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NOTULEN GEMEENTERAAD 28 NOVEMBER 2014 OM 19:30 UUR 
 

Aanwezig: Els Robeyns, burgemeester-voorzitter 
Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes en Albert Thijs, schepenen 
Eric Martens, Schepen/Voorzitter OCMW 
Jeannine Leduc, Chris Ramaekers, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Frank 
Cornitensis, Luc Knuts, Herman Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, Ilse 
Bosmans, Stijn Vandersmissen, Dirk Ottenburghs, Mario Vanvoorden en Marc 
Beertens, raadsleden 
Mia Cuppens, secretaris 
 

 
Vanaf punt 5 vervoegt Jeannine Leduc, gemeenteraadslid de zitting. 

 

 

 
PUNT 2: DOTATIE BRANDWEER HULPVERLENINGSZONE ZUID-WEST LIMBURG 2015 T.B.V. € 254 
147,62. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Elke gemeenteraad dient in haar begroting de gemeentelijke dotatie te voorzien aan de 
hulpverleningszone Zuid-West Limburg.  
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 67, 68 en 120 en volgende. 
De wet van 3 augustus 2012 betreffende de wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de 
civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming. 
Het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de 
hulpverleningszones. 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
 
Toelichting (feiten en context) 
De gemeenteraad keurde in zijn zitting van 28.11.2014 de verdeelsleutel voor de 
hulpverleningszone Zuid-West Limburg goed. 
De gemeentelijke dotatie wordt bepaald als het aandeel volgens deze verdeelsleutel in de raming 
van de begroting van de hulpverleningszone. 
De raming van de totale gemeentelijk dotatie in de begroting 2015 voor de hulpverleningszone 
Zuid-West Limburg werd door de prezoneraad van 29 september 2014 vastgelegd op € 14 271 651. 
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Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet Budget 2015: Exploitatie/Kosten: € 254 147,62 / Krediet: € 0,00 

Beleidsdoelstelling 001/001 Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001/001/001 Gelijkblijvend beleid 

Actie 001/001/001/001 Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein 01 Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn 

Registratiesleutel Te voorzien in budget 2015: 0 410 01 / 6494 0000 Dotatie 
brandweer - hulpverleningszone 

 
Tussenkomst raadsleden: 
Er zijn geen opmerkingen 
 
BESLUIT: Goedkeuren dotatie hulpverleningszone Zuid-West Limburg voor 2015 

eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 



 

 3/46 

Art. 1 Aan de hand van de verdeelsleutel 2015 in de hulpverleningszone Zuid-West Limburg en de 
raming van de begroting 2015 van de hulpverleningszone, wordt de gemeentelijke dotatie 2015 
aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg vastgesteld op € 254 147,62. 
 
Art. 2 De gemeentelijke dotatie wordt voorzien op het budget 2015 onder registratiesleutel 
64940000/0 410 01 "Dotatie brandweer - hulpverleningszone. 
 
 
PUNT 3: BEPALING VAN DE VERDEELSLEUTEL VOOR DE GEMEENTELIJKE DOTATIE AAN DE 
HULPVERLENINGSZONE ZUID-WEST LIMBURG VOOR HET JAAR 2015 EN VOLGENDE. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Elke gemeenteraad dient de verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotatie aan de 
hulpverleningszone goed te keuren. Een voorstel tot verdeelsleutel werd goedgekeurd in de 
prezoneraad van 19 maart 2013. 
 
Juridische grondslag 
Het gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
De wet van 31 december 1963 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen. 
De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid , inclusief latere wijzigingen, 
inzonderheid artikels 67 en 120 en volgende. 
De wet van 3 augustus 2012 betreffende de wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de 
civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming. 
Het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de 
hulpverleningszones. 
Het huishoudelijk reglement van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg zoals goedgekeurd 
inde zoneraad van 19 maart 2013. 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 
en latere wijzigingen. 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Toelichting (feiten en context) 
De prezoneraad keurde in zijn zitting van 19 maart 2013 een voorstel tot verdeelsleutel goed. 
Dit voorstel is gebaseerd op de huidige provinciale verdeelsleutel van de brandweerkosten. 
De verdeelsleutel die wordt voorgesteld is:  
 

D = 0,5*A + 0,5*B 
 
D = verdeelsleutel van de gemeente = het aandeel van de gemeente in zonale dotatie   
A = de verhouding tussen het aantal inwoners van de gemeente en het aantal inwoners in de 
(pre)zone 
B = de verhouding tussen het kadastraal inkomen van de gemeente en het kadastraal inkomen 
van de (pre)zone 
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Volgens de beschikbaarheid worden voor de berekening van de verdeelsleutel van het jaar X 
volgende cijfers gehanteerd: 

- De cijfers over de bevolking vastgesteld op 1 januari van het jaar X - 2 
- De cijfers over het kadastraal inkomen op 1 januari van het jaar X - 2 

 
Voor het jaar 2015 is de verdeelsleutel als volgt vastgelegd: 

 
 
Omwille van de autonomie van de zone wordt er geen termijn geplakt op de geldigheid van de 
formule van de verdeelsleutel, hij wordt jaarlijks vastgesteld zoals in de bovenstaande formule 
beschreven. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Er zijn geen opmerkingen. 
 
BESLUIT: Goedkeuren verdeelsleutel dotatie hulpverleningszone Zuid-West Limburg 

eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Akkoord te gaan met de bovenvermeld criteria op grond waarvan de verdeelsleutel voor de 
hulpverleningszone Zuid-West Limburg wordt bepaald. 
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Art. 2 In te stemmen met een verdeelsleutel voor de gemeente Wellen voor het jaar 2015 ten 
belope van 1,78% welke in acht zal worden genomen bij het berekenen van de gemeentelijke 
dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. 
 
Art. 3 De verdeelsleutel zoals vastgesteld met bovenstaande criteria ook voor de toekomst te 
aanvaarden. 
 
Art. 4 Een voor eensluitend afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de minister van 
Binnenlands Zaken, de provinciegouverneur en de zoneraad van de hulpverleningszone Zuid-West 
Limburg. 
 
 
PUNT 4: GEMEENTELIJKE DOTATIE 2015 AAN POLITIEZONE KANTON BORGLOON T.B.V. € 460 
281,09 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De nieuwe gemeentelijke dotaties periode 2014 - 2019 o.b.v. de meerjarenplanning 2014 - 2019 
van de Politiezone Kanton Borgloon. 
 
Juridische grondslag 
Omzendbrief BA-2002/12 - Nieuwe lokale politie - eengemeentezones en meergemeentezones - 
administratief toezicht - specifiek toezicht en gewoon toezicht. 
Omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 houdende de instructies voor het opstellen van de 
budgetten 2015 en de bijhorende meerjarenplannen van de gemeenten en de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse gewest. 
Artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht. 
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
 
Toelichting (feiten en context) 
Op basis van het nieuwe meerjarenplan 2014 - 2019 van de Politiezone Kanton Borgloon wordt er 
voor de gemeente Wellen het volgende vastgesteld: 
 

Vorig MJP 14 - 19  Nieuw MJP 14 - 19   Verschil 
 
2015 503.270,61 460.281,09 - 42.989,52 
2016 541.586,72 543.016,00 1.429,28 
2017 595.635,14 552.941,00 - 42.694,14 
2018 640.856,86 577.539,00 - 63.317,86 
2019 694.957,74 639.287,00 - 55.670,74 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet Budget 2015 : exploitatie / kosten: € 460 281,09 / Krediet: 503 
271,00 
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Beleidsdoelstelling 001/001 Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001/001/001 Gelijkblijvend beleid 

Actie 001/001/001/005 Toegestane subsidies (GB) 

Beleidsdomein 01 Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn 

Registratiesleutel 6494 0000 / 0 400 

Visum  

 
Tussenkomst raadsleden: 
Er zijn geen opmerkingen. 
 
BESLUIT: Goedkeuren gemeentelijke dotatie aan PZ-Borgloon eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De gemeentelijke dotatie 2015 aan de PZ Kanton Borgloon wordt vastgesteld op € 
460.281,09. 
 
Art. 2 Deze bijdrage wordt voorzien in het budget 2015, onder registratiesleutel 64940000/0400. 
 
Art. 3 In het kader van art. 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen 
bestuurlijk toezicht zal deze beslissing aangetekend en samen met een kopie van de betreffende 
registratiesleutel uit het budget 2015, worden toegezonden aan de provinciegouverneur via de 10° 
Directie van de Provincie. 
 
 
PUNT 5: BELASTING OP HET OPHALEN EN VERWERKEN VAN HUISHOUDELIJKE EN HIERMEE 
GELIJKGESTELDE AFVALSTOFFEN - AANSLAGJAAR 2014 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Het is een noodzaak om gemeentebelastingen in te voeren teneinde het evenwicht van het budget 
te verzekeren. 
Het ophalen, vervoeren, opslaan en het verwerken van het huishoudelijk afval betekenen jaarlijks 
zware uitgaven voor de gemeente. Het is wenselijk de werkingskosten van deze dienst ten laste te 
leggen van de inwoners en dit in het kader van sensibilisering :  

-  door de toepassing van het principe "de vervuiler betaalt"; 
- bewezen en toewijsbare uitgaven van de gemeente zodat de burger weet waarvoor hij de 
 belasting betaalt  

 
Weergave exacte uitgaven 2013: 
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Gelet op de hierna weergegeven exacte ontvangsten 2013: 
 

 
 
De berekende uiteindelijke totale kostprijs (kosten - opbrengsten) huisvuil 2013 bedraagt alzo                    
€ 405.134,06. 
 
Er wordt gestreefd naar een rechtvaardig en preventiestimulerend huisvuilbelastingsysteem. 
Daarom wordt geopteerd om jaarlijks de huisvuilbelasting vast te stellen met toepassing van een 
belastingsysteem dat gerelateerd is aan de gezinssamenstelling, vermits dit aansluit bij het 
principe "de vervuiler betaalt" door de toepassing van een differentia. 
De variabele kosten zijn volledig afhankelijk van de hoeveelheid aangeboden afval en dienen 
bijgevolg verdeeld te worden over het aantal inwoners; 
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Het is aangewezen om voornoemde belasting te verminderen, voor de woongelegenheden: 

- gelegen langs de openbare wegen waar het ophalen van huisvuil niet gebeurt; 
- die gelegen zijn op ten minste 100m van de openbare wegen waar de dienst voor het 
ophalen  
  van huisvuil passeert; 
- die op 01.01.2014 beschikken over een contract afgesloten met een erkende huisvuilophaler,  
   op jaarbasis en voor een periode tenminste t.e.m. 31.12.2014; 

Laatst vernoemden: 
- betekenen voor de gemeente in feite, een kostenbesparing , vermits de gemeente het  
  huisvuil aan huis noch dient te laten ophalen, te vervoeren of te verwerken; 
- brengen enkel mogelijk kosten voor de gemeente teweeg door het gebruik van het 
  containerpark; 
 

De gemeente beschikt heden niet meer over correcte gegevens betreffende het bezit van een GFT-
container. 
Het lijkt niettegenstaande toch aangewezen - om een belastingplichtige die de vermindering in dit 
kader aanvraagt - te verzoeken om in geval van,  

- bezit van een GFT-container: deze in te leveren 
- niet-bezit van een GFT-container: een verklaring op eer te verstrekken 

Het is evenwel moeilijk controle uit te voeren of voornoemden al dan niet gebruik maken van het 
containerpark; 
Het is aangewezen om bijgevolg de kosten - de opbrengsten van de gemeente inzake het 
containerpark inclusief de kosten ermee verbonden ten laste te leggen van alle 
woongelegenheden, rekening houdend met de samenstelling van het gezin; 
Volgende vermindering werd in 2013 toegekend: 

- 1 persoon: € 6,08 
- 2 personen: € 8,78 
- 3 personen: € 11,48 
- 4 personen en meer: € 14,18 

Het lijkt ons redelijk deze vermindering ook toe te passen voor 2014; 
 
Het is aangewezen om de toekenning van een gemeentelijke sociale bijdrage in de huisvuilkost aan 
de rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming inzake gezondheidszorgen op 
te nemen in het belastingreglement en te bepalen dat hierbij "alle" categorieën worden beoogd; 
 
Het lijkt aangewezen om vast te stellen dat de belasting hoofdelijk verschuldigd is door de 
personen die ingeschreven staan in het bevolkingsregister, alsook in het vreemdelingen- en 
wachtregister van de gemeente; 
 
Juridische grondslag 
De wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot 
wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke 
personen. 
 
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen gewijzigd bij het decreet van 28 mei 2010; 
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Het decreet van 28 mei 2010 tot wijziging van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen dat in 
werking trad op 24 juni 2010. Dit wijzigingsdecreet is van technische aard. Het wil vooreerst een 
vergetelheid rechtzetten door verwijzing naar hoofdstuk 9bis van Titel VII van het W.I.B. op te 
nemen. Hierdoor is de speciale verjaringsregeling voor de belastingschulden weer van toepassing. 
Daarnaast werden mogelijke interpretatieproblemen uitgeklaard en een aantal vereenvoudigingen 
doorgevoerd; 
 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, de bepalingen van titel VII, (Vestiging 
en invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en 
controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9 
(rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; 
rechten en voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek 
(betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing zijn, voor zover zij met name niet de 
belasting op de inkomsten betreffen; 
 
De omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende voornoemd decreet van 30 mei 2008, 
zoals gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010, vanwege het Agentschap van Binnenlands Bestuur, 
Afdeling Lokale en Provinciale Besturen - Financiën en Personeel betreffende de coördinatie van 
de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 
 
Het gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd, inzonderheid artikel 252 en 253 houdende 
het algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Toelichting (feiten en context) 
Vermits begin dit jaar het systeem directe inning werd ingevoerd door Limburg.net en vermits ook 
Wellen lid is van Limburg.net, maar niet is toegetreden tot het systeem. - omwille van het eigen 
beheer van het containerpark -  lijkt het logisch de tarieven van Limburg.net te nemen als 
vertrekbasis voor de toepassing van aanpassingen die aanleunen bij de eigen situatie van de 
gemeente. 
 

• Tarieven Limburg.net: 
○ 1 persoon:   € 130,10 
○ 2 personen :  € 136,35 
○ 3 personen:  € 142,60 
○ 4 personen:  € 148,85 

 
Samenstelling tarieven: 

• Vaste kosten:  € 90  
• Voor de verdeling van de gratis huisvuilzakken volgens het principe van limburg.net is de 

kostprijs: 
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○ voor 1 persoon is de kostprijs € 18,75 
○ voor 2 personen is de kostprijs € 25 
○ voor 3 personen is de kostprijs € 31,25 
○ Voor 4 personen is de kostprijs € 37,5 

• Aftrek van de de kostprijs van de gratis zakken van de tarieven van Limburg.net, geeft de 
variabele kost die € 21,35 bedraagt. 
○ € 130,10 - € 18,75 = € 111,35 
○ € 136,35 - € 25 = € 111,35 
○ € 142,60 - € 31,25 = € 111,35 
○ € 148,85 - € 37,50 = € 111,35 

                     en:  
○ € 111,35 - € 90 = € 21,35  = variabele kost 

• Limburg.net telt € 27.267,10 kosten voor het beheer van het containerpark. 
 
Argumentatie : 
De hierna voorgestelde aanpassingen t.o.v. het tarief Limburg.net betekenen een aangewezen 
correctie of poging tot sensibilisatie (principe "De vervuiler betaalt" bv. variabele tarieven) of 
een tegemoetkoming t.a.v. de burger (korting) 
 
Vandaar volgende voorstellen: 
 
Voorstel tot toepassing van een aftrek van de kostprijs van de gratis zakken op de tarieven van 
Limburg.net, vermits de Wellense burger de huisvuilzakken betaalt, geeft: 
 
Tarieven Limburg.net - Kostprijs gratis  = Verminderd tarief  Zijnde 
  zakken  door aftrek KP  
    gratis zakken vast + variabel 
 
€ 130,10 - € 18.75 = € 111,35 € 90 + € 21,35 
€ 136,35 - € 25,00 = € 111,35 € 90 + € 21,35 
€ 142,60 - € 31,25 = € 111,35 € 90 + € 21,35 
€ 148,85 - € 37,50 = € 111,35 € 90 + € 21,35 
 
Voorstel tot toepassing van een aftrek (tweede korting) wegens de niet doorrekening aan de 
burger van de kosten voor het beheer van het containerpark t.b.v. € 9 per gezin  
 
Zoals reeds aangehaald rekent Limburg.net € 27.267,10 kosten voor het beheer van het 
containerpark.  
€ 27.267,10 gedeeld door 3.038 gezinnen, geeft € 8,97 per gezin. 
Afgerond: € 9 per gezin. 
 
Voorstel tot toepassing van een  aftrek (derde korting) van 30% op de vaste kosten volgens 
Limburg.net 
 
Dit betekent 30% op € 90 of € 27 voor ieder gezin. De vaste kosten komen dan op € 63. 
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Op basis van voorgaande: 
• Uiteenzetting inzake de samenstelling en de bepaling van de toegepaste tarieven door 

Limburg.net 
• Voorstellen tot toepassing van kortingen  afgestemd op de eigen situatie gemeente 

Wellen 
levert dit samengevat volgend voorstel: 

 
 Vast  Variabel Korting zelfbeheer CP         
Tarief 
1 persoon € 63,00 +  € 21,35 - € 9,00 = € 
75,35  
2 personen € 63,00 + € 21,35 + € 21,35 - € 9,00 = € 
96,70 
3 personen € 63,00 + € 21,35 + € 21,35 + € 21,35  - € 9,00 = € 
118,05 
4 personen  € 63,00 + € 21,35 + € 21,35 + € 21,35 + € 21,35  - € 9,00 = € 
139,40  
    of meer 
 
 
OF 
 

Personen 
/ gezin 

Vaste 
kost 

Variabele 
kost 

KP HV-zakken 
begrepen in 
tarief 
Limburg.net 

Korting 
KP gratis 
zakken 

Korting 
30% op 
vaste 
kosten 

korting 
zelfbeheer 
CP 

Voorstel 
tarief 
Wellen 

1 90 21,35 18,75 - 18,75 - 27,00 - 9,00 75,35 

2 90 42,70 25,00 - 25,00 - 27,00 - 9,00 96,70 

3 90 64,05 31,25 - 31,25 - 27,00 - 9,00 118,05 

4 of meer 90 85,40 37,50 - 37,50 - 27,00 - 9,00 139,40 

 
 
 
Vergelijking tussen tarief Limburg.net met voorgesteld tarief Wellen:  
 

Gezin Tarief Limburg.net Voorgesteld tarief 
Wellen 

Verschil 

1 persoon € 130,10 € 75,35 - 54,75 

2 personen € 136,35 € 96,70 - 39,65 

3 personen € 142,60 € 118,05 - 24,55 

4 personen of meer € 148,85 € 139,40 -   9,45 

 
 
De belastingontvangsten voor de gemeente Wellen kunnen alzo vastgesteld worden op: 
1 persoon € 75,35    x 724 = € 54.553,40 
2 personen € 96,70               x 1116 = €107.917,20 
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3 personen € 118,05 x 598 = € 70.593,90 
4 personen € 139,40 x 600 = € 83.640,00  
      of meer 
                                                                                      Totaal=  €316.704,50 
 
Registratiesleutel :  0020/73320000 
Beleidsdomein: Algemene financiering 
Budget: Exploitatie 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns, burgemeester: 

• Huisvuilbelasting is een actueel en gevoelig thema, waar diverse meningen over zijn 
• Kosten van de verwerking van huisvuil bestaan uit vaste kosten en variabele kosten - in 

2013 is er een éénmalige korting toegekend van 40% op de variabele kosten - dit omwille 
van de hoge kosten voor afvalverwerking voor 2012 

• Men heeft getracht de kosten van de afvalverwerking te drukken door bepaalde 
maatregelen te nemen zoals bv. invoeren van een grof vuil sticker en strengere controle 
op de aangevoerde fracties in het containerpark 

• Voor de berekening van de belasting op huisvuil 2014 heeft men gekeken naar de 
berekeningswijze van Limburg.net 

• Limburg.net hanteert hogere vaste kosten en minder variabele kosten; zij rekenen de 
verwerking van een bepaalde hoeveelheid afval bij de vaste kosten omdat iedereen een 
basispakket aan afval heeft 

• In het voorliggend voorstel van belasting huisvuil 2014 is het aandeel vaste kosten 
verhoogd en het aandeel variabele kosten verlaagd 

• Het voorliggend voorstel heeft als doel de huisvuilbelasting: 
○ betaalbaar te houden voor de burger 
○ rechtvaardig te houden en verschil in heffing van belasting tussen het aantal personen 

af te vlakken 
○ betaalbaar te blijven voor de gemeente 

• De opbrengst van de huisvuilbelasting volstaat niet om de totale factuur van de 
afvalverwerking te betalen. De opbrengst van de grof vuil sticker en de GFT-sticker worden 
eveneens in rekening gebracht. Daarnaast wordt er bijgelegd uit de eigen middelen.  

• De toegepaste sociale correctie is gelijk gebleven  
 
Mevr. Jeanine Leduc vervoegt de vergadering om 20:30u. 
 
Dhr. Stijn Vandersmissen: 

• De huisvuilbelasting moet draagbaar blijven 
• Open-Vld vindt belangrijk dat het groenafval naar beneden gaat via composteren, 

sensibiliseren, ... 
• Voor mensen die niet thuis kunnen composteren, stelt hij voor een project op te zetten 

rond samen composteren, leren composteren, ... 
 
Mevr. Els Robeyns: 

• Suggesties hieromtrent zijn altijd welkom 
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• Composteren betekent winst op verschillende vlakken: mensen moeten geen sticker 
betalen en de gemeente moet minder verwerking van restafval betalen 

 
 
BESLUIT: Goedkeuren belasting huisvuil 2014 

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

De raad beslist: 
 
Art. 1 Voor het aanslagjaar 2014 wordt ten voordele van de gemeente een jaarlijkse belasting 
geheven op het ophalen en verwerken van huishoudelijk en hiermee gelijkgestelde afvalstoffen. 
 
De belasting bedraagt: 

- Voor de gezinnen bestaande uit één persoon: € 75,35 
- Voor de gezinnen bestaande uit twee personen: € 96,70 
- Voor de gezinnen bestaande uit drie personen: € 118,05 
- Voor de gezinnen bestaande uit vier personen en meer: € 139,40 

 
Art. 2 De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de meerderjarige leden van elk gezin als zodanig 
ingeschreven in het bevolkingsregister, vreemdelingen - en wachtregister van de gemeente op 1 
januari van het belastingjaar. Deze belasting is verschuldigd per woongelegenheid. 
 
Art. 3 De belasting is niet verschuldigd indien volgend dubbel bewijs geleverd wordt:  
            . van een effectief en duurzaam verblijf op het grondgebied van een andere gemeente op 
              1 januari van het belastingjaar  
             . van het feit dat de betrokken belastingplichtige in die andere gemeente ook effectief  

huisvuilbelasting onder enige vorm betaalt voor het betrokken dienstjaar 
 
Art. 4 Onder "gezin" wordt verstaan: 

-  hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft 
- hetzij een vereniging van twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden  

   gebonden, gewoonlijk éénzelfde woongelegenheid betrekken en er samen leven. 
 
Art. 5 De belasting wordt verminderd voor de woongelegenheden: 

-  gelegen langs de openbare wegen waar het ophalen van huisvuil niet gebeurt; 
-  die gelegen zijn op ten minste 100m van de openbare wegen waar de dienst voor het  

ophalen van huisvuil passeert; 
-  die op 01.01.2014 beschikken over een contract afgesloten met een erkende 
huisvuilophaler  

op jaarbasis en voor een periode tenminste t.e.m. 31.12.2014, mits voorlegging  
van het contract aan het bestuur; 
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Het voorleggen van een contract met een erkend huisvuilophaler dat betrekking heeft op het 
vorige of de twee voorgaande dienstjaren kan met terugwerkende kracht recht geven op de 
vermindering van de huisvuilbelasting voor de betreffende dienstjaren. Voor het 
belastingreglement 2014 kan aldus naast de vermindering voor het jaar 2014, eveneens een 
vermindering toegekend worden voor de dienstjaren 2013 en eventueel 2012, mits voorlegging 
van een contract met een erkend huisvuilophaler voor die jaren. 

 
mits de belastingplichtige in geval van,  

- bezit van een GFT-container: zorgt voor en bewijs van inlevering 
-  niet-bezit van een GFT-container: een verklaring op eer verstrekt 
 

Vermindering 
-  Voor de gezinnen bestaande uit één persoon: € 6,08 
-  Voor de gezinnen bestaande uit twee personen: € 8,78 
-  Voor de gezinnen bestaande uit drie personen: € 11,48 
-  Voor de gezinnen bestaande uit vier personen en meer: € 14,18 

 
Art. 6 De belasting ten laste van de gezinnen wordt verminderd met € 12,40 voor de 
belastingplichtigen, die ingevolge hun hoedanigheidscode van titularis of van deze van de 
personen te hunne laste, recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering 
voor geneeskundige verzorging en als dusdanig geregistreerd zijn bij de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid. Alle categorieën komen dus in aanmerking, maar de maximale vermindering per 
gezin/aanslag bedraagt 1 maal € 12,40. 
DUS: 
Hetzelfde voordeel wordt toegekend aan alle categorieën. Er wordt éénzelfde vermindering 
toegekend aan alle categorieën, namelijk € 12,40. 
Per gezin/wooneenheid wordt evenwel maximum 1 maal de vermindering van € 12,40 toegekend. 
De rechthebbende personen worden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid meegedeeld 
via automatische gegevensuitwisseling. 
 
Art. 7 De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar 
dat volgt op het aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met de invordering belaste 
financieel beheerder die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze 
verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen. 
 
Behalve de elementen vermeld op het kohier moet het aanslagbiljet alle noodzakelijke gegevens 
bevatten om de belastingschuldige toe te laten gebruik te maken van zijn bezwaarrecht. Het 
decreet vermeld in artikel 4, §3: 
1° de verzendingsdatum van het aanslagbiljet; 
2° de uiterste betalingsdatum; 
3° de termijn waarbinnen een bezwaarschift kan worden ingediend, de benaming, het adres en de 
contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de 
vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks 
uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift. 
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Het reglement of een samenvatting van het reglement op basis waarvan de belasting is gevestigd, 
wordt op het aanslagbiljet afgedrukt of wordt als bijlage toegevoegd. 
 
Gezien een hoorzitting voortaan enkel georganiseerd wordt indien een belastingschuldige of zijn 
vertegenwoordiger erom heeft gevraagd in zijn bezwaarschift (zie art. 9, §4), is het nodig dat deze 
mogelijkheid wordt vermeld op het aanslagbiljet. 
 
Art.8 De belastingschuldige (of zijn vertegenwoordiger)kan tegen zijn aanslag een bezwaar 
indienen bij het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van drie maanden 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contact inning. 
Het bezwaarschift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij het college van burgemeester en 
schepenen worden ingediend en worden gemotiveerd. Het bewaarschift mag eveneens, tegen 
ontvangstbewijs, overhandigd worden aan het college van burgemeester en schepenen of aan het 
orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst. 
Het wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en 
vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige alsmede het 
voorwerp van het bezwaarschift en een opgave van de feiten en middelen. 
Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat speciaal daarvoor is 
aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bewaarschift een 
ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn 
vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder. 
De belastingplichtingen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals dubbele 
aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het dienstjaar waarop de belasting 
betrekking heeft, niet goedgekeurd werd. 
 
Art.9 De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
 
Art. 10 Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels 
toegepast betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
 
PUNT 6: RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET HUISHOUDELIJK AFVAL 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Het huishoudelijk afval inzake ophaling, opslag, vervoer en verwerking vergt jaarlijks grote 
uitgaven van de gemeente; 
 
Het is noodzakelijk het evenwicht te verzekeren tussen de inkomsten en uitgaven der gemeente; 
 
De kosten van het huishoudelijk afval zouden door de retributie gedekt moeten worden en het 
tarief zou in verhouding dienen gesteld met de geleverde prestaties; 
 
Juridische grondslag 
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Het raadsbesluit dd. 29.03.2002 houdende de politieverordening betreffende het inzamelen van 
huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen), zoals heden aangepast;  
 
Het schrijven van Limburg.net dd. 29.11.2009 i.v.m. de beslissing van de raad van bestuur van 
Limburg.net dd. 28.10.2009 betreffende de goedkeuring van het ‘Plan 010’; 
 
Het schrijven van Limburg.net dd. 27.10.2010 waarin verzocht wordt om met ingang van 
01.01.2010 wijzigingen door te voeren in het retributiereglement;  
 
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 06.12.2010 waarbij kennis wordt 
genomen van de prijswijziging betreffende de inzameling van landbouwplastiek; 
 
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 13.12.2010 waarbij kennis 
genomen wordt dat er voortaan aan verenigingen Pmd-zakken van 120 liter kunnen verkocht 
worden;  
 
Het schrijven van Limburg.net dd. 15.11.2012 waarin verzocht wordt om het retributiereglement 
aan te passen nl. de verkoopprijs van de PMD-zakken te verhogen van 2,5 euro/rol naar 3 euro/rol; 
 
Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen; 
 
Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), 
in het bijzonder bijlage 5.1.4.;  
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 2008 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan 
Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen en van 28 januari 2000 tot vaststelling 
van het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen; 
 
Het lidmaatschap van de gemeente in Limburg.net; 
 
De beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net dd. 25 september 2013 betreffende het 
invoeren van meer uniforme tarifering; 
 
De goedkeuring dd 28.09.2011 van het spreidingsplan recyclageparken door de raad van bestuur 
van limburg.net;  
 
Het raadsbesluit dd. 27.12.2013 houdende de beslissing om niet in te stappen in het systeem van 
directe inning van limburg.net; 
 
Artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
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Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het ontwerp van  retributiereglement op het huishoudelijk afval wordt voorgelegd. 
 
De prijs van een GFT-sticker wordt als volgt voorgesteld: 

• GFT-container van 40 liter: sticker van € 10; 
• GFT-container van 120 liter: sticker van € 25. 

 
Adviezen 
Limburg.net adviseert de prijs van een GFT-sticker vast te stellen op € 40 voor een container van 
120 liter en € 15 voor een container van 40 liter. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevrouw Els Robeyns, burgemeester: 

• aan het ontwerp van retributiereglement is niets veranderd, behalve de prijs van een GFT- 
sticker  

• er wordt voorgesteld een amendement op het ontwerp goed te keuren, met name de prijs 
voor het ophalen van snoeihout verhogen van 5 € per m3 naar 10 € per m3 

 
Mevrouw Jeanine Leduc: 

• snoeihout laten ophalen is beter dan dit te verbranden 
• laten ophalen van snoeihout is een propere manier van afvalverwerking 

 
BESLUIT: Goedkeuren van het amendement van het retibutiereglement huishoudelijk afval 

waarbij de prijs voor ophalen van snoeihout wordt vastgesteld op 10 €/m3 
eenparig aangenomen 
Goedkeuren van het retributiereglement op het huishoudelijk afval, inclusief 
ammendement 
eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Artikel 1 : Voor een termijn ingaand op 01.01.2015 worden  volgende retributies geheven: 
 
a) Voor de ophaling aan huis van huisvuil moet gebruik worden gemaakt van reglementaire 
huisvuilzakken. Voor de tweewekelijkse ophaling van  het huisvuil worden de bordeauxrode 
plastiekzakken met opdruk « limburg.net » geleverd aan:  
- € 1,25  per zak van 40 liter oftewel € 12,50 per rol van 10 zakken 
- € 0,625 per zak van 22 liter oftewel € 6,25 per rol van 10 zakken 
 
b) De inzameling van het gft-afval gebeurt door middel van een door de gemeente ter beschikking 
gestelde gft-container. Voor de tweewekelijkse ophaling van  het groente, fruit- en tuinafval 
worden er papierzakken geleverd aan: 
- € 0,37 per zak van 40 liter. 
- € 0,50 per zak van 120 liter 
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Er wordt een retributie aangerekend voor inzameling van gft-afval als volgt: een GFT-sticker wordt 
ingevoerd. 
- De prijs van de GFT-sticker wordt vastgesteld als volgt: 
iii. GFT-container van 40 liter: sticker van € 10  
iv. GFT-container van 120 liter: sticker van € 25 
 
 
c) Voor de inzameling aan huis van pmd-afval moet gebruik worden gemaakt van pmd-zakken. 
Voor de tweewekelijkse ophaling van PMD worden deze zakken aangeboden aan: 
- € 0,15 per zak van 60 liter of € 3,00 per rol van 20 zakken van 60 liter 
- € 0,3 per zak van 120 liter of € 3,00 per rol van 10 zakken van 120 liter (voor scholen + 
verenigingen) 
 
d) Voor het ophalen van het grofvuil op afroep wordt een retributie vastgesteld op € 20,00. De 
retributie wordt voldaan door betaling van de grofvuilstickers die zichtbaar op het grofvuil worden 
gekleefd.  De grofvuilstickers worden verkocht aan een prijs van  € 20 per sticker. Op het 
containerpark worden geen grofvuilstickers als betaalmiddel aanvaard. 
 
e) Op het storten van het normaal toegelaten en niet-giftig afval worden volgende retributies 
geheven: 
 
De gezinnen die zelf hun eigen huisvuil en grof vuil storten in de containers aan het gemeentelijk 
magazijn, ter plaatse Overbroekstraat, betalen een vergoeding vastgesteld als volgt : 
 
*  autobanden:  
     -   diameter kleiner of gelijk aan 85 cm:  € 2,50 per stuk 
     -   diameter groter dan 85 cm:  € 12,50 per stuk. 
*  steengruis :    - € 15,00 per m³ 
                 - tot 0,5 m³: € 7,50 
   - ophaling door de Technische Dienst: € 15,00  per m³ 
*  snoeihout :   - levering in containerpark : gratis 
                   - ophaling door de Technische Dienst: € 10,00  per m³ 
*  gemengd groenafval : - € 20,00 per m³ 
                                             - tot 0,5m³ : € 10,00 
*   gemengd houtafval :  - € 14,00 per m³ 
                                             - tot 0,5 m³ : € 7,00 
*  gehakseld hout: ophaling in containerpark en levering door de Technische Dienst: gratis 
*  vervuild  piepschuim: - € 15,00 per m³ 
          - tot 0,5 m³: € 7,50 
*  grof vuil:    - € 15,00 per m³ 
              - tot 0,5 m³: € 7,50 
!! salons en matrassen worden geweigerd op het recyclagepark, deze zijn alleen mee te geven met 
ophaling aan huis via het systeem van de grofvuilstickers (zie d)). 
    
f) Kosten voor de afvoer en verwerking van eventueel verontreinigde grond afkomstig van 
openbaar domein en in  opdracht van particulieren : € 70,00 per m³ 
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g) Kosten voor de afvoer en verwerking van landbouwplastiek :   € 151,25 per ton. 
 
De inzameling gebeurt door de plaatsing van een container bij de betrokken landbouwer.  Na de 
afvoer en weging bij de verwerkingsfirma wordt de prijs vastgesteld en een factuur opgemaakt. 
  
h) Verkoop compostbak in kunststof : € 35,00 per stuk 
 
MODALITEITEN 
De verkoop van compostrecipiënten wordt geregeld volgens de modaliteiten hierna bepaald: 
Compostrecipiënten worden rechtstreeks geleverd bij de gemeente en voorgefinancierd door 
Limburg.net. 
Limburg.net stelt individuele facturen op aan de hand van een lijst en verklaart deze ‘voor 
voldaan’. 
 
LEVERINGEN EN BEHEER 
De compostrecipiënten worden besteld bij Limburg.net.  
Het gemeentebestuur beheert de compostrecipiënten  als een goede huisvader.  
Limburg.net maakt per gemeente een rekening aan bij Belfius.  
Limburg.net bezorgt aan de gemeente voorgedrukte over-schrijvingsformulieren.  
De overschrijvingsformulieren worden via de gemeente aan de inwoners verdeeld. 
 
BETALINGSWIJZE 
Het gemeentebestuur zorgt voor een adressenlijst van de personen  en het aantal recipiënten dat 
zij hebben gekocht. 
Het gemeentebestuur volgt de betalingen van de compostrecipiënten op via Belfiusweb.  
Het gemeentebestuur zorgt voor het nazicht van de rekening en het opmaken van een 
leveringslijst. 
Op 31 december van elk jaar wordt de voorraad geteld en deze inventaris wordt aan Limburg.net 
bezorgd.  
Ook worden de al betaalde, maar nog niet afgehaalde of geleverde recipiënten doorgegeven aan 
Limburg.net. 
 
 
Art. 2 De toegang tot het gemeentelijk recyclagepark is enkel mogelijk voor inwoners van de 
gemeente Wellen. Inwoners van andere gemeenten dan Wellen hebben geen toegang tot de 
genoemde containers ter plaatse, Overbroekstraat. Hierop zal streng toezicht uitgeoefend worden.  
 
Art. 3 Alle betalende fracties dienen contact betaald te worden op het recyclagepark tegen afgifte 
van een kwitantie, afgeleverd door de toezichthoudende parkwachter. Er worden geen facturen 
uitgeschreven voor deze afvalstoffen aangeleverd op het recyclagepark. 
De gebruikers verklaren zich, vanaf het moment dat zij het recyclagepark verlaten, automatisch 
akkoord met de aangerekende retributie. 
  
Art. 4 Het gemeentebestuur zal haar inwoners in kennis stellen van de plaatsen en modaliteiten 
waar huisvuilzakken, gft-containers, pmd-zakken en grofvuilstickers kunnen bekomen worden 
tegen betaling van de vastgelegde retributie. 
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Art. 5 Dit reglement vervangt alle vorige reglementen betreffende deze inhoud, met ingang van 
01/01/2015. 
 
Art. 6 Dit raadsbesluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het 
gemeentedecreet. 
 
Een kopie van onderhavig raadsbesluit wordt in toepassing van artikel 248 tot en met 261 van het 
gemeentedecreet verzonden aan de provinciegouverneur. 
 
Een eensluidend gewaarmerkt afschrift van dit reglement zal ter kennisgeving worden 
overgemaakt aan: 

• LIMBURG.NET; 
• de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij; 
• het Departement LNE, Afdeling Milieu-inspectie en/of de Vlaamse Minister van Leefmilieu; 

 
 
PUNT 7: SANERINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE WELLEN EN DE WATERGROEP - 
VASTSTELLING TARIEVEN VAN DE BOT (BIJDRAGE OP TRANSPORT) EN DE VEW (VERGOEDING 
EIGEN WATERWINNING) VOOR HET BOEKJAAR 2015. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De enorme kosten voor het onderhoud, de nieuwe aanleg, uitbreidings- en aanpassingswerken van 
de riolering en de erdoor veroorzaakte wegeniswerken. 
In het kader van de saneringsovereenkomst die de gemeente met de Watergroep heeft afgesloten, 
dient de gemeente jaarlijks de tarieven van de BOT en de VEW voor het transporteren en het 
opvangen van afvalwater vast te leggen. 
 
Juridische grondslag 
30.12.2005 - Gemeenteraadsbeslissing: goedkeuring ontwerp van overeenkomst tussen de VMW 
(De Watergroep) en de gemeente Wellen m.b.t. het saneren van het door de VMW (De 
Watergroep) aan haar abonnees geleverde water op het grondgebied van Wellen; 
30.12.2005 - Overeenkomst tussen de gemeente Wellen en de VMW (De Watergroep) m.b.t. de 
sanering van het door de VMW (De Watergroep) aan haar abonnees geleverde water in de zin van 
art.6 bis §  3 van het decreet van 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke 
aanwending; 
29.12.2006 - Gemeenteraadsbeslissing: goedkeuring "saneringsovereenkomst tussen gemeente 
Wellen en de VMW (De Watergroep) (overeenkomstig art. 6 bis § 3 van het decreet van 24 mei 
2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending)"; 
29.12.2006: Overeenkomst tussen de VMW (De Watergroep) en de gemeente Wellen m.b.t. 
saneringsactiviteiten 
Decreet van 24.05.2002 (art. 6 bis § 3) : Water bestemd voor menselijke aanwending 
Gemeentedecreet van 15.07.2005 inzonderheid art. 252 en 253 betreffende het algemeen 
bestuurlijk toezicht 
Decreet van 26.03.2004: Openbaarheid van bestuur 
Wet van 29.07.1991: Uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
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Toelichting (feiten en context) 
Conform art. 5 van voornoemde overeenkomst van 29.12.2006 tussen de Watergroep en de 
gemeente m.b.t. saneringsactiviteiten worden de BOT en de VEW jaarlijks door de gemeente 
Wellen en De Watergroep vastgesteld bij de aanvang van het nieuwe boekjaar, overeenkomstig de 
beslissing desbetreffend van de gemeente Wellen. 
Het raadsbesluit waarbij het tarief van de BOT en de VEW per m³ wordt bepaald, wordt daartoe 
genomen uiterlijk de laatste gemeenteraad voorafgaand aan het volgende boekjaar en minstens 
vijf dagen voor de aanvang van het boekjaar door de gemeente Wellen medegedeeld aan De 
Watergroep. Indien dit later wordt medegedeeld, worden de tarieven toegepast op de verbruiken 
van de eerste van de maand volgend op deze waarin De Watergroep kennis heeft gekregen van 
het tarief. Dit op voorwaarde dat deze kennisgeving is gebeurd, minstens vijf dagen voor de 
aanvang van de eropvolgende maand. 
 
De tarieven van de BOT en de VEW dienen te worden vastgesteld in de bijlage 1 van voornoemde 
overeenkomst. 
 
De basis voor de berekening van het maximumtarief van de BOT en de VEW is de 
bovengemeentelijke saneringsbijdrage (BGSB). 
Voor 2015 werd het tarief BGSB bepaald op € 1,2066/m³, weliswaar onder voorbehoud van de 
goedkeuring van de bevoegde minister. Voor de volledigheid geven we mee dat de BGSB in 2014 € 
0,96/m³ bedroeg.  
Voor de bepaling van het maximumtarief van de BOT en de VEW dient de BGSB vermenigvuldigd 
te worden met de verhogingscoëfficiënt zoals beslist op Vlaams niveau (1,4 in 2014). Over de 
coëfficiënt voor 2015 werd nog geen informatie verkregen. 
Voor de bepaling van het maximumtarief van de saneringsbijdrage van de IBA's in collectief beheer 
wordt de BGSB vermenigvuldigd met de verhogingscoëfficiënt zoals beslist op Vlaams niveau (2,4 
in 2014). Over de coëfficiënt voor 2015 werd nog geen informatie verkregen. 
 
Adviezen 
Teneinde de tarieven te kunnen laten ingaan vanaf 1 januari 2015 vraagt de Watergroep om de 
gemeentelijke tarieven over te maken voor 23 december 2014, via email naar 
bot@dewatergroep.be. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Er zijn geen opmerkingen. 
 
BESLUIT: Goedkeuren tarieven BOT en VEW voor boekjaar 2015 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De BOT en VEW worden voor het boekjaar 2015 vastgesteld met toepassing van de 
verhogingscoëfficiënt zoals beslist op Vlaams niveau als volgt: 

voor de schijf van : 
0 - 6 000 m³: het bovengemeentelijk tarief/m³ x de verhogingscoëfficiënt 
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6 001-60 000 m³:  het bovengemeentelijk tarief/m³ x de helft van de 
verhogingscoëfficiënt 
> 60 000 m³:  het bovengemeentelijk tarief/m³ x een vierde van de verhogingscoëfficiënt 
 

Voor de bepaling van het maximumtarief van de saneringsbijdrage.2015 van de IBA's in 
collectief beheer wordt de BGSB vermenigvuldigd met de verhogingscoëfficiënt zoals beslist 
op Vlaams niveau2014).  
 
De BOT is onderworpen aan het BTW-tarief van 6%. 
 
De VEW is onderworpen aan het BTW-tarief van 21%.  
 
Abonnees en eigen waterwinners kunnen een vrijstelling bekomen van de BOT 
respectievelijk de VEW om economische, ecologische en sociale redenen op hun 
domicilieadres, voor zover zij voldoen aan de voorwaarden opgesomd in de lijst van 
vrijstellingen, gevoegd als bijlage aan huidig besluit. 

 
De bepalingen van onderhavig artikel worden opgenomen in de Bijlage 1 van de 
overeenkomst. 

 
 
 

I. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 8: OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE 
SANCTIES - GOEDKEURING UNIFORM POLITIEREGLEMENT PZ KANTON BORGLOON 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Ontwerp van uniforme GAS-reglementering voor de PZ kanton Borgloon  
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet dd. 24.06.1988, gecoördineerd 
Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties dd. 24.06.2013 
Omzendbrief van 23.12.2013 betreffende de wet van 13 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties en haar uitvoeringsbesluiten 
Omzendbrief van 22.07.2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving aangaande 
de gemeentelijke administratieve sancties  
Beslissing gemeenteraad dd. 28.01.2009 tot goedkeuring van de politieverordening 
‘overlastfenomenen sanctioneerbaar met gemeentelijke administratieve sancties’  
Besluit college burgemeester en schepenen dd. 26.05.2014 
Besluit college burgemeester en schepenen dd. 06.10.2014 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
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Toelichting (feiten en context) 
Dd. 28.01.2009 keurde de gemeenteraad de politieverordening ‘overlastfenomenen 
sanctioneerbaar met gemeentelijke administratieve sancties’ goed. 
Dit reglement is eenvormig van toepassing in onze politiezone. 
Ten gevolge van de nieuwe wet op de gemeentelijke administratieve sancties, gepubliceerd in 
Belgisch staatsblad dd. 01.07.2013, dringt een aanpassing van de politieverordening 
‘overlastfenomenen sanctioneerbaar met gemeentelijke administratieve sancties’ zich op. 
Vanuit de politiezone werd een aangepast voorstel GAS-reglement overgemaakt aan de 
gemeenten. 
Dit werd besproken in het college van 26.05.2014, 06.10.2014. 
De bemerkingen van de diverse gemeenten zijn verwerkt in het ontwerp dat heden voor ligt ter 
goedkeuring. 
 
Adviezen 
Besluit politiecollege dd. 09.10.2014 tot vaststelling van het ontwerp van uniforme GAS-
reglementering voor de PZ kanton Borgloon - advies politieraad:  

met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen  
Art. 1: Een gunstig advies te verlenen aan voorliggende definitieve versie van ontwerp van 
uniforme GAS-reglementering voor de PZ kanton Borgloon 

Besluit jeugdraad dd. 22.10.2014: 
Na het overlopen van dit reglement levert de algemene vergadering van de jeugdraad een 
positief advies af, zonder opmerkingen, voor dit vernieuwde reglement. 

 
Argumentatie 
Het bestaan van een uniforme GAS-reglementering voor alle gemeenten van de politiezone 
vergemakkelijkt de taak van de lokale politie. wat betreft vaststellingen van inbreuken op deze 
politieverordening.  
Het bestaan van een uniforme GAS-reglementering voor alle gemeenten van de politiezone 
bevordert de transparantie van de lokaal geldende regelgeving voor de bevolking die op het 
grondgebied van de politiezone verblijft. 
Het is daarom aangewezen het principe van een identieke politieverordening houdende een 
uniforme GAS-reglementering voor alle gemeenten van de politiezone te handhaven.  
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns, burgemeester: 

• Het aantal artikels in het nieuwe reglement is sterk verminderd tov het oude reglement 
• Er zijn artikels geschrapt omdat de materie door andere regelgeving werd geregeld, niet in 

gebruik was, ... 
• Daarnaast zijn een aantal artikels vormelijk aangepast en verduidelijkt (bv. nachtlawaai) 
• Aan de essentie is niet geraakt 

 
Mevr. Jeanine Leduc: 

• ze merkt op dat er inzake de overhangende takken van bomen in de Broekstraat niets is 
gebeurd. Nochtans is dit een gevaarlijke situatie 

 
Mevr. Els Robeyns: 

• Er is een brief gestuurd met de vraag dit aan te pakken  
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BESLUIT: Goedkeuren reglement Overlastfenomenen sanctioneerbaar met GAS 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Het politiereglement 'overlastfenomenen sanctioneerbaar met een gemeentelijke 
administratieve sanctie' wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2 Dit reglement treedt in werking op 01.01.2015 
Alle artikelen van eerdere politieverordeningen/reglementen die strijdig zijn met dit reglement 
worden vanaf dan opgeheven. 
 
Art. 3 Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de bestendige deputatie, de griffie van 
de rechtbank van eerste aanleg en de politierechtbank, aan de gouverneur en de politiezone 
 
Art. 4 Dit reglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van art. 186 en 187 
van het gemeentedecreet 
 
 
PUNT 9: DEONTOLOGISCHE COMMISSIE GEMEENTERAAD WELLEN - AANDUIDEN LEDEN 
DEONTOLOGISCHE COMMISSIE 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Beslissing gemeenteraad dd. 31.10.2014 tot instellen van een deontologische commissie 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Beslissing gemeenteraad dd. 31.10.2014 tot goedkeuren van de deontologische code voor 
raadsleden gemeente Wellen, in bijzonder art. 34 
Beslissing gemeenteraad dd. 31.10.2014 tot wijziging van het huishoudelijk reglement van 
gemeenteraad Wellen, in bijzonder art. 37 
Beslissing gemeenteraad dd. 31.10.2014 tot instellen van een deontologische commissie 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
 
Toelichting (feiten en context) 
In toepassing van art. 34 van de deontologische code voor raadsleden en art. 37§2 van het 
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, dient een deontologische commissie te worden 
samen gesteld als volgt: 
De gemeenteraad richt een deontologische commissie die waakt over de naleving van de 
deontologische code. Alle fracties maken deel uit van die deontologische commissie. De voorzitter 
ervan wordt aangeduid door de gemeenteraad. 
Deze commissie bestaat uit 5 leden, de voorzitter niet inbegrepen. Enkel gemeenteraadsleden die 
deel uit maken van een fractie kunnen deel uitmaken van de deontologische commissie. De 
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mandaten in de commissie worden evenredig verdeeld rekening houdend met de verhouding 
meerderheid / minderheid. De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal 
mandaten dat toekomt aan de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van 
burgemeester en schepenen steeds hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan 
de andere fracties.  
De commissies wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid dat deel uit maakt van de 
meerderheid. De leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn 
van de commissie.  
----- 
De voorzitter heeft geen stemrecht 
 
Bij besluit van de gemeenteraad van 31.10.2014 werd de samenstelling van de commissie 
vastgesteld als volgt:  
• 3 mandaten worden toegekend aan Spa-ROB 
• 1 mandaat wordt toegekend aan CD&V 
• 1 mandaat wordt toegekend aan Open-Vld 
• de voorzitter van de deontologische commissie is een gemeenteraadslid dat deel uit maakt 
van de meerderheid 
 
Er dient overgegaan te worden tot aanduiding van de leden van de deontologische commissie. 
 
Argumentatie 
Voor de mandaten in de deontologische commissie worden volgende kandidaten door de fracties 
voor gedragen: 
 

• Voor SPA-ROB: Dhr. Herman Pipeleers, Dhr. Chris Ramaekers, Mevr. Ellen Punie 
• Voor CD&V: Dhr. Dirk Ottenburghs 
• Voor Open-VLD: Mevr. Sandra Jans 

 
Voor het voorzitterschap wordt volgende kandidaat voorgedragen: 

• Mevr. Ilse Bosmans, CD&V 
Deze kandidaat is een lid van de meerderheid. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Er zijn geen opmerkingen. 
 
BESLUIT: Goedkeuren aanstellen leden deontologische commissie 

eenparig aangenomen 
Goedkeuren aanstellen voorzitter deontologische commissie 
eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De deontologische commissie wordt samengesteld als volgt: 
 

• Voor SPA-ROB: Dhr. Herman Pipeleers, Dhr. Chris Ramaekers, Mevr. Ellen Punie 
• Voor CD&V: Dhr. Dirk Ottenburghs 
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• Voor Open-VLD: Mevr. Sandra Jans 
 
Art. 2 De voorzitter van de deontologische commissie is Mevr. Ilse Bosmans 
 
Art. 3 Deze beslissing wordt in toepassing van art. 252 GD opgenomen in de lijst met een beknopte 
omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden en verzonden aan de provinciegouverneur 
 
 
PUNT 10: DEONTOLOGISCHE CODE VOOR AMBTENAREN GEMEENTE WELLEN 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Ontwerp van deontologische code voor ambtenaren gemeente Wellen  
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet dd. 15.07.2005, gecoördineerd 
Bespreking voorontwerp deontologische code voor ambtenaren gemeente Wellen in college van 
burgemeester en schepenen van 04.07.2014. 
Besluit van het college van burgemeester en schepenen tot vaststellen van het ontwerp van 
deontologische code voor ambtenaren van gemeente Wellen dd. 03.11.2014 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
 
Toelichting (feiten en context) 
Er dient een deontologische code voor ambtenaren gemeente Wellen vastgesteld te worden op 
basis van art. 112 GD. 
 
Adviezen 
Het MAT heeft dd. 03.11.2014 volgend advies verleend: Positief 
Verslag vakbondsoverleg dd. 14.11.2014 
Protocol van akkoord vakbond dd. 20.11.2014 
 
Argumentatie 
De deontologische code voor ambtenaren wordt besproken. 
De deontologische code regelt het integer handelen van de ambtenaar. 
Bovendien is de deontologische code de basis voor het vastleggen van allerhande werkafspraken. 
Deze werkafspraken zijn een element van interne controle.                         
 
Tussenkomst raadsleden: 
Er zijn geen opmerkingen. 
 
BESLUIT: Goedkeuren deontoloische code ambtenaren gemeente Wellen 

eenparig aangenomen 
 

Het college beslist: 
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Art. 1 De deontologische code voor ambtenaren gemeente Wellen wordt goedgekeurd als volgt: 
 

Artikel 1 – definitie 
 
De deontologische code is het geheel van algemene principes, regels en afspraken die 
ambtenaren als leidraad nemen bij de uitoefening van hun ambt en bij hun dienstverlening 
aan de bevolking.  
 
Artikel 2 – toepassingsgebied 
 
De deontologische code is van toepassing op alle personeelsleden in dienst van het 
gemeentebestuur. 
 
 
Artikel 3 – Loyaliteit en samenwerken 
 
Loyaliteit betekent  trouw aan en respect voor de democratische instellingen en voor de 
bestaande regelgeving. 
Loyaliteit betekent handelen naar het beleid, de normen, waarden, procedures en afspraken 
van ons bestuur. 
 
Ambtenaren vertolken een loyale manier de beleidsbeslissingen van het bestuur. 
Ambtenaren hanteren een professionele en objectieve houding, zowel naar lokale 
mandatarissen als naar de bevolking toe. 
 
 
Concreet betekent loyaliteit bijvoorbeeld: 
• zich ten volle inzetten om de doelstellingen aangegeven door de 
beleidsverantwoordelijken en het management te realiseren.  
• Initiatief en verantwoordelijkheid nemen en werken met kennis van zaken 
• Genomen beslissingen worden loyaal uitgevoerd, ongeacht de eigen mening/persoonlijke 
voorkeur 
• Beslissingen van de gemeenteraad en het schepencollege worden efficiënt en 
plichtsbewust uitgevoerd, met in acht name van de geldende regelgeving 
• Indien een beleidsbeslissing niet overeenkomstig de afspraken kan worden uitgevoerd, 
delen de diensten dit onverwijld mee aan het college met de mededeling van de reden of 
omstandigheden 
• Iedere ambtenaar legt politieke neutraliteit aan de dag in zijn/haar handelen  
• Samen werken in een open dialoog en opbouwende sfeer om resultaten te behalen 
• Meewerken aan een positief arbeidsklimaat, rekening houdend met de eigenheid van 
collega’s  
• Respectvol, beleefd en vriendelijk met elkaar omgaan 
• Zich inzetten om collega’s te helpen – collega’s steunen elkaar zowel binnen de organisatie 
als ten aanzien van derden 
• Interne problemen worden intern aangepakt 
• Respecteren van gelijke kansen – er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen op 
basis van hun individuele verscheidenheid 
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Artikel 4 – Objectiviteit 
 
Klanten en leveranciers hebben het recht om in gelijke gevallen op gelijke wijze behandeld 
te worden. Daarom gaan ambtenaren neutraal, objectief en onpartijdig te werk.  
Ze streven ernaar om elke schijn van partijdigheid te voorkomen. 
Persoonlijke voorkeur mag geen rol spelen bij het uitvoeren van een mandaat of opdracht. 
 
Concreet betekent objectiviteit bijvoorbeeld: 
 
• Ambtenaren hebben een adviserende en ondersteunende taak. Hierdoor hebben ze de 
plicht om steeds een objectief correct advies te geven. Wanneer de 
beleidsverantwoordelijken een andere beslissing nemen, blijft het advies van de ambtenaar 
overeind. 
• In individuele dossiers worden eerlijke en onpartijdige beslissingen genomen op basis van 
gekende feiten en vastgestelde criteria  
• Persoonlijke voorkeuren en overtuigingen mogen geen weerslag hebben op de 
objectiviteit waarmee taken worden uitgeoefend 
• Ambtenaren die een persoonlijk belang of een betrokkenheid hebben in een bepaald 
dossier, stellen hun diensthoofd hiervan op de hoogte en geven het dossier door voor 
behandeling aan een collega 
• De objectiviteit van normale procedures en termijnen die van toepassing zijn op de 
behandeling van soortgelijke dossiers, aanvraag, klacht, …worden steeds, ongeacht de wijze 
waarop de vraag bij de ambtenaar terecht komt, toegepast.  
• op dezelfde gewetensvolle manier ten dienste staan van alle burgers die op een 
dienstverlening beroep doen, zonder onderscheid van geslacht, ras, huidskleur, afstamming, 
sociale stand, nationaliteit, filosofische overtuiging, partijvoorkeur of persoonlijke gevoelens 
jegens hen.  
• Zich  onthouden van ongewenst seksueel gedrag 
• Tussenkomsten bij gerechtelijke en politionele instanties om de juridische besluitvorming 
in individuele dossiers te beïnvloeden, zijn verboden. 
• Niemand mag, noch in kader van zijn/haar ambt noch buiten zijn/haar ambt noch 
rechtstreeks noch via een tussenpersoon giften, beloningen of enig ander voordeel dat 
verband houdt met hun ambt, vragen, eisen of aannemen indien er in ruil een prestatie 
verwacht wordt (art. 109 GD) 
• Wie vanuit zijn/haar bevoegdheid specifieke kennis heeft over bepaalde dossiers, mag 
deze kennis niet gebruiken om op enige manier een persoonlijk voordeel te verkrijgen 
 
Artikel 5 -  correcte communicatie (spreekrecht – spreekplicht) 
 
Ambtenaren respecteren een correcte communicatie. 
Feitelijke informatie wordt steeds correct, volledig en objectief gepresenteerd. Dit betreft 
zowel mondelinge als schriftelijke communicatie 
 
 
Concreet betekent dit bijvoorbeeld: 



 

 29/46 

• Recht om met collega’s, leidinggevenden en beleidsverantwoordelijken informatie uit te 
wisselen, ideeën te toetsen en standpunten te verdedigen 
• In contacten met derden in uitvoering van het ambt, beperkt men zich tot duidelijke 
objectieve en neutrale informatie over feiten  
• Voor contacten met de pers over dienstaangelegenheden, wordt doorverwezen naar de 
communicatieambtenaar. De communicatieambtenaar verwijst door naar de bevoegde 
beleidsverantwoordelijke of ambtenaar. 
• Wie in de pers een persoonlijk standpunt wil vertolken maakt steeds duidelijk dat hij /zij in 
eigen naam spreekt en niet namens het bestuur. Bij het uiten van dit persoonlijk standpunt 
houdt men er rekening mee geen afbreuk te doen aan de waardigheid van het ambt en mag 
het vertrouwen van het publiek in het gemeentebestuur niet geschonden worden (art. 108 
GD). 
• Het is als ambtenaar niet toegelaten negatieve dingen te zeggen over de gemeente omdat 
elk personeelslid zich als een ambassadeur voor de organisatie dient te gedragen.  
• Deelname aan sociale media staat eenieder vrij – wie deelneemt aan sociale media maakt 
duidelijk of hij spreekt namens de organisatie of persoonlijk – tijdens de werkuren mogen 
sociale media enkel voor het werk gebruikt worden 
• Zorgvuldig en correct omgaan met informatie waarover men beschikt vanuit het ambt.  
• Geen geheime of vertrouwelijke informatie verstrekken aan derden – deze 
geheimhoudingsplicht blijft bestaan na het einde van het  ambt  -de geheimhoudingsplicht 
slaat onder meer op de volgende informatie: 
o gegevens over het interne beraad dat aan een administratieve eindbeslissing voorafgaat 
zolang die eindbeslissing nog niet is genomen 
o medische, fiscale, sociale of andere gegevens uit de persoonlijke levenssfeer van andere 
personeelsleden of burgers 
o vertrouwelijke commerciële, industriële of intellectuele gegevens 
 
Artikel 6  - Professionalisme 
 
Van ambtenaren wordt beroepsbekwaamheid, correct en consequent handelen verwacht. 
Concreet betekent dit bijvoorbeeld: 
• Ambtenaren ondersteunen politici bij beleidsvoorbereiding en staan in voor de 
beleidsuitvoering. Ze zorgen ervoor dat er mechanismen worden uitgewerkt die toelaten 
het gevoerd beleid te evalueren en daar waar nodig bij te sturen 
• Nemen van initiatief en verantwoordelijkheid en te werk gaan met kennis van zaken – 
iedere ambtenaar heeft het recht en de plicht om via vorming en zelfstudie op te hoogte te 
blijven van de ontwikkelingen, regelingen, .. die relevant zijn voor zijn beroepsuitoefening 
(art. 111 GD) 
• Taken adequaat uitvoeren – de middelen die nodig zijn om taken adequaat uit te voeren 
worden ter beschikking gesteld 
 
Artikel 7 – klantgerichtheid 
Ambtenaren laten in hun handelen steeds het algemeen belang boven het particulier belang 
primeren.  
Ze staan ten dienste van de bevolking en werken samen om een zo goed mogelijke 
dienstverlening te bereiken. 
Concreet betekent dit bijvoorbeeld: 
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• Burgers, klanten, leveranciers, … kunnen er op rekenen dat zij in gelijke gevallen op gelijke 
wijze behandeld worden, waarbij het algemeen belang voorop staat 
• In elke correspondentie met klanten vermeldt men duidelijk contactgegevens. Zo kunnen 
de klanten ons gemakkelijk bereiken. Duidelijke contactgegevens zijn ook belangrijk in het 
kader van een klantgerichte klachtenbehandeling. 
• Zowel mondeling als schriftelijk gebruikt men een duidelijke en correcte taal. 
• In contact met klanten geeft men heldere en volledige informatie, correct en ter zake 
• Bij behandeling van individuele dossiers, aanvragen, … wordt steeds het algemeen belang 
afgewogen t.o.v. het individueel belang 
• behulpzaam zijn voor klanten bij administratieve formaliteiten en doorverwijzen  naar de 
juiste persoon of afdeling indien nodig. 
• Dossiers worden efficiënt en binnen de termijn afgehandeld – indien er geen termijn is 
vastgesteld, geldt als richtsnoer een termijn die eenieder zelf als een goede dienstverlening 
zou ervaren. 
Artikel 8 – Wettelijkheid / correctheid 
Ambtenaren respecteren en leven  de wettelijke, reglementaire regels en lokale 
organisatieregels en afspraken na.  Loyaliteit t.a.v. bestuur en bestuurders mag niet verward 
worden met het langs zich neerleggen van regels die juist bedoeld zijn om overheden beter 
en kwaliteitsvoller te laten functioneren 
Concreet betekent dit bijvoorbeeld: 
• Personeelsleden die in de uitoefening van hun ambt, misbruiken of misdrijven vaststellen, 
brengen hun hiërarchische meerdere hiervan onmiddellijk op de hoogte (ar. 108§2 GD) 
• Vragen van het beleid worden steeds getoetst aan de geldende wettelijke reglementaire 
en lokale organisatieregels. Indien de vraag in strijd is met deze regels dient de betrokken 
ambtenaar het betreffende bestuurslid hiervan op de hoogte te brengen 
•  Altijd handelen in overeenstemming met de richtlijnen, wetten, decreten, reglementen en 
verordeningen die van toepassing zijn op het grondgebied van Wellen 
• Middelen, materialen en faciliteiten die de gemeente hen ter beschikking stelt worden 
alleen gebruikt voor de uitoefening van hun mandaat /ambt en niet voor privé-doeleinden. 
Kosten voor rekening van de gemeente gemaakt worden steeds verantwoord 
Artikel 9 – inwerkingtreding 
Deze deontologische code treedt in werking de dag volgend op de goedkeuring door de 
gemeenteraad. 

 
Art. 2 Deze beslissing wordt in toepassing van art. 252 GD opgenomen in de lijst met een beknopte 
omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden en verzonden aan de provinciegouverneur 
 
Art. 3 Aan ieder personeelslid wordt een afschrift van deze deontologische code bezorgd. 
 
 
PUNT 11: RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL - AANPASSING 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Aanpassen van rechtspositieregeling ten gevolge van een voorstel tot wijziging van 
personeelsformatie en ten gevolge van gewijzigde regelgeving 
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Juridische grondslag 
Gemeentedecreet 15.07.2005, gecoördineerd 
Rechtspositieregeling gemeentepersoneel dd. 30.12.2008, gecoördineerd 
Besluit van de Vlaamse regering van 23.11.2012 tot wijziging van het besluit rechtspositieregeling 
Wet 26.12.2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden 
inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
 
Toelichting (feiten en context) 
De rechtspositieregling dient aangepast te worden ten gevolge van gewijzigde regelgeving en ten 
gevolge van een voorstel van wijziging van personeelsformatie. 
Volgende artikels van de rechtspositieregeling gemeentepersoneel dienen gewijzigd te worden: 
art 2, 7,8, 9, 15, 21, 35, 51, 72, 78, 112, 113, 123, 134, 135, 135bis, 137, 160, 166, 170, 173, 182, 
183, 191, 215, 219, 223, 237, 243, 248, 249, 258, 287, 288,  292, 301bis, en 315. 
 
Volgende bijlagen worden gewijzigd: 
Bijlage 1 
Bijlage 4 
 
Adviezen 
1. Advies van het MAT dd. 2014-11-03, met als voornaamste opmerkingen:  

• voor contractuele personeelsleden een 'inwerkperiode' te voorzien (art. 51, 52 RPR) 
• m.b.t. art. 9: MAT stelt voor om steeds een diplomavereiste te stellen als 

aanwervingsvoorwaarde omwille van de zekerheid dat kandidaten een minstens over een 
bepaald basisniveau  beschikken dat objectief en eenvoudig vaststelbaar is 

• m.b.t. art. 72: MAT stelt voor om de beroepsinstantie als volgt samen te stellen: financieel 
beheerder en één extern deskundige met expertise in personeelsevaluatie - dit heeft als 
voordeel dat de beroepsinstantie interne kennis heeft van de organisatie 

• m.b.t. art. 258 en 258bis: wat betreft de verlofopbouw stelt het MAT voor de 
verlofopbouw zoals het voor de verschillende statuten vastgelegd is door de hogere 
overheid, te behouden - het is aan de wetgevende instanties om dit verschil in 
verlofopbouw uniform te maken - in afwachting moet iedere werknemer de rechten 
toegekend krijgen die eigen zijn aan zijn/haar specifiek statuut; beide art. verduidelijken 
de wijze waarop het verlof van een personeelslid is samengesteld en de wijze van opname 
van het verlof. M.b.t. de beperking van het aantal verlofdagen dat overgezet kan worden 
naar een volgend werkjaar, is duidelijk dat enkel bijkomend verlof kan overgedragen 
worden en dat dit beperkt wordt tot maximaal 5 dagen. 

2. - Verslag vakbondsoverleg 14.11.2014 
3. - Protocol van akkoord dd. 20.11.2014 
 
Argumentatie 
Het voorstel van wijziging van rechtspositieregeling wordt overlopen. 
Volgende keuzes worden gemaakt: 
1/ de keuzes die verplicht worden opgelegd ten gevolge van gewijzigde wetgeving worden 
toegepast 
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2/ inzake de vrije keuzes: 
• m.b.t. art. 9 inzake het al dan niet vasthouden aan de diplomavereisten als 

aanwervingsvoorwaarde: vasthouden aan deze vereisten sluit bij selectie mensen uit die 
veel ervaring en bagage hebben maar niet het vereiste diploma - voor bepaalde 
aanwervingen is het zeer moeilijk de juiste mensen te vinden - het is aangewezen daarom 
de aanweringsvoorwaarden zo breed mogelijk te bekijken en mensen met de nodige 
kwalificaties maar niet noodzakelijk het juiste diploma, toch toe te laten tot de 
selectieprocedure. Mogen deelnemen is de eerste stap in een ganse selectieprocedure. 
Wie uiteindelijk de meest geschikte kandidaat is voor de job moet ook blijken uit de 
gevoerde selectieprocedure 

• m.b.t. art. 72: het is aangewezen de beroepsinstantie samen te stellen uit externe 
deskundigen met expertise in personeelsevaluatie teneinde in deze materie in een 
objectief kader te kunnen werken - de financieel beheerder maakt enerzijds deel uit van 
het MAT  en zou anderzijds deel uitmaken van een beroepsinstantie die oordeelt over het 
functioneren van de leden van dit MAT - dit creëert geen objectief kader - daarom is het 
aangewezen de beroepsinstantie samen te stellen uit externe deskundigen 

• mbt contractuele personeelsleden wordt er een inwerktijd voorzien 
• mbt art. 258 en 258bis inzake het verlof van personeelsleden, wordt er voor gekozen de 

opbouw van de verlofrechten te respecteren zoals ze in de diverse statuten van de 
personeelsleden zijn voorzien - het bijkomende verlof kan maar voor 5 dagen 
overgedragen worden naar het volgende werkjaar, zoals reeds beslist in het college van 
10.02.2014: 

Het college beslist de bepalingen omtrent het over te dragen verlofsaldo in de 
Rechtspositieregeling voor 2014 toe te passen als volgt: Het overgedragen 
vakantieverlof van 2013 kan uitzonderlijk opgenomen worden tot 31.12.2014, 
datum waarop het nog openstaande saldo van 2013 van rechtswege komt te 
vervallen. 

 
Het college beslist voor te stellen art. 258 van de rechtspositieregeling  te wijzigen 
als volgt: 
Art. 258 §1 laatste lid: Maximaal 5 dagen (te verrekenen a rato van de 
prestatiebreuk van het personeelslid) van het  vakantieverlof kan worden 
overgedragen tot uiterlijk 31 maart van het volgende  kalenderjaar, datum waarop 
het nog openstaande saldo van rechtswege komt te vervallen. 
Dit voorstel tot wijziging van art. 258 zal in 2014 voorgelegd worden aan de 
gemeenteraad. 

 
Gewone beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet 60.000 € 

Beleidsdoelstelling BD 001.002 - de gemeente zorgt voor een klantgerichte 
dienstverlening naar de burger toe 

Actieplan AP 001.002.004 - de gemeente maakt werk van een human 
resource management 

Actie AC 001.002.004.005 - optimaliseren personeelsomkadering 
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Beleidsdomein Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn 

Registratiesleutel 0111/62030000 
0119/62030000 

Investeringsenveloppe - 

Visum  

 
Tussenkomst raadsleden: 
Er zijn geen opmerkingen. 
 
BESLUIT: Goedkeuren rechtpositieregeling gemeentepersoneel 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De Rechtspositieregeling voor gemeentepersoneel wordt aangepast zoals gevoegd in bijlage. 
Deze bijlage maakt een integrerend deel uit van het besluit. 
 
Art.2 Een voor eensluidend verklaard afschrift zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de 
toezichthoudende overheid. 
 
Art. 3 De aangepaste versie van de Rechtspositieregeling zoals heden vastgesteld wordt 
overgemaakt aan het gemeentepersoneel. 
 
 
PUNT 12: AANPASSING PERSONEELSFORMATIE:  
- SCHRAPPEN FUNCTIE DESKUNDIGE PERSONEEL, DIENSTHOOFD BURGERZAKEN, ONTHAAL EN 
ONDERHOUD (BX, WS 4, 5 - STATUTAIR) 
- TOEVOEGEN FUNCTIE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DESKUNDIGE PERSONEEL (BV, WS 1, 2, 3 - 
STATUTAIR) 
- TOEVOEGEN FUNCTIE DESKUNDIGE GRONDBELEID (BV, WS 1, 2, 3 - CONTRACTUEEL) 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Gezien de grote werklast voor het diensthoofd woon- en leefomgeving, dient er bijkomende hulp 
voorzien te worden voor de dienst woon- en leefomgeving. 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Rechtspositieregeling personeel 
Aanpassing personeelsformatie dd. 26.04.2013 
Besprekingen MAT11.09.2014,  10.10.2014 en 03.11.2014 
Besprekingen cbs 08.09, 12.09, 22.09, 29.09, 06.10, 13.10, 03.11.2014 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
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Toelichting (feiten en context) 
Gezien er momenteel geen behoefte is om diensthoofden-functies bij te creëren, wordt de functie 
deskundige personeel, diensthoofd burgerzaken, onthaal en onderhoud geschrapt uit de 
personeelsformatie.  
Er wordt voorgesteld om de situatie zoals vóór de formatiewijziging van 26.04.2013 opnieuw in te 
voeren. Bijgevolg wordt de functie administratief medewerker deskundige personeel terug 
toegevoegd aan de formatie. Deze ingreep heeft geen gevolgen voor het huidige 
personeelsbestand. 
Ter ondersteuning van de dienst woon- en leefomgeving, wordt voorgesteld een bijkomende 
functie 'deskundige grondbeleid' toe te voegen aan de formatie. Het betreft een voltijdse 
contractuele aanstelling op niveau Bv, WS 1, 2, 3. De invulling van de functie zal voorzien worden 
d.m.v. een aanwervingsprocedure.  
 
Adviezen 
Verslag MAT 03.11.2014 
Verslag vakbondsoverleg 14.11.2014 
Protocol van akkoord  dd. 20.11.2014 
 
Gewone beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet 60.000 

Beleidsdoelstelling nr. 001.002: de gemeente zorgt voor een klantgerichte 
dienstverlening naar de burger toe 

Actieplan 001.002.004: de gemeente maakt werk van een human resource 
management 

Actie 001.002.004.005: optimaliseren personeelsomkadering 

Beleidsdomein algemeen bestuur 

Registratiesleutel 0119/62030000 

Investeringsenveloppe 0 

Visum Gunstig / datum 19/11/2014 

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevrouw Jeanine Leduc vraagt op de hoogte gesteld te worden van de data van de diverse 
examens, zodat zij dit kunnen opvolgen. 
 
BESLUIT: Goedkeuren aanpassen personeelsformatie 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De personeelsformatie, het personeelsbehoefteplan, zoals in bijlage gevoegd in te voeren. 
 
Art. 2 De personeelsformatie wordt vanaf heden als volgt vastgesteld: 
 
Wettelijke graden: 
1 gemeentesecretaris (VTE 1) 
1 gemeenteontvanger (VTE 1)  
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Administratieve graden: 
1 diensthoofd woon- en leefomgeving (VTE 1)   Av, WS, A1a, A2a, A3a 
1 administratief medewerker deskundige personeel (VTE 1)  Bv WS 1, 2, 3 
1 deskundige grondbeleid (VTE 1)    Bv WS 1, 2, 3 
1 milieuambtenaar (VTE 1)     Bv WS 1,2,3 
1 sportfunctionaris – jeugdambtenaar (VTE 1)   Bv WS 1,2,3 
1 administratief medewerker-deskundige financiële dienst (VTE 1)Bv WS 1,2,3 
5 administratief medewerkers (VTE 5)    Cv WS 1,2,3 
4 administratief assistenten (VTE 4)    Dv WS 1,2,3 
 
Technische graden : 
1 controleur der werken (VTE 1)    Cx WS 4,5 
1 ploegbaas (VTE 1)      Dx WS 4,5 
2 arbeider (VTE 2)      Dv WS 1,2,3 
 
Onderhoudspersoneel: 
4 onderhoudspersoneelslid (VTE 2,07)    E WS 1,2,3 
 
Bibliotheek : 
1 bibliothecaris (VTE 1)      Bv WS 1,2,3  
2 bibliotheekassistent (VTE 0,58)    Cv WS 1,2,3 
1 collectieverzorgster (VTE 0,13)    E  WS 1,2,3 
 
Art. 3 Afschrift van onderhavig beslissing zal voor verder gevolg aan de bevoegde overheid 
toegestuurd worden. 
 
 
PUNT 13: ALGEMENE VERGADERING VAN LIMBURG.NET OP 17 DECEMBER : VASTSTELLEN 
MANDAAT AFGEVAARDIGDE 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De oproepingsbrief van 13 oktober 2014 tot de algemene vergadering van limburg.net van 
woensdag 17 december 2014 om 19 uur op de exploitatiezetel van limburg.net te Genk met 
volgende agendapunten: 
 
1. Welkom door de voorzitter 
2. Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering 
3. Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 
4. Begroting 2015, te ontwikkelen activiteiten en strategie 
5. Ontslag en benoeming bestuurder(s) 
6. Aanduiding commissaris-revisor voor de boekjaren 2014-2015-2016 
7. Varia 
 
Juridische grondslag 
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Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
 
De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
 
Toelichting (feiten en context) 
De toelichtende nota zoals te raadplegen op Infopunt van Limburg.net. 
 
Argumentatie 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband limburg.net. 
 
Er zijn geen redenen om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 
 
De gemeenteraad ging reeds eerder over tot aanduiding van haar vertegenwoordigers in de schoot 
van de algemene vergaderingen van limburg.net gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: Goedkeuren agenda en vaststellen mandaat afgevaardigde algemene vergadering 
Limburg.net dd. 17.12.2014 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten 
van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging limburg.net van 17 december 
2014 goedgekeurd. 
 
Art. 2 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging limburg.net van 17 december of iedere andere 
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden met een gelijkluidende agenda) te 
handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de raad zijn genomen over de 
agendapunten van de  algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging limburg.net 
van 17 december 2014 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
 
Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan de 
opdrachthoudende vereniging limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32. 
 
 
PUNT 14: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INTER MEDIA OP 17 DECEMBER 2014 : 
VASTSTELLEN MANDAAT AFGEVAARDIGDE 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
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De oproepingsbrief van 5 november 2014 tot de Buitengewone algemene vergadering van 17 
december 2014 van Inter media om 17 uur op de exploitatiezetel van Infrax (zaal Nieuwenhoven) 
te 3500 Hasselt met volgende agendapunten: 
 
1. Begroting 2015 
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
 
De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
 
Toelichting (feiten en context) 
De toelichtende nota van Inter media bij de agendapunten van de Buitengewone algemene 
vergadering van 17 december 2014, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 5 
november 2014. 
 
Argumentatie 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter media. 
 
Er zijn geen redenen om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 
 
De gemeenteraad ging reeds eerder over tot aanduiding van haar vertegenwoordigers in de schoot 
van de algemene vergaderingen van Inter media gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: Goedkeuren agenda en vaststellen mandaat afgevaardigde buitengewone 
algemene vergadering  Inter Media van 17 december 2014 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota wordt het agendapunt van 
de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Inter media van 17 
december 2014 goedgekeurd. 
 
Art. 2 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de 
Buitengewone  algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Inter media van 17 
december (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden met een 
gelijkluidende agenda) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de raad zijn 
genomen over de agendapunten van de Buitengewone algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Inter media van 17 december en verder al het nodige te doen voor 
de afwerking van de volledige agenda. 
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Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan de 
opdrachthoudende vereniging Inter media, Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 15: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN IGL OP 12 DECEMBER 2014 : 
VASTSTELLEN MANDAAT AFGEVAARDIGDE 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De oproepingsbrief van 27 oktober 2014 tot de Buitengewone algemene vergadering van Inter 
media van 12 december 2014 om 18 uur op de exploitatiezetel van IGL te Genk met volgende 
agendapunten: 
 
1. De definitieve verkiezing van bestuurders A (deelnemers - gemeenten) 
2. Financieel rapport over het eerste semester 2014, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2014 : 
kennisneming 
3. Begroting 2015 : goedkeuring 
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
 
De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
 
Toelichting (feiten en context) 
De toelichtende nota van IGL bij de agendapunten van de Buitengewone algemene vergadering 
van 12 december 2014, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 27.10.2014. 
 
Argumentatie 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband IGL. 
 
Er zijn geen redenen om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 
 
De gemeenteraad ging reeds eerder over tot aanduiding van haar vertegenwoordigers in de schoot 
van de algemene vergaderingen van IGL gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: Goedkeuren agenda en vaststellen mandaat afgevaardigde buitengewone 
algemene vergadering IGL van 12 december 2014 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
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Art. 1 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten 
van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGL van 12 
december 2014 goedgekeurd. 
 
Art. 2 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de Buitengewone 
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGL van 12 december 2014 (of iedere 
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden met een gelijkluidende agenda) te 
handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de raad zijn genomen over de 
agendapunten van de Buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging 
IGL van 12 december 2014 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige 
agenda. 
 
Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan de 
opdrachthoudende vereniging IGL, Klotstraat 125 te 3500 Genk . 
 
 

II. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 16: ONTWERP GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN EN ONTEIGENINGSPLAN 
KERKHOVEN : DEFINITIEVE VASTSTELLING 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Besluiten van de gemeenteraad dd. 29.06.2013 en 26.05.2014 inzake de voorlopige vaststelling 
van het RUP en onteigeningsplan Kerkhoven.  
 
Besluit van de gemeenteraad dd. 28.08.2014 betreffende het verkrijgen van een erfdienstbaarheid  
en een tijdelijke werkzone als toegang naar het wachtbekken langs de Winterbeek 
 
Juridische grondslag 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in werking getreden op 01.09.2009, inzonderheid artikel 
2.2.1 en volgende. 
 
besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en 
administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en latere 
wijzigingen. 
 
besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met 
betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen en latere wijzigingen. 
 
brieven van de provincie Limburg dd. 09.12.2005 en 20.07.2012 houdende toelichting inzake de 
opstelling van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
 
brieven van Ruimte en Erfgoed dd 02.05.2007, 22.07.2010 en 11.04.2013 betreffende de verdeling 
van documenten bij gemeentelijke planningsprocessen; 
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Gewestplan Sint-Truiden-Tongeren, goedgekeurd bij KB van 05.04.1977; 
 
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wellen, goedgekeurd door de bestendige deputatie dd. 
24.06.2004 (BS 08.07.2004); 
 
wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake 
onteigening ten algemene nutte. 
 
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) 
 
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; 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het RUP Kerkhoven wordt opgesteld voor openbaar nut, met name voor de uitbreiding van het 
bestaande kerkhof langs de Zonneveldweg en de aanleg van een wachtbekken ten oosten van het 
kerkhof. Dit wachtbekken wordt aangelegd naar aanleiding van de wegenis- en rioleringswerken 
langs de N777. Er wordt eveneens een toegangsweg voorzien in functie van de aanleg en het 
onderhoud van het wachtbekken; 
 
Adviezen 
Gunstig advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van Ruimte Vlaanderen dd. 
01.08.2014. 
 
Gunstig advies van de provincie Limburg dd. 08.08.2014. 
 
Gunstig advies van de stad Hasselt dd. 14.08.2014. 
 
Gemotiveerd voorwaardelijk gunstig advies van de GECORO dd. 30.10.2014  in toepassing van 
artikel 2.2.14§5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. In het advies van de GECORO worden 
bovenvermelde adviezen of opmerkingen opgenomen met de motivatie waarom deze al dan niet 
gevolgd worden : 
 
Advies 1 : Departement Ruimte Vlaanderen 
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Het advies is gunstig.Er worden geen opmerkingen gemaakt. 
 
Advies 2 : Provincie Limburg, Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid 
 
Het advies is gunstig. Volgende opmerkingen worden nog gemaakt :  
 
• Onteigeningsplan maakt onderscheid tussen inname en werkzone. Het is niet duidelijk of de 
werkzone ook onteigend wordt.  
 
Reactie/advies : Enkel de percelen aangeduid als “inname” dienen te worden onteigend. 
 
• De ontsluitingsweg is ingetekend over een gedeelte van een (bij)gebouw op perceel 81L. Op het 
grafisch plan en plan bestaande toestand staat dit gebouw niet ingetekend. 
 
Reactie/advies : Het onteigeningsplan is opgemaakt op basis van een opmetingsplan. Het grafisch 
plan en het plan bestaande toestand op basis van de kadastrale ondergrond. 
 
• Art. 1 : maximum verhardingspercentage uit kolom met essentiële aspecten komt niet overeen 
met verordenende kolom. 
 
Reactie/advies : De kolom met essentiële aspecten wordt aangepast aan de verordenende kolom. 
 
Advies 3 : Stad Hasselt (dd. 14/08/2014) 
 
De stad Hasselt heeft geen opmerkingen op het RUP. 
 
De gemeenteraad  kan instemmen met de beoordeling van volgende bezwaren,  met name als 
volgt : 
 
Bezwaar 1 : Croes-Vanheer Benny en Hilde (dd. 18/08/2014) 
 
Er wordt geen bezwaar gemaakt als er gelijke lastenverdeling is voor de tijdelijke toegangsweg 
naar het wachtbekken. Het is bezwaarindiener uit de opmetingen niet duidelijk waar de tijdelijke 
toegangsweg zich bevindt op hun percelen. Bezwaarindiener is bereid tijdelijk 2,5m te laten 
gebruiken voor deze doorgang, de andere 2,5m dient voorzien te worden door de andere partijen 
over het ganse traject. 
Er wordt bezwaar aangetekend tegen de erfdienstbaarheid die verwacht wordt. Bezwaarindiener 
is van mening dat er erfdienstbaarheden zijn die rechtstreeks gebruikt kunnen worden tot aan het 
kerkhof. 
Er werden alternatieve routes voorgesteld aan de Heer Cabergs (Eerste Schepen). 
 
Reactie/advies : 
Het bezwaar wordt gedeeltelijk gegrond bevonden. 
De verdeling van de last zal via maatgeving worden verduidelijkt op het onteigeningsplan. Op het 
grafisch plan van het RUP wordt evenwel duidelijk vermeld welke breedte van de weg binnen 
perceel van bezwaarindieners (68V) ligt. 
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In het RUP en onteigeningsplan is de ruimtelijk beste ligging van de weg onderzocht die voor alle 
partijen het meest gunstig is. Voorliggende ligging is als meest gunstig naar voor gekomen. De 
grens van de toegangsweg ligt gelijk met de grens van de bestaande toegang (zandweg) naar de 
achterliggende boomgaarden, op de locatie waar vandaag een afsluiting van de tuin van 
bezwaarindiener gelegen is. De delen van het perceel van bezwaarindiener die worden ingenomen 
zijn vandaag dus al ingenomen als (onverharde) weg.   
 
De bestaande erfdienstbaarheid is onvoldoende breed om een voldoende brede toegangsweg 
naar het wachtbekken te voorzien. Daarom wordt deze met het RUP verbreed, maar niet ten 
nadele van bezwaarindiener: de delen die worden ingenomen maken immers reeds deel uit van 
deze bestaande erfdienstbaarheid.  
  
De gecoro wenst niets te veranderen aan de ligging van de weg. 
Gezien de alternatieve routes niet aan het bezwaar zijn toegevoegd kunnen deze ook niet 
behandeld worden.  
 
Besluit 
 
Het RUP “Kerkhoven” kan voorwaardelijk gunstig geadviseerd worden mits er rekening gehouden 
wordt met bovenvermelde opmerkingen. 
 
Openbaar onderzoek 
 
Het openbaar onderzoek heeft plaatsgevonden van 20.06.2014 tem 18.08.2014. Uit het proces-
verbaal van sluiting dd. 18.08.2014 blijkt dat er één bezwaarschrift werd ingediend.  
 
Argumentatie 
 
Het RUP wordt opgemaakt om enerzijds in de toekomst de uitbreiding van het kerkhof te kunnen 
realiseren en anderzijds een wachtbekken te kunnen aanleggen op de Winterbeek waardoor deze 
werken van openbaar nut zijn. De aanleg van dit wachtbekken kadert in de uitvoering van het 
wegenis-en rioleringsproject langs de N777, met name de aanleg van fietspaden, inrichting van 
schoolomgeving en gescheiden riolering langs de Zonneveldweg. 
 
Het bijhorend onteigeningsplan wordt bijgevolg opgemaakt om deze bestemming te kunnen 
realiseren, meer bepaald om een toegang tot het wachtbekken te kunnen verzekeren voor de 
aanleg ervan en het latere onderhoud door de gemeente. 
 
Het ontwerpRUP met onteigeningsplan werden aangepast naar aanleiding van de bezwaren 
tijdens het openbaar onderzoek van 01.08.2013 tem 30.09.2013 en opnieuw voorlopig vastgesteld 
in vergadering van 26.05.2014. De bezwaren hadden enkel betrekking op de ligging van de 
toegangsweg naar het wachtbekken die oorspronkelijk voorzien was vanuit de Kortestraat naar de 
Winterbeek en niet op de bestemming van het RUP. Uit de historiek van dit dossier bleek dat er 
veel tegenstand was tegen de aanleg van deze weg en onderhandelingen in der minne zonder 
resultaat bleven. 
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In het gewijzigd dossier werd er bijgevolg gekozen voor het huidige tracé vanuit de Zonneveldweg 
omdat  verwacht werd dat deze weg de minste hinder voor de betrokken eigenaars en gebruikers 
van de aanpalende percelen zal veroorzaken en er minder weerstand zal zijn tegen het gebruik van 
deze ontsluiting gezien deze weg reeds ter plaatse aanwezig is en nu ook reeds gebruikt wordt 
door landbouwvoertuigen.  
 
De huidige weg is echter 3 meter breed en dient tijdelijk verbreed te worden tot 5 meter om het 
vervoer met vrachtwagens tijdens de aanleg van het wachtbekken mogelijk te maken. 
 
Deze weg is bovendien geen officiële buurtweg waardoor het aangewezen is om overeenkomsten 
af te sluiten met de aanpalende eigenaars om de doorgang naar het wachtbekken te verzekeren. 
De gemeenteraad heeft hiertoe in vergadering van 28.08.2014 de voorwaarden van deze 
overeenkomsten bepaald en inmiddels werden de onderhandelngen mbt het verkrijgen van een 
erfdienstbaarheid van recht van doorgang en/of werkzone met de betrokken eigenaars opgestart. 
 
Uit de ontvangen reacties blijkt echter dat niet iedere eigenaar zijn akkoord verleent met het 
gebruik van de weg, dat het bijgevolg aangewezen is om in laatste instantie alsnog tot onteigening 
over te gaan indien de verdere onderhandelingen eindeloos zouden aanslepen. 
 
Dit bufferbekken dient namelijk op korte termijn te worden gerealiseerd gezien deze werken een 
belangrijk deel uitmaken van het gecombineerd dossier aanleg fietspaden, inrichting 
schoolomgeving en riolering langs de N777, in  samenwerking met NV Aquafin, gemeente Wellen 
en afdeling Wegen en Verkeer Limburg; 
 
Het geheel van deze werken is afhankelijk van subsidiëring door de hogere overheden en het  
voorontwerp van de rioleringswerken is reeds door de VMM goedgekeurd. Bijgevolg dient het 
wachtbekken en toegangsweg gelijktijdig met de andere werken te worden uitgevoerd. 
 
Indien de gemeente namelijk niet op korte termijn in bezit kan gesteld worden van de genoemde 
percelen, een gedeelte van de werken jaren moet worden uitgesteld tot de gewone 
onteigeningsprocedure volledig is afgerond. 
 
Dat kunnen eveneens de subsidiëringen van VMM en AWV in het gedrang komen gezien de 
vastleggingen van deze subsidies eveneens tijdsgebonden zijn en dan de gemeente de werken 
helemaal niet kan uitvoeren. 
 
Om deze redenen is het noodzakelijk om de toepassing van de rechtspleging bij dringende 
omstandigheden aan te vragen om de onmiddellijke inbezitstelling van de percelen te kunnen 
bekomen. 
 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

Budget 55.000 

Beleidsdoelstelling 001.005 De gemeente werkt aan een kwaliteitsvolle leefomgeving 

Actieplan 001.005.001 De gemeente richt het openbaar domein verder in 
met als doel de verkeersveiligheid te verhogen, met aandacht 
voor de trage/zwakke weggebruiker 

Actie Actie 001.005.001.005 heraanleg N777 
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Beleidsdomein Woon- en leefomgeving  

Registratiesleutel 031004/22000000 

Investeringsenveloppe P-IE/33 Heraanleg N777 

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns, burgemeester 

• de voorlopige vaststelling van het RUP Kerkhoven is reeds gebeurd 
• er is één bezwaar - dit bezwaar wordt weerlegd 

 
BESLUIT: Definitieve vaststelling RUP Kerkhoven 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Het ontwerp gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan Kerkhoven bestaande uit bijgevoegde 
grafisch plan, onteigeningsplan, toelichtingsnota, stedenbouwkundige  voorschriften en 
planregister wordt definitief vastgesteld. 
 
Art. 2 Het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie van de provincie Limburg en 
aan Ruimte Vlaanderen 
 
Art. 3 Het onteigeningsplan zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering 
nadat de deputatie het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heeft goedgekeurd. Aan de 
Vlaamse Regering zal de onteigeningsmachtiging met de toepassing van de rechtspleging bij 
dringende omstandigheden aangevraagd worden. 
 
 

III. ONDERNEMEN EN WERKEN 
 
PUNT 17: ONTBINDING PROJECTVERENIGING TOERISME HASPENGOUW 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Akte houdende de oprichting van de projectvereniging toerisme Haspengouw dd. 01.10.2008 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
 
Toelichting (feiten en context) 
Er is een voorstel tot ontbinding van projectvereniging toerisme Haspengouw. 
Uit het eindverslag van de vereffenaars voor het ontbinden van de projectvereniging Toerisme 
Haspengouw blijkt dat het aandeel van gemeente Wellen in de restmiddelen van 2014 2.201,46 € 
bedraagt.  
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Argumentatie 
Het is aangewezen de ontbinding van de projectvereniging toerisme Haspengouw en het 
eindverslag van de vereffenaars , inclusief het voorstel van verdeling van het salo 2014 volgens 
inwonersaantal goed te keuren. 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet Opbrengst 2.201,46 € 

Beleidsdoelstelling BD 001.001 gelijkblijvend beleid 

Actieplan AP 001.001.001 gelijkblijvend beleid 

Actie AC 001.001.001.001 gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein Ondernemen en werken 

Registratiesleutel 0521/64930000 

Visum - 

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Kristien Treunen: 

• er wordt voorgesteld om de vereniging te ontbinden omdat een enkele gemeenten geen 
interesse meer hadden in deelname 

• er is een vereffenaar aangesteld en een vereffeningsverslag gemaakt 
• het ontwerp van vereffeningsverslag is overgemaakt aan de deelnemers in een 

vergadering van de vereniging - er werd gevraagd het dossier voor te leggen aan de 
gemeenteraad van november -  vandaag is het definitieve vereffeningsverslag aan de 
gemeente bezorgd - dit is wijkt niet af van het ontwerp verslag - aan alle raadsleden wordt 
een kopie van dit definitieve verslag uitgedeeld 

• er ligt een voorstel van verdeling van de restmiddelen  voor waaruit blijkt dat gemeente 
Wellen 2.201,46 € zal ontvangen 

 
BESLUIT: Goedkeuren ontbinding projectvereniging toerisme Haspengouw 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De ontbinding van de projectvereniging toerisme Haspengouw goed te keuren  
 
Art. 2 Kwijting te verlenen aan het college van vereffenaars op basis van het eindverslag van de 
vereffenaars voor het ontbinden van de projectvereniging toerisme Haspengouw, inclusief de 
inventaris van activa en passiva 
 
Art. 3 Het voorstel van verdeling van het saldo 2014 volgens inwonersaantal waaruit blijkt dat 
gemeente Wellen 2.201,46 € zal ontvangen, goed te keuren 
 
Art. 4 De vereffening wordt als gesloten beschouwd zodra alle deelnemende gemeenten met de 
sluting hebben ingestemd 
 
Art. 5 Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan alle deelnemende verenigingen 
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Art. 6 Deze beslissing wordt in toepassing van art. 252 GD opgenomen in de lijst met een beknopte 
omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden en verzonden aan de provinciegouverneur 
 
 

IV. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 

 
PUNT 18: GEMEENTERAAD 31 OKTOBER 2014. : GOEDKEURING VERSLAG 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 31 oktober 2014. 
 
Juridische grondslag 
De bepalingen van het gemeentedecreet.Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Het huishoudelijk reglement gemeenteraad Wellen, goedgekeurd dd. 31.10.2014. 
 
Toelichting (feiten en context) 
Art. 33, 3de en 4de lid van het gemeentedecreet bepaalt als volgt : 
Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de 
redactie van de notulen van de vorige vergadering.  Als die opmerkingen door de gemeenteraad 
worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de 
notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de 
gemeenteraad en de gemeentesecretaris. 
 
Argumentatie 
Er werden geen opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de inhoud van het verslag. 
 
BESLUIT: Goedkeuren verslag gemeenteraad 31.10.2014 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : Het verslag van de vergadering van 31 oktober 2014, goed te keuren. 
 
 

De vergadering wordt opgeheven om 21:15 uur. 
 

De Secretaris 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 


