de pomp op het plein verdwijnt, er komt een pad over het 

plein  

 Er worden verkeersdrempels voorzien 

 Er kan niet meer geparkeerd worden op het plein, noch voor de huizen rond het plein 

 De aanpalende bewoners van het plein waren allen aanwezig op het overleg en zeer positief 

over de voorontwerpen  

Er wordt over gegaan tot bespreking van de ontwerpen: 
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Mevr. Leduc stelt dat zijdelingse parkeerplaatsen voor hun voldoende zijn en dat ze zich kunnen 
vinden in dit voorontwerp met zijdelingse parkeerplaatsen. De bomen kunnen in dit voorstel 
behouden blijven. Het is aangewezen de toestand van de bomen aan een onderzoek te 
onderwerpen. Ulbeek is een toeristische trekpleister en heeft deze verfraaiing nodig. 
Dhr. Weeghmans vraagt of de Pattons nog gebruik kunnen maken van het plein.  
Mevr. Treunen zegt dat er een opkant voorzien wordt waardoor parkeren niet meer op het plein kan 
– bepaalde activiteiten zullen evenwel geen probleem zijn (bv. plaatsen van een tent) 
De burgemeester stelt dat het dossier nu voorgelegd zal worden aan de Wellense verkeerscommissie 
en verder verfijnd zal worden.  
 
Punt 1 : Afkoppeling van oppervlaktewater te Ulbeek (Ulbeekstraat) - Aanleg bergbezinkingsbekken : 
voorlopige vaststelling onteigeningsplan  
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging 
en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van 
de aanleg en/of bouw van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen en van kleinschalige 
rioolwaterzuiveringsinstallaties door gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 juli 2000 betreffende de afkoppeling van het 
oppervlaktewater in de Daalstraat en een gedeelte van de Ulbeekstraat naar aanleiding van het  eerder 
uitgevoerd Aquafinproject “Collector Spaasbeek” 
 
Gelet op de goedkeuring van het eerste voorontwerp van het project  L201362 “Afkoppeling 
oppervlaktewaters te Ulbeek (zonder deel van Daalstraat tussen Tervoortstraat en de Ulbeekstraat) + 
renovatie bestaande riool in Daalstraat (tussen Tervoortstraat en Russeltstraat) en Herenstraat (tussen 
Veerstraat en de Spaasbeek)”  door de VMM dd. 31.07.2002; 
 
Overwegende dat omwille van het ontbreken van kredieten de gewestbijdrage pas werd toegekend 
bij ministerieel besluit van 02.12.2005 en bijgevolg de opmaak van het dossier  werd uitgesteld tot 
2006; 
 
Overwegende dat na de opmaak van het definitief ontwerp gesteld werd dat een aantal 
probleempunten eveneens dienden opgelost te worden en mee opgenomen in het ontwerpdossier, 
met name : 
 

- Het wateroverlastprobleem ter hoogte van de bebouwing in de omgeving van het kruispunt 

Ulbeekstraat – Daalstraat (het tracé van de overwelving van de waterloop loopt onder de 

gebouwen van de oorspronkelijke brouwerij door) 

- Het realiseren van een extra buffering voor regenwater stroomopwaarts van de Spaasbeek ter 

compensatie van de aansluiting van de verharde oppervlakten van de wegenis en de 

dakoppervlakten van het project 
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- Probleem ten gevolge van de hoge hydraulische verhanglaag in de bestaande overwelving van 

de Spaasbeek langs de Daalstraat wegens ondiepe ligging 

- Probleem voor het realiseren van huisaansluitingen van de aanpalende woningen en van de 

aansluitingen van de nustsvoorzieningen wegens de ondiepe ligging van de bestaande 

overwelving van de waterloop 

 
Overwegende dat het oorspronkelijk afkoppelingsproject L201362 bijgevolg in 2008 werd uitgebreid 
met dossier L209041 “Afkoppeling oppervlaktewater te Ulbeek ikv collector Spaasbeek – delen van de 
Daalstraat en Ulbeekstraat – uitbreiding van project L201362”waarin de aanleg van een nieuw tracé 
van de Spaasbeek rond de gebouwen van de oude brouwerij en de realisatie van extra buffering 
stroomopwaarts van de waterloop door aanpassing van de bestaande vijver achter de brouwerij 
werden opgenomen; 
 
Overwegende dat bovendien naar aanleiding van een uitgevoerde hydronautstudie door Aquafin in 
2010 de bouw van een extra bufferbekken stroomopwaarts in de Ulbeekstraat noodzakelijk is en dat 
de aanleg van dit bergbezingkingbekken in de Raamstraat eveneens bijkomend werd opgenomen in 
het dossier L209041; 
 
Overwegende dat de ontwerpdossiers na uitbreiding  in 2010 opnieuw werden ingediend bij de VMM; 
dat er echter nog bijkomende voorwaarden werden gesteld inzake optimale afkoppeling op privaat 
domein zodat de ontwerpdossiers weer dienden aangepast te worden;  
 
Overwegende dat eveneens omwille van deze bijkomende bufferingswerken er gronden dienen 
verworven te worden, erfdienstbaarheden gevestigd en werkzones afgebakend, met name voor de 
aanleg van het bijkomende bergbezinkingsbekken en toevoerleiding langs de Raamstraat en de 
verlegging van en bijkomende buffering langs de Spaasbeek; 
 
Overwegende dat hiertoe op 06.04.2011 een overlegvergadering werd gehouden met de betrokken 
eigenaars van de gronden langs de Spaasbeek waarbij afspraken werden gemaakt inzake de 
werkzones, te behouden beplantingen, het terug open maken van de bedding en de overwelving van 
de Spaasbeek; 
 
Gelet op het gewijzigd innemingsplan dd. 19.03.2012 opgemaakt door Studiebureau Arcadis voor de 
verlegging van de Spaasbeek met aanduiding van de effectieve innames voor het nieuw tracé van de 
waterloop en erfdienstbaarheden langs de waterloop om het later beheer mogelijk te maken. 
 
Overwegende dat voor de toevoer van het bergbezinkingsbekken op het eerste innemingsplan van 
18.02.2011 eveneens werkzones en erfdienstbaarheden werden afgebakend voor de aanleg van de 
toevoerleiding naar het bergbezinkingbekken in de Raamstraat; 
 
Overwegende dat de onderhandelingen voor deze innames werden opgestart in 2011, dat de 
betrokken eigenaars werden gevraagd de betreffende overeenkomsten in der minne te ondertekenen; 
 
Overwegende  dat echter uit de onderhandelingen bleek dat de overeenkomsten voor de 
erfdienstbaarheden niet allemaal konden worden afgesloten omwille van tegenstand van de 
betrokken eigenaars, dat bijgevolg het gemeentebestuur besliste het innemingsplan te laten 
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aanpassen waarbij de erfdienstbaarheden werden omgezet naar effectieve innames ten behoeve van 
de aanleg van de bergbezinkingsbekken en de toevoersleuf naar het bekken in de Raamstraat;  
 
Gelet op het gewijzigde innemingsplan dd. 19.03.2012 opgemaakt door Studiebureau Arcadis voor de 
aanleg van het bergbezinkingsbekken; 
 
Overwegende dat bijgevolg in 2012 bijkomende onderhandelingen werden gevoerd tot aankoop van 
de betrokken gronden; 
 
Overwegende dat deze onderhandelingen eveneens niet tot het gewenste resultaat leidden;   

 
Overwegende dat het voorontwerp van het rioleringsdossier op 11.12.2012 definitief werd 
goedgekeurd door de ambtelijke commissie en de gewestbijdrage voor het dossier L209041 vastgelegd 
werd bij ministerieel besluit van 02.05.2013: 
 
Overwegende dat het project in 2013 bijgevolg terug werd opgestart met de opmaak van het definitief 
dossier, dat de onderhandelingen in der minne met de eigenaars eveneens werden verder gezet door 
Aquafin in naam van de gemeente Wellen omwille van de deskundigheid en ervaring ter zake;  
 
Overwegende dat beide rioleringsprojecten L201362 en L 209041 onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn en bijgevolg ook zullen aanbesteed moeten worden als één project; 
 
Overwegende dat de rioleringswerken eveneens zullen gecombineerd worden met noodzakelijke 
wegeniswerken op openbaar domein, met name de aanpassing van de nutsleidingen, de herinrichting 
van de schoolomgeving in de Daalstraat en de herinrichting van het beschermd Dorpsplein langs de 
Ulbeekstraat; 
 
Gelet op het schrijven  van de VMM dd. 14.10.2013 waaruit blijkt dat het project L201362 uiterlijk 
moet uitgevoerd zijn in 2015; 
 
Overwegende dat, ondanks meerdere pogingen, tot op heden blijkt dat niet alle overeenkomsten 
betreffende het bergbezinkingsbekken in de Raamstraat in der minne kunnen worden afgesloten. 
Overwegende dat de verwervingen van de betreffende gronden noodzakelijk zijn voor de realisatie 
van het project; 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is dat de gemeente overgaat tot onteigening van deze 
percelen om de werken op korte termijn te kunnen starten en tijdig te kunnen uitvoeren; 
 
Gelet op de beslissingen van het college van 28.04.2014 en 16.06.2014; 
 
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om de toepassing van de rechtspleging bij dringende 
omstandigheden aan te vragen om de onmiddellijke inbezitstelling van de percelen te kunnen 
bekomen; 
 
Overwegende dat hiertoe enkel de machtiging tot onteigening zal gevraagd worden voor de aanleg 
van het bergbezinkingsbekken gezien de overeenkomsten met betrekking tot de omlegging van de 
Spaasbeek allemaal werden ondertekend en de aktes ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan 
de volgende gemeenteraad; 
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Overwegende dat de gemeente afhankelijk is van de subsidies van de VMM om het project te kunnen 
uitvoeren, dat door verder uitstel het hele project in gedrang komt en de noodzakelijke afkoppelings- 
en bijhorende wegeniswerken helemaal niet kunnen worden uitgevoerd;  
 
Overwegende dat de werken namelijk betrekking hebben op riolerings- en wegeniswerken in Ulbeek 
en daarom van algemeen nut zijn gezien deze werken zullen bijdragen tot oplossing van de 
overstromingsproblematiek, afkoppeling van afvalwater en herinrichting van het openbaar domein ten 
behoeve van de verkeersveiligheid aan de school en de opwaardering van het geklasseerd dorpsplein 
van Ulbeek; 
 
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake 
onteigening ten algemene nutte; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 14.10.2011 inzake onteigeningen ten algemenen 
nutte ten behoeve van de gemeenten, provincies, de autonome gemeentebedrijven, de autonome 
provinciebedrijven, de OCMW’s, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale 
ontwikkelingsmaatschappijen (BS 16.12.2011) 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2011/5 van 14.10.2011 inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 
14.10.2011 inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, provincies, de 
autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de OCMW’s, de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen; 
 
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; 
 
De raadsleden gaan over tot bespreking. 
Mevr. Jeanine Leduc zegt dat haar bezorgdheid uit gaat naar ‘het zwarte Lieve Vrouwke’. Dit is een 
historisch markeringspunt in het landschap. Dit moet beschermd worden. 
Dhr. Johan Cabergs zegt dat de geplande werken geen bedreiging zullen vormen voor ‘het zwarte Lieve 
Vrouwke’. 
Mevr. Jeanine Leduc zegt dat de noodzakelijkheid van de werken meer dan duidelijk is. Aan het dossier 
is over de verschillende coalities heen al meerdere jaren hard gewerkt. 
De voorzitter legt het dossier voor ter stemming. 
 
 
BESLUIT : met  15 stemmen voor,  0  tegen en 0  onthoudingen  
 
Artikel 1:   
Het grondinnemingsplan met tabel der innemingen (projectnummer 04-003014) dd. 19.03.2012 zoals 
opgesteld door studiebureau Arcadis,  in het kader van het project Afkoppeling van oppervlaktewater 
te Ulbeek (Ulbeekstraat) – aanleg bergbezinkingsbekken wordt voorlopig vastgesteld. 



 

 

 

 6/20 

 

 

 

 
Artikel 2 : 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast het dossier te onderwerpen aan een 
openbaar onderzoek  
 

Punt 2 : Interlokale vereniging ter ondersteuning van projecten lokaal woonbeleid-Haspengouw : 
goedkeuring vernieuwde projectvoorstel, projectbegroting en de financiële bijdrage van de gemeente, 
wijziging statuten en verderzetting projectwerking 2015-2017 

 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van  23 februari 2006 houdende goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen vzw Stebo en het gemeentebestuur met het oog op de uitvoering 
van het project Infocentrum Wonen Haspengouw; 
 
Overwegende dat de experimentele projectperiode startte op 1 januari 2006 en liep tot en met 31 
december 2008; 
 
Overwegende dat een decretaal kader houdende de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van 
het lokaal woonbeleid (BVR d.d. 21/09/2007) in voege is getreden en de werking van het Infocentrum 
Wonen Haspengouw middels dit besluit werd verder gezet; 
 
Gelet op het besluiten van de gemeenteraad van 27 juni 2008, 3 oktober 2008, 31 oktober 2008 en 
28.01.2009 inzake de toetreding tot de op te richten Interlokale vereniging ter ondersteuning van 
projecten lokaal woonbeleid-Haspengouw (effectief opgericht op 31 oktober 2008) een 
samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bilzen, Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem, Riemst, 
Voeren en  Wellen en de projectuitvoerder vzw Stebo uit Genk; 
 
Overwegende dat de projectwerking werd verlengd voor de periodes 1 januari 2009 tot en met 31 
december 2011 en vervolgens 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 (cfr beslissing 
gemeenteraad d.d. 24 juni 2011); 
 
Overwegende dat na elk werkjaar een inhoudelijk en financieel jaarverslag werd aangeleverd aan het 
gemeentebestuur waaruit blijkt dat de objectieven ruimschoots werden gehaald; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur de activiteiten inzake lokaal woonbeleid en het 
dienstverleningsaanbod naar particulieren die werden ontplooid door de Interlokale vereniging ter 
ondersteuning van projecten lokaal woonbeleid-Haspengouw het grondgebied van de gemeente en 
het volledige werkingsgebied als een meerwaarde ervaart naar haar inwoners en het gemeentelijk 
woonbeleid; 
 
Overwegende dat het BVR dd 21/09/2007 werd gewijzigd op 16/12/2010, op 23/12/2011, 21/12/2012 
en 25/10/2013; 
 
Overwegende dat de Vlaamse tussenkomst in de loonkosten halveert, de provinciale cofinanciering 
degressief is en de vzw Stebo, projectuitvoerder, de nodige inspanningen heeft geleverd om de kost 
voor de gemeente zo beperkt mogelijk te houden (o.a. door terugschroeven van de werkingsmiddelen, 
de inbreng van een cofinancieringsbedrag van 36 000 euro door vzw Stebo, zijnde 8% van de totale 
financiering, de mogelijkheid tot gedeeltelijke financiering in natura); 
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Overwegende dat de concrete voorstellen van projectinhouden voor de komende 3 jaar (periode 2015-
2016), inspelen op de gemeentelijke behoeften en opdrachten en streekgebonden thema’s waaraan 
via intergemeentelijke samenwerking kan worden gewerkt; 
 
Gelet op de beslissing van het college van 14.04.2014; 
 
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; 
 
Overwegende dat het inhoudelijk projectplan en het financieringsplan voor de volgende 
projectperiode ter goedkeuring dient voorgelegd aan de gemeenteraden van de samenwerkende 
gemeenten en de projectuitvoerder. 
 
Overwegende dat, de opsplitsing van de gemeentelijke cofinanciering in een liquid en natura luik werd 
mogelijk gemaakt, de initiële statutair vastgelegde samenwerkingsafspraken wijzigen. 
 
De voorzitter ligt het dossier verder toe:  
De Vlaamse overheid heeft beslist een deel van de financiering aan STEBO stop te zetten. Hierdoor 
kwam de werking van STEBO in het gedrang. 
De diverse deelnemende verenigingen hebben samen een voorstel uitgewerkt om de werking van 
STEBO te verankeren. Ten gevolge van dit voorstel kan STEBO in iedere gemeente zijn werkzaamheden 
verder zetten op maat van de gemeente. De bijdrage van gemeente Wellen zal stijgen tot +/- 20.000 € 
op jaarbasis.  Voor onze gemeente is er beslist dat het opvolgen van leegstand en verwaarloosde 
gebouwen zal gebeuren vanuit de gemeente. 
Vlaanderen legt ons allerlei normen op waarvoor we STEBO nodig hebben. Aan de andere zijde zorgt 
Vlaanderen niet meer voor de financiering. 
Mevr. Jeanine Leduc merkt op dat STEBO zeer goed werk levert voor onze gemeente. 
 
BESLUIT : met  15 stemmen voor,  0  tegen en 0  onthoudingen 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad van Wellen beslist het vernieuwde projectvoorstel van de Interlokale vereniging ter 
ondersteuning van projecten lokaal woonbeleid-Haspengouw, zowel inhoudelijk als financieel, 
opgemaakt volgens de modaliteiten van het gewijzigde BVR d.d. 21/09/2007 en latere wijzigingen,  
goed te keuren. 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad van Wellen geeft haar goedkeuring aan de voorgestelde wijzigingen van statuten 
van de interlokale vereniging. 
  
Artikel 3 
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De gemeenteraad van Wellen beslist de projectwerking verder te zetten van 1/01/2015 tot en met 
31/12/2017.  
 
Artikel 4 
De gemeenteraad neemt kennis van de activiteiten die in het kader van deze projectaanvraag 2015-
2017 worden geformuleerd en geeft hieraan haar goedkeuring. 
 
Artikel 5 
De gemeenteraad stemt in met de voorgestelde projectbegroting en de financiële bijdrage van de 
gemeente Wellen hierin: 
 

 
 
 
Artikel 6 
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan VZW Stebo 
 
Punt 3  : Aanpassing subsidiereglement ter uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor jeugd 
 
DE RAAD,  
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gecoördineerd ; 
 
Gelet op het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de 
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan 
lokale besturen kunnen worden opgelegd ; 
 
Gelet op de omzendbrief BZ/2012/3 betreffende de vermindering van de plan-en 
rapporteringsverplichtingen : bekendmaking van de Vlaamse beleidsprioriteiten ; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2014 houdende ‘de ondersteuning en stimulering van het lokaal 
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid’ ; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 6 juli 212 houdende 
de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal 
jeudbeleid ; 
 

cof. Natura cof.liquid TOTAAL cof. Natura cof.liquid TOTAAL cof. Natura cof.liquid TOTAAL

Bilzen 53.551         30.954        84.505    55.634        32.502       88.136     57.860            34.107      91.967    

Borgloon -                27.924        27.924    -               29.320       29.320     -                   30.768      30.768    

Gingelom -                22.762        22.762    -               23.900       23.900     -                   25.081      25.081    

Heers -                20.572        20.572    -               21.601       21.601     -                   22.668      22.668    

Kortessem 6.983            12.110        19.093    7.255           12.715       19.970     7.545              13.343      20.888    

Riemst 16.451         28.527        44.978    17.091        29.953       47.044     17.774            31.433      49.207    

Voeren 5.808            10.072        15.880    6.034           10.575       16.609     6.275              11.097      17.372    

Wellen 5.981            13.830        19.811    6.214           14.521       20.735     6.463              15.238      21.701    

TOTAAL 88.774         166.750     255.524  92.228        175.088     267.316   95.917            183.737    279.654  

2015 2016 2017
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Overwegend dat gebleken is dat het bestaande subsidiereglement enkele tekortkomingen vertoont 
ten gevolge van gewijzigde regelgeving en dan ook dient aangepast te worden; 
 
Gelet op het gunstig advies van de jeugdraad dd. 07.05.2014 betreffende het gewijzigde 
subsidiereglement; 
 
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  15  stemmen voor,  0 stemmen tegen en  0 onthouding(en) 
 
Artikel 1: Het subsidiereglement zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 08.02.2002 
wordt vervangen en vastgesteld als volgt: 
 

Subsidiereglement 2014 e.v. 

 
Voorwaarden: 
 
1. Wellense jeugdvereniging of jeugdhuis zijn dat erkend is door de jeugdraad.  Zij die erkend willen 
worden, kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente. 
 
2. Voor het bekomen van een toelage kunnen enkel de door de jeugdraad ter beschikking gestelde 
formulieren gebruikt worden. 
 
3. Indien bij nazicht van de werkingsverslagen blijkt dat er valse vermeldingen zijn opgenomen, zullen 
de betrokken aanvragers, na advies van de jeugdraad, één of meerdere jaren uitgesloten worden voor 
dat deel van de subsidies. Ter controle van de effectieve werking van de verenigingen werd een 
commissie samengesteld die bij onregelmatigheden verslag uitbrengt aan de gemeentelijke 
jeugddienst.  Bij een controle moeten minstens twee commissieleden aanwezig zijn.  De commissie 
bestaat uit : de gecoöpteerden en de leden van het dagelijks bestuur van de jeugdraad, de 
gemeentelijke ambtenaar belast met jeugdzaken en de schepen van jeugd. 
 
4. Komen niet in aanmerking : verenigingen die reeds andere gemeentelijke subsidies (sport- of 
cultuurraad) ontvangen, alsmede verenigingen die regionaal werken en geen plaatselijke afdeling 
hebben. 
 
5. Erkende jeugdverenigingen/huizen die geen werking hebben ontplooid, krijgen geen subsidies.  
Vanaf het jaar dat ze weer een werking hebben opgebouwd, komen ze terug in aanmerking voor 
subsidies. 
 
6. Met laattijdige aanvragen wordt geen rekening gehouden. 
 
7. Elke begunstigde is, op straf van terugbetaling van het toegekende bedrag, gehouden de toelage 
aan te wenden voor de werking van hun organisatie. 
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8. Een werkjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september, de subsidies worden toegekend op 
basis van het afgelopen werkjaar. Dit volgens onderstaand verdeelsysteem. 
De subsidies worden 1 maal per jaar uitgekeerd na afloop van het werkingsjaar en na controle van de 
bewijsstukken. De werkingsverslagen en de nodige bewijsstukken dienen uiterlijk 31 oktober bij de 
gemeentelijke jeugddienst aanwezig te zijn. 
 
Verdeling: 

Het door de Vlaamse Gemeenschap toegekende bedrag in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit 
1 voor jeugd (in het budget van de gemeente Wellen onder de actie nr. 001.007.005.003 
‘Ondersteunen van het particulier jeugdwerk’) wordt verdeeld als volgt :  
 
- Projecten, door de jeugdraad georganiseerd : € 4.000 
- Het resterend bedrag, alsook eventuele overschotten uit de pot projecten, worden verdeeld onder 
de door de jeugdraad erkende jeugdverenigingen. Dit volgens verdeelsleutel gekoppeld aan een 
puntensysteem. 
 

Verdeelsleutel : Basis  5% 

 Leden      5% 

 Werking   45% 

  - activiteiten  65% 

  - vergaderingen 15% 

  - tijdschriften 20% 

 Vorming   10% 

 Kamp    30 % 

 Samenwerking    5 % 

 

1. Projecten 

Inhoudelijke bepalingen 
1.1. Algemeen 

Het project dient in te spelen op actuele vragen, ontwikkelingen en behoeften binnen het socio-
cultureel vrije-tijdsgegeven van jongeren. 
De jeugdraad adviseert jaarlijks de aandachtspunten voor de projecten aan het schepencollege. Deze 
aandachtspunten zullen aan het werkveld bekend gemaakt worden. 
 

1.2. Criteria 

1. Het project moet een stimulans zijn tot vernieuwend werken binnen de jeugdsector. 
2. Het project dient een projectmatige uitbouw te hebben waardoor het een meer duurzaam effect 

kan bereiken. 
3. Het project dient themagericht te zijn in een breder en ruimer kader. 
4. Het project moet een gemeentelijke uitstraling of relevantie hebben en moet gemeentelijke 

herkenbaarheid krijgen. 
5. Het project dient te kaderen in de jaarlijks vastgelegde prioriteiten. 
 

1.3. Procedure 
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a. De jeugdraad vraagt jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen de projecten aan en 
omvat volgende gegevens: 
 de omschrijving van het project. 
 de duur van het project 
 verantwoording van het project 
 

1.4. Dit reglement heeft uitwerking met ingang van de datum van goedkeuring door de gemeenteraad. 
 

2. Resterend bedrag 

2.1. Basissubsidie : 

Het bedrag wordt onder alle erkende Wellense jeugdverenigingen, die aan voorafgaande bepalingen 

voldoen en die hun aanvraag tijdig hebben binnen geleverd, verdeeld.  Elke zulke vereniging krijgt 

eenzelfde bedrag toegekend.  

 

2.2. Ledensubsidie : 

Het bedrag wordt op een evenredige manier verdeeld onder alle erkende Wellense jeugdverenigingen 
en dit in functie van hun ledenaantal. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘open’ en ‘gesloten’ verenigingen. 
Een ‘open’ vereniging is een vereniging die activiteiten organiseert die openstaan voor alle 
geïnteresseerden.  De deelnemers zijn geen lid van de vereniging en betalen geen jaarlijks 
inschrijvingsgeld. 
Een ‘gesloten’ vereniging is een vereniging die activiteiten organiseert voor deelnemers die 
ingeschreven zijn bij die vereniging en die al dan niet jaarlijks inschrijvingsgeld betalen.  Iedereen kan 
lid worden. 
Bij ‘gesloten’ verenigingen wordt het aantal ingeschreven leden gebruikt als berekeningsbasis.  
De verzekeringspolis, nationale inschrijvingslijst of ledenlijst wordt gehanteerd als controlemiddel en 
dient bij het jaarlijks werkingsverslag gevoegd te worden. Indien er geen officiële inschrijvingslijsten 
bestaan, wordt er aan de verenigingen gevraagd door elk lid een standaard inschrijvingsstrookje laten 
te invullen en te ondertekenen (bij minderjarigheid door de ouders).  Deze strookjes worden eveneens 
bij het werkingsverslag gevoegd. 
Leden op de ledenlijst waarvan dit inschrijvingsstrookje ontbreekt worden niet meegerekend voor 
subsidiëring. 
Bij ‘open verenigingen’ wordt het gemiddeld aantal effectieve deelnemers aan de activiteiten + 20 % 
gehanteerd als berekeningsbasis. 
Als controlemiddel worden de inschrijvingslijsten gebruikt die tijdens de activiteiten door de 
jongeren zelf worden ingevuld.  (lijsten worden gevoegd bij het werkingsverslag).  Ook kan er 
sporadisch controle ter plaatse worden gedaan door afgevaardigden van de begeleidingscommissie. 
 

2.3. Werkingssubsidie 

Het bedrag wordt verdeeld over een aantal deelgebieden volgens volgende sleutel : 
Verdeelsleutel : 
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activiteiten :    65% van het bedrag voor werking 
Bestuursvergaderingen :  15% van het bedrag voor werking 
Tijdschriften :    20% van het bedrag voor werking 
 

2.3.1. Met activiteiten worden bedoeld die activiteiten die, in het kader van de doelstelling van de 

vereniging, leden bijeenbrengen en hen op één of andere manier bezig houden. De activiteiten die 

vroeger werden omschreven als bijzondere activiteiten (activiteiten die een bijzondere inspanning 

vereisen - vb. financieel of qua voorbereiding) vallen eveneens onder de noemer ‘activiteiten’.  Fuiven 

worden niet gekwalificeerd.   

Wordt alleszins gekwalificeerd : ouderavond, bonte avond, dia/foto/film-avond, hulp of animatie rond 

de derde wereld, opendeurdag, optreden, toneel, tentoonstelling, busuitstap, deelname aan 

congressen, voordrachtavond, debat, eetfeest, … 

 

Regelmaat in de bijeenkomsten is een garantie voor een goede werking. 

 
Per activiteit krijgt een vereniging 1 punt vermenigvuldigd met : 
   Aantal aanwezige leden op deze activiteit 
  
Het bedrag voor de werking wordt verdeeld onder alle erkende verenigingen in functie van het 
behaalde aantal punten van dit onderdeel. 
 
De vereniging dient tijdens de activiteit een aanwezigheidslijst in te vullen.  Deze wordt bijgehouden 

in de boekhouding van de vereniging en moet bijgevoegd worden aan de subsidieaanvraag. 

 
2.3.2. Leidings- of bestuursvergaderingen 

 
Er wordt 1 punt per bestuursvergadering/leiderskring toegekend, met een maximum van 5 punten 
per maand. 
Vergaderingen van onderafdelingen worden niet betoelaagd. 
Het bijwonen van de jeugdraad wordt betoelaagd met het dubbel van 1 bestuursvergadering, nl. 2 
punten. 
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Het bedrag voor de werking wordt verdeeld onder alle erkende verenigingen in functie van het 
behaalde aantal punten van dit onderdeel. 
 
Controle : Een lijst met data waarop de leidings- en bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden 
moet bij het werkingsverslag gevoegd worden. 
Eveneens dient een verslag van de vergadering bij het werkingsverslag gevoegd te worden, of een 
uitnodiging van de vergadering die op voorhand bezorgd wordt aan de Jeugddienst. 
De in te dienen lijst van deelname aan de Jeugdraad wordt vergeleken met de verslagen van de 
Jeugdraad. 
 

2.3.3. Eigen tijdschrift 
 
Eigen tijdschrift : minimum 3 per jaar, 1 punt per nummer.   
 
Het bedrag voor de werking wordt verdeeld onder alle erkende verenigingen in functie van het 
behaalde aantal punten van dit onderdeel. 
 
Controle : Een exemplaar van de tijdschriften voegen bij het werkingsverslag. 

2.4. Vormingssubsidies 

Een goede vereniging wordt gekenmerkt door gevormde leiding. 
Een vereniging ontvangt vormingssubsidie indien een ingeschreven en erkend lid een vormingscursus 
volgt die relevant is voor de goede werking van de vereniging. 
 
De effectief gemaakte kosten bepalen het uitkeerbare bedrag aan vormingssubsidies en dit in 

procentuele verhouding tot het totaal uit te keren bedrag van dit onderdeel. 

 

De effectief gemaakte kosten gedeeld door het totaal van de gemaakte kosten door alle verenigingen 

samen vermenigvuldigd met het beschikbare bedrag van dit onderdeel. 

 

Het bedrag van de werking wordt verdeeld onder alle erkende verenigingen volgens bovenstaande 

formule. 

 
Controle : Attest afgeleverd door de organisator van de cursus met vermelding van : naam, adres en 

geboortedatum van de cursist + het aantal uren gevolgde vorming, met een maximum van 14 
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vormingsuren per etmaal.  Het attest moet voorzien zijn van een erkenningsnummer van de Vlaamse 

Gemeenschap. 

Betalingsbewijs met vermelding van het betaalde bedrag. 
 
2.5. Subsidies voor kampen of meerdaagse cultuuruitstappen : 

Alle verenigingen die op kamp gaan of een cultuuruitstap maken met minimum 1 overnachting kunnen 
hiervoor subsidie ontvangen. 
Punten : per lid 1 punt per dag 
per leider of verantwoordelijk persoon (keuken, hulp, ....) 2 punten per kamp 
per dag dat de groep op kamp is 5 punten. 
 
Voor- en nawacht wordt ook beschouwd als kampdagen. 
Het bedrag voor de werking wordt verdeeld onder alle erkende jeugdverenigingen in functie van het 
behaalde aantal punten van dit onderdeel. 
 

Controle : Deelnamelijst met vermelding van de deelnemende leden moet gevoegd worden bij het 

werkingsverslag.  Hier moet duidelijk het onderscheid aangegeven worden tussen de jongeren die als 

lid deel uitmaken van de vereniging en de leiding, begeleiding en andere medewerkers.  Het adres van 

de verblijfplaats en de naam, adres en het telefoonnummer van de eigenaar (verhuurder of instelling) 

moeten opgegeven worden. 

Kampen die niet op voorhand worden bekendgemaakt aan de Jeugddienst tellen niet mee. 
Copy van het betalingsbewijs verblijfsplaats. 
Controle kan plaatsvinden tijdens het kamp (wordt op voorhand aangekondigd). 
 
2.6. Samenwerkingssubsidies 
 
Alle verenigingen die meehelpen met activiteiten georganiseerd door de jeugdraad ontvangen 
hiervoor subsidies. 
 
1 punt per deelname gezamenlijke activiteit. 
  
Verenigingen die niet deelnemen aan een gezamenlijke activiteit ontvangen voor deze activiteit geen 
punt. 
Het bedrag voor de werking wordt verdeeld onder alle erkende jeugdverenigingen in functie van het 
aantal punten van dit onderdeel. 
 
Op voorafgaandelijke vergadering wordt de taakverdeling besproken.  Indien bij de evaluatie achteraf 
blijkt dat een bepaalde vereniging haar verantwoordelijkheid niet heeft opgenomen, dan kan er door 
de Jeugdraad worden geadviseerd tot inhouding van het punt voor die activiteit.  (eventueel via 
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stemming). 
 
Eventuele overschotten van bepaalde onderdelen die volgens verdeelsleutel worden verdeeld, zullen 
evenredig verdeeld worden aan de verenigingen die een werkingsverslag indienden. 
 
Artikel 2 : Het subidiereglement zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 08.02.2002 
wordt opgeheven.   
 
Punt 4 : Interlokale vereniging PG Leader Haspengouw : goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 
2013 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op 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; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur van Wellen lid is van de Interlokale Vereniging PG Leader 
Haspengouw; 
 
Gelet op het feit dat conform artikel 22 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de 
Interlokale Vereniging PG Leader Haspengouw, het jaarverslag samen met de jaarrekening aan de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie Limburg 
ter goedkeuring moet voorgelegd worden;  
 
Gelet op het jaarverslag 2013 en de jaarrekening 2013 in bijlage; 
 
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  15  stemmen voor,  0 stemmen tegen en  0 onthouding(en) 
 
Artikel 1: Het gemeentebestuur verklaart zich akkoord met de jaarrekening 2013 van de Interlokale 
Vereniging PG Leader Haspengouw.  
 
Artikel 2: Het gemeentebestuur verklaart zich akkoord met het jaarverslag 2013 van de Interlokale 
Vereniging PG Leader Haspengouw.  
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Artikel 3: Een afschrift van het gemeenteraadsbesluit zal worden overgemaakt aan de Provincie 
Limburg, directie ruimte, Landbouw- en Plattelandsontwikkeling, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.  
 
Punt 5 : Vaststelling begrip dagelijks personeelsbeheer 
 
Juridische grondslag 
 

 Gemeentedecreet van 15.07.2005 en alle latere wijzigingen; 

 Besluit rechtspositieregeling dd. 07.12.2007 en  alle latere wijzigingen 

 Rechtspositieregeling gemeente Wellen dd. 30.12.2008 en  alle latere wijzigingen, 

 Besluit gemeenteraad 02.10.2009 tot vaststellen van het begrip ‘dagelijks personeelsbeheer’; 

 Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

 Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 

 Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 2014-06-16; 
 
Feiten en context 
 
Het gemeentedecreet bepaalt in art. 43 en 86 als volgt: 
 

ART. 43. 
§ 1. Behoudens bij uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid in de zin van artikel 2, tweede 
lid, aan de gemeenteraad, kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden 
toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
§ 2. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen 
worden toevertrouwd :… 
23° het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan; 
(…) 
 
ART. 86. 
De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten. 
 
Behoudens wat betreft personeelsleden van de gemeente die tewerkgesteld zijn bij een 
gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap staat de gemeentesecretaris aan het hoofd van 
het gemeentepersoneel en is hij bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer. De 
gemeenteraad bepaalt wat onder het begrip dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan. 
 
Hij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen. 

 
De memorie van toelichting bij het gemeentedecreet bepaalt als volgt: 
 
ART. 86. 
 
‘In het decreet wordt de gemeentesecretaris erkend als hoogste leidende ambtenaar van de gemeente. 

Het is hij of zij die aan het hoofd van het gemeentepersoneel staat en bevoegd is voor het dagelijks 

personeelsbeheer.  

Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de raad van state wordt deze 
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bepaling genuanceerd. Personeelsleden van de gemeente die tewerkgesteld worden in een 

gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap staan immers onder leiding van het hoofd van dat 

agentschap. Personeelsleden van de gemeente tewerkgesteld bij het district, staan onder leiding van 

de districtssecretaris. 

Onder het begrip ‘dagelijks personeelsbeheer’ worden allerlei vormen van individueel 

personeelsbeheer verstaan, zoals allerlei aanvragen voor verlof, disponibiliteit, 

loopbaanonderbreking e.d., individuele toepassingen van de bepalingen m.b.t. vorming en evaluatie 

e.d., bepalingen die rechtstreeks voortvloeien uit en de toepassing zijn van het personeelsstatuut dat 

elke gemeente heeft. Het gaat ook over bepaalde vormen van collectief personeelsbeheer zoals het 

vastleggen van vakantieperiodes en feestdagen. 

Uiteraard moet de gemeentesecretaris bij het uitoefenen van deze in het decreet toegewezen 

bevoegdheid de ter zake geldende wetgeving toepassen, b.v. de wet op de uitdrukkelijke motivering 

van individuele bestuurshandelingen en de wet op het syndicaal statuut. 

Aanwerven, tucht en ontslaan van personeel vallen niet onder ‘dagelijks personeelsbeheer’. Deze 

bevoegdheden liggen bij het college (voor de topfuncties bij de gemeenteraad), doch ze kunnen wel 

gedelegeerd worden naar de gemeentesecretaris behalve voor de topfuncties. Het aanwerven en het 

ontslaan impliceert het budgethouderschap. Dat betekent o.a. dat de uitbetaling van de lonen 

moeten worden goedgekeurd door het orgaan of persoon die het betrokken personeelslid heeft 

aangeworven tenzij de wet anders bepaald heeft.’ 

 
Een nota van het VVSG ( versie 05.06.2013) omschrijft dagelijks personeelsbeheer als volgt:  

Dagelijks personeelsbeheer omvat volgens de VVSG: 
 

1. Individueel personeelsbeheer: 

 Opmaak functiebeschrijvingen 

 opdrachthouderschap (artikel 93, Rechtspositiebesluit) 

 Opdracht tot permanentieplicht (art. 148, besluit) 

 Toestemming dienstreizen en meest geschikte vervoermiddel (art. 154, besluit)  

 Allerlei individuele verlofaanvragen 

 Loopbaanonderbreking en andere tijdelijke loopbaanmaatregelen 

 Verlof voor opdracht, onder voorbehoud van de nadere regels van de gemeenteraad voor het 
indienen van verlofaanvragen en het toekennen van verlof (artikel 207, besluit) 

 De individuele weddevaststelling  (artikel 112, laatste lid, Rechtspositiebesluit).  

 Uitlenen van personeel aan een gebruiker (zonder overdracht werkgeversgezag) 

 NIET: Terbeschikkingstelling op grond van artikel 144 bis NGW (bevoegdheid gemeenteraad) 

 NIET: disponibiliteit (art. 193, besluit), wordt beschouwd als aanstellingsbevoegdheid. 

 Niet: ambtshalve herplaatsing (art. 98 en 101, besluit) , wordt als aanstellingsbevoegdheid 
beschouwd. 

 
2. Individuele toepassingen van de bepalingen met betrekking tot vorming en evaluatie 
en dergelijke 

 Individuele opvolging van de evaluatie (artikel 114 en 115, gemeentedecreet, en artikel 49, 
besluit) 

 Vormingsaanvragen 

 Concrete invulling van het recht en de plicht op vorming, onder voorbehoud van wat de 
gemeenteraad in het vormingsreglement bepaalt (artikel 54, besluit) 
 



 

 

 

 18/20 

 

 

 

3. Toepassing van de lokale rechtspositieregeling 

 de evaluatieprocedure intern organiseren binnen de door de raad bepaalde termijnen (artikel 
46, besluit) 

 Dienstroosters opmaken en prestaties noteren, na delegatie van de gemeenteraad (cfr. 
arbeidsreglement) 

 Onkostenvergoedingen, na delegatie door de gemeenteraad (artikel 155, besluit) 

 Andere zaken, bepaald en toegewezen in de lokale rechtspositieregeling 
 
4. Collectief personeelsbeheer 

 vastleggen van vakantieperiodes, maar onder voorbehoud van de nadere regels die de raad 
hierover kan uitwerken (artikel 176, Rechtspositiebesluit).   

 Het vastleggen van het aantal voltijdse equivalenten arbeidsgehandicapten dat overeenkomt 
met ten minste 2% van het totale aantal personeelsleden (in VTE) in het bestuur (artikel 29, 
besluit)  
 
5. Beslissingen die te maken hebben met de uitoefening van werkgeversgezag: de 
secretaris als hoofd van het personeel en belast met de algemene leiding van de diensten 

 Maatregelen van inwendige orde. Dit zijn maatregelen om de goede werking van de dienst te 
verbeteren of te verzekeren, bv. Door reorganisatie, uitoefening hiërarchisch gezag. De 
maatregel van inwendige orde is nooit gericht tegen een bepaalde persoon of bepaalde 
personen. Hij is nooit gebaseerd op schuldig gedrag en dus nooit gericht op bestraffen. Schade 
wordt niet beoogd, maar de maatregel kan wel beperkte negatieve feitelijke gevolgen hebben. 
Het evenredigheidsbeginsel geldt: de gevolgen zijn beperkt tot wat nodig is voor de goede 
werking van de dienst. De rechten van de verdediging gelden niet; de hoorplicht is evenmin van 
toepassing. Er geldt geen formele motiveringsverplichting. De beslissing is niet aanvechtbaar 
voor de Raad van State.  
 
6. NIET: het vaststellen van de drie lokale  feestdagen (zie hoger). De gemeenteraad kan 
wel beslissen dat het tot het dagelijks personeelsbeheer behoort dat de secretaris de 
vervangende feestdagen vaststelt, binnen enkele algemene krijtlijnen die de gemeenteraad 
vastlegt (bijv. dat de vervangende feestdagen vastgesteld moeten worden vóór 15 december 
van het voorafgaandelijke jaar). 
 

Gelet op de toelichting door de voorzitter;   

BESLUIT: met  15  stemmen voor, 0 stemmen tegen en  0  onthoudingen 

Artikel 1: 

Het begrip dagelijks personeelsbeheer wordt vastgesteld als volgt:  

1. Individueel personeelsbeheer: 

 Toestemming dienstreizen en meest geschikte vervoermiddel 

 Allerlei verlofaanvragen (zoals jaarlijks verlof, omstandigheidsverlof, dienstvrijstelling, 
onbetaald verlof, …)  

 Loopbaanonderbreking en andere tijdelijke loopbaanmaatregelen 

 De individuele weddevaststelling  inclusief beslissing overname anciënniteiten  
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2.  Individuele toepassingen van de bepalingen met betrekking tot vorming en evaluatie en dergelijke 

 Individuele opvolging van de evaluatie 

 Vormingsaanvragen 

 Concrete invulling van het recht en de plicht op vorming, onder voorbehoud van wat de 
gemeenteraad in het vormingsreglement bepaalt 

 
3. Toepassing van de lokale rechtspositieregeling 

 De evaluatieprocedure intern organiseren binnen de door de raad bepaalde termijnen  

 Dienstroosters opmaken binnen de bepalingen zoals opgenomen in het arbeidsreglement en 
prestaties noteren 

 Onkostenvergoedingen 

 Andere zaken, bepaald en toegewezen in de lokale rechtspositieregeling 
 
Artikel 2: 
De secretaris is budgethouder voor het dagelijks personeelsbeheer, binnen de kredieten vastgelegd 
door de gemeenteraad.   
 
Artikel 3:  
Dit besluit treedt in werking m.i.v. 01.07.2014 en vervalt 6 maanden na algehele vernieuwing van de 
gemeenteraad 
 
Artikel 4: 

Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving en uitvoering over te maken aan: 
 de toezichthoudende overheid; 
 de financieel beheerder; 
 personeelsdienst; 
 de secretaris. 

 
Punt 6 : Gemeenteraad 26 mei 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  15  stemmen voor 0   stemmen tegen en  0   onthoudingen 
 
Enig artikel : Het verslag van de vergadering van 26 mei  2014 wordt als goedgekeurd beschouwd. 
 
Varia 
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1. Mevr. Leduc stelt dat er nog steeds hinder is van overhangende takken in de Broekstraat. 

Dhr. Cabergs zegt dat de bomen gesnoeid zijn – ze staan te kort langs de weg waardoor de 

takken in de weg hangen. In de winter wordt de opdracht gegeven om opnieuw te snoeien 

2. Dhr. Vandersmissen zegt dat hij in het meerjarig beleidsplan heeft gelezen dat de Zangstraat 

een nieuw wegdek krijgt. Indien er hevige regenval is kan de riolering het water niet slikken 

en vliegen de putjes open. Hij suggereert dat dit probleem ter gelegenheid van het 

vernieuwen van het wegdek aangepakt kan worden. Dhr. Cabergs zegt dat water daar samen 

komt en de riolering daar niet op voorzien is. Mevr. Robeyns stelt dat riolering aanpassen 

iets anders is dan het wegdek vernieuwen. Dit is niet voorzien in het meerjarig beleidsplan. 

3. Dhr. Weeghmans merkt op dat de spiegel op de kruising Overbroekstraat, Langstraat, 

Widdingenstraat in zeer slechte staat is. Mevr. Robeyns zegt dat nagegaan wordt of 

vervanging noodzakelijk is. 

4. Dhr. Beerten zegt dat hij gehoopt had een uitnodiging te ontvangen voor de opening van de 

kermis. Mevr. Robeyns excuseert zich: niemand heeft een uitnodiging ontvangen, hoewel de 

standaardregel is dat, indien de gemeente een activiteit organiseert, alle 

gemeenteraadsleden uitgenodigd moeten worden. 

5. Mevr. Robeyns deelt mee dat de volgende gemeenteraad in principe de laatste vrijdag van 

augustus is – ze wenst iedereen een goede vakantie. 

De vergadering wordt opgeheven om  21:45 uur. 
 
 

De secretaris                    De voorzitter 


