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NOTULEN GEMEENTERAAD 31 MAART 2015 OM 20 UUR 
 

Aanwezig: Els Robeyns, burgemeester-voorzitter 
Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes en Albert Thijs, schepenen 
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 
 

Verontschuldigd: Eric Martens, schepen/voorzitter OCMW 
 

 

 
 

I. ALGEMENE FINANCIERING 
 
PUNT 1: BEGROTINGS- EN JAARREKENING 2013 : VASTSTELLING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De begrotingsrekening en het kasverslag 2013 zoals gevoegd in bijlage en afgesloten door mevrouw Claes 
Nadine, financieel beheerder op datum van 31 december 2013. 
 
Het verslag gevoegd bij deze rekening. 
 
De resultatenrekening, de balans en de toelichting zoals gevoegd in bijlage. 
 
Juridische grondslag 
Het Gemeentedecreet, inzonderheid art. 252 en 253 § 1 punt 11 houdende het algemeen bestuurlijk 
toezicht. 
 
Het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht 
op de gemeenten. 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen. 
 
Het K.B. van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, 
inzonderheid art. 75 t.e.m. 79. 
 
Het MB houdende wijziging van het MB van 10 januari 1996 tot vaststelling van de boekhoudkundige 
documenten in uitvoering van art. 44 van het K.B. van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement 
op de gemeentelijke comptabiliteit (MB 1991); 
 
De omzendbrief BA/FB 96/3 van 03.04.1996 Vanwege de Vlaamse Minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Gemeentelijk beleid en huisvesting betreffende al de door de gemeente te verstrekken 
toelichtingen bij de jaarrekening en de begrotingsrekening. 
 
Het rondschrijven van 30.04.1996 vanwege mevrouw de Gouverneur houdende : "Nieuwe 
gemeenteboekhouding - opstellen van de jaarrekening". 
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Tussenkomst raadsleden: 
Dhr. Benny Maes: 

• verslag van de rekening is de essentie van de zaak 

• rekening is nog gemaakt volgens NGB (oude systeem) 

• zowel in gewone dienst als in buitengewone dienst is er een overschot op de rekening 
Mevr. Leduc: 

• de cijfers zijn wat ze zijn 

• ze heeft zich vooral gestoord aan de bundel met de waarderingsregels - deze zijn niet meer van deze tijd 
 

BESLUIT: Vaststellen van de begrotings-en jaarrekening 2013 
15 stemmen voor: Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes, Albert Thijs, Chris Ramaekers, Frank 
Cornitensis, Luc Knuts, Herman Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, Ilse Bosmans, Dirk Ottenburghs, Mario 
Vanvoorden, Marc Beertens en Els Robeyns 
4 stemmen tegen: Jeannine Leduc, Sandra Jans, Marc Weeghmans en Stijn Vandersmissen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : De jaarrekening 2013 bevattende de begrotingsrekening, de resultatenrekening, de balans en 
toelichting - zoals gevoegd in bijlage - wordt vastgesteld als volgt : 
 
BEGROTINGSREKENING : 
                          
                                                        Gewone dienst       Buitengewone  dienst 
 
 
1. Vastgestelde rechten                              7.637.234,53             5.278.533,53  
    Onverhaal- en oninvorderbaar          -                24.79         -                  0,00            
    Netto vastgestelde rechten                    7.637.209.74             5.278.533,53 
    Vastleggingen                                       -   7.335.722,78           - 1.143.257,56 
          
    BEGROTINGSRESULTAAT                    301.486,96               4.135.275,97 
    positief 
 
2. Vastgestelde rechten                               7.637.234,53             5.278.533,53 
    Onverhaal- en oninvorderbaar          -                 24,79        -                   0,00 
     Netto vastgestelde rechten                    7.637.209,74             5.278.533,53 
     Aanrekeningen                                    -    7.280.628,82        -        400.493,78 
 
    BOEKHOUDKUNDIG                                     356.580,92              4.878.039.75 
    RESULTAAT 
    positief 
    Over te dragen naar het  
    volgend dienstjaar 
 
3. Vastleggingen                                         7.335.722,78             1.143.257,56 
    Aanrekeningen                                   -   7.280.628,82                400.493,78  
   
     OVER TE DRAGEN                                      55.093,96                  742.763.78 
     VASTLEGGINGEN 
     (Enkel ter info) 
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 RESULTATENREKENING 
       
       Negatief exploitatieresultaat            :                61.774,98 
       Batig uitzonderlijk resultaat             :               404.796,01 
       Batig  resultaat van het dienstjaar    :              343.021,03 
 
Art. 2 : Onderhavige beslissing samen met al : 
- de door de gemeente te verstrekken toelichtingen bij de jaarrekening en de begrotingsrekening   conform 
de omzendbrief BA/FB 96/3 van 03.04.1996 vanwege de Vlaamse Minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Gemeentelijk beleid en huisvesting. 
- de verplichte documenten zoals vastgesteld bij rondschrijven van 30.04.1996 vanwege de Gouverneur en 
- alle andere bewijs- en verantwoordingsstukken over te maken aan de provinciegouverneur binnen twintig 
dagen na het besluit. 
 
 

II. FINANCIËN - DIVERSE DOMEINEN 
 
PUNT 2: MEERJARENPLAN 2014-2019:  DOELSTELLINGENBUDGET, STRATEGISCHE NOTA , FINANCIËLE NOTA 
EN TOELICHTING - HERZIENING 
DE RAAD, 
 
Juridische grondslag 
Het Gemeentedecreet van 2005-07-17en alle latere wijzigingen; 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010   betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 23 november 2012. 
Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van 
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het Ministerieel Besluit van 26 november 
2012.  
Omzendbrief BB 2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en 
budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus (B.S.30/04/2013) 
Omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-
2019 en de budgetten 2015 
Omzendbrief BB 2013/7 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus" 
(B.S.07/10/2013) 
Omzendbrief BB 2013/8 - De veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus (B.S.30/10/2013) 
Omzendbrief BZ 2012/3 betreffende de vermindering van de plan-en rapporteringsverplichtingen: 
bekendmaking van de Vlaamse beleidsprioriteiten 
Het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen 
kunnen worden opgelegd  
Verslag van het managementteam dd. 2015-03-10; 
Beslissing college burgemeester en schepenen dd. 2015-03-11 tot goedkeuren van het ontwerp van 
meerjarenplan 2014-2019 herziening; 
 
Toelichting (feiten en context) 
Er ligt een ontwerp van meerjarenplan 2014-2019 - herziening - voor ter bespreking. 
Dit ontwerp omvat:  
a.  het meerjarig beleidsplan per doelstelling, het meerjarig beleidsplan per beleidsdomein, 
b.  de strategische nota omvattende de strategische nota, het overzicht van de beleidsdoelstellingen  
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     2014-2019, het financiële doelstellingenplan (M1) en  de staat van het financieel evenwicht (M2)  
c.  de toelichting, omvattende de omgevingsanalyse, de financiële risico’s, de beleidsdoelstellingen  
      de interne organisatie inclusief schema TM1, het overzicht van de entiteiten die opgenomen  
      zijn onder de financiële vaste activa, de financiële schulden (TM2) en de berekening van  
       het startkapitaal 
Uit het ontwerp blijkt dat volgende doelstellingen zijn weerhouden: 
BD1: Overig beleid 
BD2: Het gemeentebestuur zorgt voor een klantgerichte dienstverlening naar de burger toe 
BD3: Het gemeentebestuur waakt over de veiligheid van de Wellense leefomgeving 
BD4: Het gemeentebestuur voert een volwaardig sociaal beleid in samenwerking met het OCMW 
BD5: Het gemeentebestuur werkt aan een kwaliteitsvolle leefomgeving 
BD6:  Het gemeentebestuur maakt werkt van een lokaal woonbeleid 
BD7: Het gemeentebestuur werkt verder aan een bruisende gemeente met een toegankelijk vrijetijdsaanbod 
BD8: Het gemeentebestuur zet in op lokale economie 
. 
A. Strategische nota 
Het verslag aan de Vlaamse regering bij het besluit van de Vlaamse regering van 25/06/2010 betreffende de 
beleids-en beheerscyclus vermeldt als volgt: ‘In functie van een adequate beleids-en beheerscyclus moet de 
raad beleidsdoelstellingen, de zogenaamde strategische doelstellingen, formuleren. Uit alle geformuleerde 
doelstellingen selecteert de raad diegene waarover hij expliciet wenst te rapporteren in de strategische nota 
van het meerjarenplan. Dit worden de prioritaire beleidsdoelstellingen genoemd. 
Volgende doelstelling wordt aangeduid als prioritair: BD5: Het gemeentebestuur werkt aan een 
kwaliteitsvolle leefomgeving  
Deze doelstelling is opgenomen in de strategische nota. 
 
B. Financiële nota 
De financiële nota van het meerjarenplan verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en 
worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.  
De financiële nota bestaat uit het financieel doelstellingenplan (schema M1) en de staat van het financiële 
evenwicht (schema M2). 
Het ontwerp van meerjarenplan is financieel evenwichtig als volgende voorwaarden vervuld zijn: 
1.  Het resultaat op kasbasis is voor elk financieel boekjaar dat deel uitmaakt van de financiële nota van het 
meerjarenplan groter dan of gelijk aan nul 
2.  De autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het 
meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul 
3.  Er zijn geen andere elementen waaruit blijkt dat het financiële evenwicht fictief is 
Het ontwerp van meerjarenplan is financieel evenwichtig. 
 
C. De toelichting 
De toelichting bij het meerjarenplan verduidelijkt de inhoud van het meerjarenplan en wordt bij het 
meerjarenplan gevoegd.  
 
Argumentatie 
Het meerjarenplan 2014-2019 wordt herzien omwille van de volgende redenen: 

1) aanpassingen van de ramingen (inkomsten en uitgaven) aan de actuele noodwendigheden 

2) aanpassingen van de acties aan nieuwe inzichten/ mogelijkheden/ ontwikkelingen (bv. voorzien van uitgaven 
voor archeologisch onderzoek in Ulbeek) 

3) herschikking van het meerjarenplan aan de timing van de projecten  

4) aan de doelstellingen en actieplannen wordt niet geraakt 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Dhr. Benny Maes: 



 

 5/23 

• het meerjarenplan is een omvangrijk pakket, gebaseerd op nieuwe regels BBC 

• onze financiële toestand is gunstig: het resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge blijven positief - dit 
betekent dat we kunnen blijven werken zonder dat belastingsverhogingen moeten doorgevoerd worden  

• de leningslast zal op het einde van de termijn licht gedaald zijn 

• we moeten waken over het beheer van onze werkingskosten - zo maakt informatica een serieuze kost uit - 
we moeten dit goed bewaken  

• brandweer, politie en OCMW zijn uitgaven die noodzakelijk zijn 

• allerhande subsidies zijn aan wijzigingen onderhevig - zo ontvangen we voor bv. de bibliotheek, sport en 
jeugd subsidie maar in de toekomst zal dit stelsel veranderen - we zullen in het licht daarvan de 
mogelijkheden moeten bekijken  
Mevr. Els  Robeyns: 

• de herziening van het meerjarenplan heeft zijn redenen (aanpassingen aan ramingen van uitgaven en 
ontvangsten, nieuwe acties, verschuiving van timing van projecten, ...  - Aan doelstellingen en actieplannen 
is evenwel niets gewijzigd   

• documenten zijn helemaal niet gemakkelijk te lezen 

• volgende principes moet je voor ogen houden: 

○ onderscheid tussen exploitatie en investeringen 

○ exploitatie loopt van jaar tot jaar 

○ investeringen kunnen jaaroverschrijdend zijn: een investering die bv voorzien is/gestart is in 2014 kan 
doorlopen in 2015 zonder dat je het bedrag terug ziet in  2015 - dit komt door de overdracht van 
investeringsbudgetten - dit maakt het geheel moeilijk leesbaar 
Stijn Vandersmissen: 
Open-Vld heeft een lijst gemaakt van de punten waarbij ze vragen hebben: 

• Heraanleg N77 - wanneer zullen de werken starten? 
Antwoord:  
mevr. Els Robeyns: werken Vloeiherkstraat zijn voorzien voor na het bouwverlof - toewijzing van 
overheidsopdracht kan eerstdaags gebeuren 

• herinrichting Kerkplein is uitgevoerd in 2014 - men stelt nu al barsten vast in de cement tussen de kasseien 
Antwoord:  
Dhr. Johan Cabergs: definitieve oplevering dient nog te gebeuren 

• recreatief fietspad centrum naar Maupertuus: er wordt 100.000 € ingeschreven voor dit fietspad. Open-Vld 
vindt dat dit bedrag beter besteed wordt aan een fietspad dat de veiligheid waarborgt gezien Maupertuus 
toch maar 2 maanden per jaar open is  
Antwoord:  
Mevr. Els Robeyns: dit is een trage weg en een verbinding tussen centrum en Maupertuus voor fietsers die 
niet via de Veerstraat willen gaan 
Dhr. Dirk Ottenburghs: dit is niet enkel een fietspad om naar het zwembad te gaan - ook de jeugdlokalen 
liggen daar 

• nieuw wegdek en greppel Kukkelberg: is dit wel een goede investering? vorig jaar zijn er toch herstellingen 
gebeurd 
Antwoord: 
Dhr. Johan Cabergs: 
vorig jaar zijn de meest dringende herstellingen gebeurd - in het meerjarenplan is binnen 2 jaar een grondige 
aanpak voorzien 

• Waterpartij: men begrijpt dat de werken in 2 fasen zullen gebeuren?  
Antwoord: 
mevr. Els Robeyns: dit klopt 
Eerste fase is voor 2015 - tweede fase is voor 2017 en omvat de creatie van een toegang tot Broekbeemd  

• opslag van groenafval: vraag is waar deze opslagplaats komt?  
Antwoord: 
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mevr. Els Robeyns: voorzien op industrieterrein 

• sensibiliseren van inwoners rond milieuthema's: is er voorzien in een sensibilisering rond composteren? 
Antwoord: 
mevr. Els Robeyns: dit behoort inderdaad tot de mogelijkheden  

• bouwgrond wijk Vrolingen: hoe komt men aan de ingeschreven bedragen? 
Antwoord: 
Mevr. Els Robeyns: bedragen uit schattingsverslagen  

• Aansnijden van een nieuw woonuitbreidingsgebied - opmaken van een RUP: wat wil dit zeggen 
Antwoord: 
mevr. Els Robeyns: bedrag voorzien voor RUP zonevreemde woningen - er zijn een aantal vragen om 
woningen een andere invulling te geven dan ze nu hebben en daartoe moet een RUP opgemaakt worden 

• Men stelt vast dat er allerhande uitgaven voorzien zijn voor feesten, recepties, vieringen, evenementen, 
...mevr. Jeannine Leduc stelt dat men vroeger het verwijt kreeg om hier te veel aan uit te geven - men zei dat 
men het geld over de balk gooide en daardoor onze financiële toestand rampzalig was, .... men heeft nu ook 
en optelsom gemaakt van wat aan feesten ed. in de bundels staat - in totaal staat er voor 60.000 € aan feest, 
drank, ... gelegenheden - dit geld kan volgens hun nuttiger besteed worden - bovendien stelt ze vast dat 
steeds dezelfde mensen laat aan de toog hangen 
Antwoord: 
Dhr. Benny Maes:  in het verleden heeft hij vanuit de oppositie 2 keer een belastingsverhoging moeten 
ondergaan waar hij met hart en ziel tegen was en zo werd er geld verknoeid aan projecten zoals bv. de 
mouttoren - hij is geen feestvierder maar kan het goed hebben dat iedereen mag deelnemen aan de 
feestelijkheden  
Wederantwoord: 
mevr. Jeannine Leduc: deze belastingsverhogingen waren noodzakelijk - voor mouttoren had men een 
specifieke bestemming voor ogen en dit is niet gelukt; wat zij deden was ook steeds voor alle inwoners - ze 
vindt dat de uitgaven voor feestelijkheden hoog zijn en dat Wellen zich mag manifesteren op een andere 
manier dan door feestelijkheden 

• aanleg skatepark: Dit is in het verleden al vaak gevraagd via bv. de kindergemeenteraad maar men is daar 
geen fan van -  omwille van de veiligheid is deze boot steeds afgehouden  
Antwoord: 
mevr. Els Robeyns: het betreft een kleine installatie aan de sporthal - men moet dit niet vergelijken met 
grote skateparken.  

• minifestival: dit is een activiteit van één dag en kost veel geld. Mevr. Sandra Jans stelt dat bv. wat betreft 
speelpleinwerking steeds getracht is het budget zo laag mogelijk te houden en voor dit festival wordt dan zo 
veel uitgegeven - Mevr. Jeannine Leduc vult aan dat dit enkel entertainment is waar een hele schooldag aan 
opgeofferd wordt zonder enig vormend aspect.  

• onderzoek haalbaarheid alternatieve route zwaar verkeer- dit is een goede zaak: men moet mensen rond 
tafel brengen totdat er oplossing is en dan controle doen 
Antwoord: 
mevr. Kristien Treunen: dit is een probleem met vele aspecten - - er worden veel intergemeentelijke 
vergaderingen over gehouden - een resultaat boeken is niet gemakkelijk - toch moeten we hiernaar blijven 
streven 

• Suggestie voor trouwe inwoners: Dhr. Weeghmans stelt voor om een aantal besparingen te doen en 
met deze middelen  te voorzien dat inwoners bv. na x-aantal jaren bijdragen in de belastingen een gratis 
paspoort kunnen krijgen indien ze hun paspoort moeten vernieuwen 

• indien alle plannen uitgevoerd worden zoals nu opgenomen in het MJP, zullen de werken geconcentreerd 
worden in 2017 - dit betekent dat Wellen dan een grote bouwwerf is.  
 
Dhr. Marc Beertens sluit zich aan bij deze laatste vaststelling. 
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BESLUIT: Herziening meerjarenplan 2014-2019 - goedkeuring 
13 stemmen voor: Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes, Albert Thijs, Chris Ramaekers, Frank 
Cornitensis, Luc Knuts, Herman Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, Ilse Bosmans, Dirk Ottenburghs en Els 
Robeyns 
4 stemmen tegen: Jeannine Leduc, Sandra Jans, Marc Weeghmans en Stijn Vandersmissen 
2 onthoudingen: Mario Vanvoorden en Marc Beertens 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 het meerjarenplan 2014-2019 - herziening houdende , de strategische nota, de financiële nota en de 
toelichting wordt vastgesteld en dit met volgende resultaten-saldi: 
 
-  Het financiële doelstellingenplan (M1):  
   2014:  -4.964.969 
   2015:      231.998 
   2016:     -675.612 
   2017:  -1.267.414 
   2018:       472.967 
   2019:       474.209 
 
-  De staat van het financieel evenwicht (M2) 
.   Resultaat op kasbasis                Autofinancieringsmarge 
    2014:   2.765.758                           796.085 
    2015:   2.997.756                           107.638 
    2016:   2.322.144                           242.437 
    2017:   1.054.730                           300.882 
    2018:   1.527.697                           200.335 
    2019:   2.001.906                            100.260 
 
 
Art. 2 het meerjarenplan 2014-2019 - herziening wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheden 
conform art. 253 gemeentedecreet  
 
Art. 3 het meerjarenplan 2014-2019 - herziening  wordt digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid. 
 
 
PUNT 3: VASTSTELLEN BUDGET 2015: DOELSTELLINGENNOTA EN -BUDGET, FINANCIËLE TOESTAND, LIJSTEN 
OVERHEIDSOPDRACHTEN, DADEN VAN BESCHIKKING, NOMINATIEVE SUBSIDIES, DE FINANCIËLE NOTA 
HOUDENDE HET EXPLOITATIE-, HET INVESTERINGS-EN HET LIQUIDITEITENBUDGET EN DE TOELICHTING. 
DE RAAD, 
 
Juridische grondslag 
Het gemeentedecreet van 2005-07-15 en alle latere wijzigingen 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010   betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 23 november 2012. 
Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van 
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het Ministerieel Besluit van 26 november 
2012.  
Omzendbrief BB 2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en 
budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus (B.S.30/04/2013) 
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Omzendbrief BB 2013/7 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus" 
(B.S.07/10/2013) 
Omzendbrief BB 2013/8 - De veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus (B.S.30/10/2013) 
Omzendbrief BZ 2012/3 betreffende de vermindering van de plan-en rapporteringsverplichtingen: 
bekendmaking van de Vlaamse beleidsprioriteiten 
Omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-
2019 en de budgetten 2015  
Het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen 
kunnen worden opgelegd  
Verslag van het managementteam dd. 2015-10-03; 
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 2013-12-09 tot goedkeuren van het ontwerp 
van budget 2015; 
Het meerjarenplan 2014-2019 - herziening goedgekeurd in vergadering van de gemeenteraad dd. 2015-03-
31 
 
Toelichting (feiten en context) 
Er ligt een ontwerp van budget 2015 voor ter bespreking. 
 
Dit ontwerp bevat: 
a) de beleidsnota, de doelstellingennota, het doelstellingenbudget inclusief schema B1, de financiële 
toestand, lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden 
opgenomen,  lijst met daden van beschikking, lijst met nominatief toegekende subsidies,  
b) de financiële nota omvattende het exploitatiebudget (B2), het investeringsbudget (B3 en B4), het 
liquiditeitenbudget (B5)  
c) de toelichting omvattende de toelichting bij het exploitatiebudget (TB1 en TB2), toelichting bij het 
investeringsbudget (TB3, TB4 en per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire 
beleidsdoelstelling een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie 
van de activa), de evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5), een overzicht per beleidsveld van de te 
verstrekken werkings- en investeringssubsidies    
 
A. De beleidsnota 
De beleidsnota verwoordt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar zal voeren en 
concretiseert de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan in concrete acties. In de beleidsnota van het 
budget komen de doelstellingen van het betrokken financieel boekjaar tot uiting.  
De beleidsnota van het budget omvat de doelstellingennota, het doelstellingenbudget, de financiële 
toestand, de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden 
opgenomen, de lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen, de lijst 
met nominatief toegekende subsidies. 
De beleidsnota geeft een duidelijk beeld van het te voeren beleid in werkjaar 2015. 
 
B. De financiële nota 
Via de financiële nota van het budget worden de uitvoerders door de raad gemachtigd middelen te besteden 
en te verwerven. 
De financiële nota omvat het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget. 
De financiële nota geeft een duidelijk beeld van de beschikbare middelen voor het te voeren beleid in 
werkjaar 2015. 
 
C. De toelichting 
De toelichting bevat informatie ter verduidelijking van het budget. 
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De toelichting bevat het exploitatiebudget per beleidsdomein, de evolutie van het exploitatiebudget, de 
toelichting bij het investeringsbudget, de evolutie van het liquiditeitenbudget en een overzicht per 
beleidsveld van de te verstrekken werkings-en investeringssubsidies. 
De raadsleden gaan over tot bespreking van het budget 2015. 
Na bespreking van zowel de beleidsnota, de financiële nota en de toelichting, blijkt dat het budget aansluit 
bij het meerjarenplan en dit zowel inhoudelijk, beleidsmatig als financieel. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Dhr. Stijn Vandersmissen: Open-Vld heeft volgende bemerkingen bij het budget: 

• belasting op bedrijfskracht: men vraagt dat deze belasting wordt afgeschaft om zuurstof te geven aan 
bedrijven 

• verhoging van presentiegelden - in tijden van besparing had men dit beter niet gedaan - deze 9.000 € had 
beter op een andere manier aangewend, ze had beter naar de burgers gegaan ipv naar de mandatarissen 

• men vindt de kostprijs voor het informatieblad te hoog - de lay-out mag soberder zijn en de inhoudelijke 
waarde hoger 

• middelen voorzien voor vernieuwing meubilair in zaal De Meersche? 
Antwoord: 
Mevr. Els Robeyns: mogelijkheid om tafels en stoelen te vervangen 

• toelage aan de lichtstoet: men heeft deze destijds toegekend om op te kunnen starten met dit evenement - 
men vraagt zich af of dit nog nodig is: er worden toch inkomsten gegenereerd 
Antwoord: 
Mevr. Els Robeyns 
Dit evenement geeft onze gemeente een extra uitstraling, net zoals de braderie van de middenstand  

• actie branddetectoren: men wil benadrukken dat deze van een goede kwaliteit moeten zijn, zo niet zijn ze 
schadelijk voor de gezondheid 
Antwoord: 
mevr. Els Robeyns: men heeft hierover al overleg gehad met de brandweer - eerstdaags zal er werk gemaakt 
worden van concrete uitvoering van deze actie 

• Schuil op Maupertuus: wat wordt hier mee bedoeld? 
Antwoord: 
Mevr. Els Robeyns: voor opslag van hout en rubberen banden van jeugdverenigingen die nu opgeslagen 
liggen in de kelder van jeugdheem - omwille van brandveiligheid wordt dit beter niet meer in het jeugdheem 
zelf opgeslagen 
 

BESLUIT: Vaststellen budget 2015 - goedkeuren 
13 stemmen voor: Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes, Albert Thijs, Chris Ramaekers, Frank 
Cornitensis, Luc Knuts, Herman Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, Ilse Bosmans, Dirk Ottenburghs en Els 
Robeyns 
4 stemmen tegen: Jeannine Leduc, Sandra Jans, Marc Weeghmans en Stijn Vandersmissen 
2 onthoudingen: Mario Vanvoorden en Marc Beertens 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 het budget 2015 wordt vastgesteld en dit met volgende resultaten: 
- De beleidsnota:  
                uitgaven: 8.909.763 
                ontvangsten: 9.141.762 
                saldo: 231.998  
- De Doelstellingennota:  
                exploitatie:  -166.000 
                 Investeringen:  -683.447 
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                 Andere: 0,00 
- Het Doelstellingenbudget (B1): 231.998 
- Het Exploitatiebudget (B2): 672.364 
- Het totaal van de investeringsenveloppes (B3): 
                                      Verbinteniskrediet            Transactiekrediet 2015 
    totaal uitgaven:                7.018.380                            1.352.636   
    totaal ontvangsten:          2.053.810                               215.110  
   (Saldo:                               - 4.964.570                         - 1.137.526) 
- De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen (B4): - 1.137.526 
- Het liquiditeitenbudget (B5):  
               Het budgettair resultaat boekjaar:  231.998 
               Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar: 2.765.758 
               Het gecumuleerde budgettaire resultaat:  2.997.756 
               Het resultaat op kasbasis: 2.997.756  
 
 
Art. 2 het budget 2015 stemt overeen met het meerjarenplan 2014-2019 - herziening 
 
Art. 3 het budget 2015 wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheden conform art. 253 
gemeentedecreet 
 
Art. 4 het budget 2015 wordt digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid. 
 
 
PUNT 4: BEPALING VAN DE OPDRACHTEN: 
- DIE NOMINATIEF IN HET BUDGET 2015 - MET DETAIL VOORZIEN ZIJN, EN 
- WAARVOOR HET BEPALEN VAN DE WIJZE EN DE VOORWAARDEN VAN GUNNEN WORDEN GEDELEGEERD 
NAAR HET COLLEGE. 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2015,houdende het reglement tot vaststelling van de 
bevoegdheden van de gemeenteraad die aan het College van Burgemeester en Schepenen worden 
gedelegeerd - wijziging bepaalt: 
"Art. 1 Overeenkomstig art. 43 en 57 van het gemeentedecreet worden beschouwd als opdrachten 
van dagelijks bestuur: 
1) Alle verbintenissen zonder financiële impact die niet expliciet tot de bevoegdheid van de 
gemeenteraad behoren 
2) De verrichtingen in het exploitatiebudget die het bestuur niet jaaroverschrijdend binden 
3) De verrichtingen in het exploitatiebudget die het bestuur jaaroverschrijdend binden, 
waarvan de jaarlijkse uitgave niet hoger ligt dan het bedrag, zoals gebruikelijk voor de 
opdrachten die in het kader van de wetgeving overheidsopdrachten gegund worden met 
toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking zoals voorzien in art. 
105§1 van het KB van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, thans 
85.000 € excl. BTW en berekend over de volledige opdrachtduur (voor overeenkomsten van 
een bepaalde duur met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging en voor overeenkomst van 
onbepaalde duur wordt de totale opdrachtenwaarde berekend op 48 maanden) 
4) de verrichtingen in het investeringsbudget waarvan het verbinteniskrediet niet hoger ligt dan 
50.000 € over overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten voor zover deze 
binnen hetzelfde boekjaar gerealiseerd of geleverd worden in normale omstandigheden 
Het college is derhalve bevoegd om voor de verrichtingen van dagelijks bestuur de wijze, waarop 
overheidsopdrachten worden gegund, evenals de vast te stellen voorwaarden, bestekken of 
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lastenboeken te bepalen, uiteraard binnen de perken van de op de begroting ingeschreven 
kredieten. 
Ingeval van twijfel bij het gemeentelijk personeel of het wel degelijk een aangelegenheid van 
dagelijks bestuur betreft, geldt de verplichting om het dossier voor te leggen aan het college van 
burgemeester en schepenen als hoofdbudgethouder. 
 
Art. 2 In aanvulling van art. 1 zal het college – als de gemeenteraad de voorwaarden en wijze van 
gunnen niet zelf heeft vastgelegd - de bevoegdheid krijgen tot vaststelling van de wijze en de 
voorwaarden van gunnen voor alle nominatief in het budget (wijzigingen) en haar bijlagen 
opgenomen werken, leveringen en diensten binnen de perken van de in het budget (wijzigingen) in 
haar bijlagen opgenomen kredieten en binnen verder door de gemeenteraad n.a.v. de goedkeuring 
van het budget (of budgetwijziging) bepaalde krijtlijnen. 
Hiertoe zal de raad bij afzonderlijke beslissing de opdrachten bepalen: 
1) die nominatief in het budget voorzien zijn en afzonderlijk omschreven in de toelichtende 
nota (beleidsnota) bij het budget en 
2) waarvoor het bepalen van de wijze en de voorwaarden van gunnen worden gedelegeerd 
naar het college 
 
Art. 3 Wijzigingen tijdens de uitvoeringsfase aan gegunde opdrachten, ook als die niet onder 
dagelijks bestuur vallen en voor zover die wijzigingen niet leiden tot bijkomende uitgaven van meer 
dan 10 % van het oorspronkelijke gunningsbedrag, worden beschouwd als opdrachten van dagelijks 
bestuur.  
 
Juridische grondslag 
Het gemeentedecreet van 2005-07-15 en alle latere wijzigingen, inzonderheid op art. 43 §2 punt 11a en b, 
alsook art. 57 §3 punt 5 en 6. 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010   betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 23 november 2012. 
Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van 
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het Ministerieel Besluit van 26 november 
2012.  
Omzendbrief BB 2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en 
budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus (B.S.30/04/2013) 
Omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-
2019 en de budgetten 2015 
Omzendbrief BB 2013/7 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus" 
(B.S.07/10/2013) 
Omzendbrief BB 2013/8 - De veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus (B.S.30/10/2013) 
Omzendbrief BZ 2012/3 betreffende de vermindering van de plan-en rapporteringsverplichtingen: 
bekendmaking van de Vlaamse beleidsprioriteiten 
Het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen 
kunnen worden opgelegd  
Verslag van het managementteam dd. 2015-03-10; 
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 2015-03-11 tot goedkeuren van het ontwerp 
van budget 2015; 
Het budget 2015 en het meerjarenplan 2014-2019 - herziening vastgesteld in vergadering van de 
gemeenteraad dd. 2015-03-31; 
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; 
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Toelichting (feiten en context) 
Gelet op het budget 2015, omvattende: 
  a. de doelstellingennota, en - budget, financiële toestand, lijsten overheidsopdrachten, daden van 
beschikking, nominatieve subsidies, de financiële nota houdende het exploitatie-, het investerings- en 
liquiditeitenbudget en de toelichting.  
 
Gelet op bijgevoegde nominatieve lijst,  
houdende de opdrachten:  
. die nominatief in het budget 2015 met detail voorzien zijn , en 
. waarvoor het bepalen van de wijze en de voorwaarden van gunnen worden gedelegeerd naar het college  
Gelet dat deze lijst de acties omvat die werden opgenomen in de beleidsnota en de doelstellingennota van 
het budget 2015; 
 
Overwegende dat deze opdrachten (acties) bijgevolg als zijnde ’nominatief opgenomen in het vastgestelde 
budget’ beschouwd mogen worden;   
 
BESLUIT: Nominatieve opdrachten budget 2015 - goedkeuren 
13 stemmen voor: Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes, Albert Thijs, Chris Ramaekers, Frank 
Cornitensis, Luc Knuts, Herman Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, Ilse Bosmans, Dirk Ottenburghs en Els 
Robeyns 
4 stemmen tegen: Jeannine Leduc, Sandra Jans, Marc Weeghmans en Stijn Vandersmissen 
2 onthoudingen: Mario Vanvoorden en Marc Beertens 
 
De Raad beslist: 
 
Art. 1 De opdrachten opgenomen in de bijgevoegde lijst:  
“ Bepaling van de opdrachten:  
. die nominatief in het budget 2015 met detail  
   voorzien zijn , en 
. waarvoor het bepalen van de wijze en de voorwaarden van gunnen 
  worden gedelegeerd naar het college”  
en  dewelke acties omvat die werden opgenomen in de beleidsnota en de doelstellingennota van het budget 
2015; 
worden als zijnde nominatief opgenomen in het vastgestelde budget en afzonderlijk omschreven in de 
beleidsnota en doelstellingennota bij het budget, beschouwd. 
Deze lijst maakt integrerend deel uit van dit besluit en  bevat de acties die werden opgenomen in de 
beleidsnota en de doelstellingennota van het budget 2015; 
 
Art. 2 Het bepalen van de wijze en de voorwaarde van gunnen van deze opdrachten wordt gedelegeerd naar 
het college van burgemeester en schepenen.  
 
 

III. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 5: ARBEIDSREGLEMENT: AANPASSING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
- beslissing gemeenteraad goedkeuring arbeidsreglement dd. 31.10.2003 
- Beslissing gemeenteraad 29.01.2004 en 27.01.2012 houdende aanpassing arbeidsreglement 
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Juridische grondslag 
- Wet van 08.04.1965 tot instelling van de arbeidsreglementen 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en 
houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
- Welzijnswet 04.08.1996 en de wijzigingen ervan 
- Wet van 26.12.2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden 
 
Toelichting (feiten en context) 
Ten gevolge van de gewijzigde wetgeving en actualisatie van gegevens, dient het Arbeidsreglement 
aangepast te worden. 
 
Adviezen 
- bespreking cbs 02.03.2015 
- bespreking MAT 09.03.2015 
- bespreking cbs 09.03.2015 
- verslag van het overleg- en onderhandelingscomité 20.03.2015 en protocol 
- bespreking resultaten overleg- en onderhandelingscomité cbs 23.03.2015 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns licht de redenen tot wijziging toe (eenheidsstatuut arbeiders en bedienden, welzijnswet, 
rechtspositieregeling, actualisaties, ...). 
 
 

BESLUIT: Aanpassing arbeidsreglement - goedkeuring 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Het arbeidsreglement van de gemeente Wellen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in 
vergadering van 31.10.2003, aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 29.01.2004 en 27.01.2012, wordt vanaf 
heden aangepast zoals gevoegd als bijlage bij dit besluit. 
 
Art. 2 Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit met bijlage over te maken aan de inspectie van 
sociale wetten, de provinciegouverneur en het OCMW van Wellen. 
 
Art. 3 Een exemplaar van dit arbeidsreglement te overhandigen aan ieder personeelslid. 
 
 
PUNT 6: GSM POLICY GEMEENTE WELLEN IN VERBAND MET DE TERBESCHIKKINGSTELLING EN GEBRUIK VAN 
EEN GSM 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
- GR-besluit 26.11.2004 betreffende de toekenning van een vergoeding voor het GSM gebruik van de 
personeelsleden. 
- GR-besluit 28.01.2009 betreffende de toekenning van een vergoeding voor het GSM gebruik van de 
personeelsleden: verhoging bedrag. 
 
Juridische grondslag 
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- Besluit van de Vlaamse regering van 07.12.2007 houdende minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en 
houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 156. 
- Gemeenteraadsbesluit dd. 30.12.2008 houdende vaststelling Rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel en de latere wijzigingen ervan. 
 
Toelichting (feiten en context) 
- de tussenkomst in abonnementskosten door het bestuur, werd tot op heden niet vastgelegd in een 
reglement. 
- de toekenning van een vergoeding voor het GSM gebruik van bepaalde functies werd geregeld bij GR-
besluit van 26.11.2004 en 28.01.2009. 
- Met de invoering van dit reglement wordt de gehele reglementering omtrent de tussenkomst en GSM-
abonnementen en forfaitaire vergoedingen voor GSM gebruik gebundeld en transparant. De toekenning van 
de tussenkomsten zal volledig gebeuren via het loonpakket van de betrokken werknemers. 
 
Adviezen 
- bespreking ontwerp reglement cbs 09 en 23.02.2015 
- bespreking MAT 09.03.2015 
- bespreking eindopmaak reglement cbs 09.03.2015 
- verslag overleg- en onderhandelingscomité 20.03.2015  
- bespreking resultaten overleg-en onderhandelingscomité cbs 23.03.2015 
 
BESLUIT: Goedkeuren GSM-policy 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 de GSM policy gemeente Wellen in verband met de terbeschikkingstelling en gebruik van een GSM, 
zoals gevoegd in bijlage, in te voeren met terugwerkende kracht met ingang van 01.01.2015. 
 
Art. 2 Alle geschillen betreffende de toepassing van deze GSM policy worden door het college van 
burgemeester en schepenen beslecht. 
 
Art. 3 Deze GSM policy zal overhandigd worden aan elk personeelslid. 
 
 
PUNT 7: REGLEMENT TOEKENNING KILOMETERVERGOEDING VOOR BINNENLANDSE DIENSTREIZEN EN 
REIZENDE FUNCTIES: GOEDKEURING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
Juridische grondslag 
- Besluit van de Vlaamse regering van 07.12.2007 houdende minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en 
houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
- Gemeenteraadsbesluit dd. 30.12.2008 houdende vaststelling Rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel en de latere wijzigingen ervan. 
 
Toelichting (feiten en context) 
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- de vergoeding voor reiskosten werd tot op heden vastgelegd in de Rechtspositieregeling van het personeel. 
(art. 240) Het bedrag van deze kilometervergoeding werd jaarlijks vastgelegd bij GR-besluit. 
- de verplaatsingsvergoedingen voor de reizende functies werd jaarlijks bij GR-besluit vastgelegd. 
- Met de invoering van dit reglement wordt de gehele reglementering omtrent de toekenning van 
kilometervergoeding gebundeld en transparant. De toekenning van de kilometervergoeding zal volledig 
gebeuren via het loonpakket van de betrokken werknemers. 
- De bedragen van de kilometervergoeding zullen jaarlijks op 1 juli automatisch aangepast worden aan het 
algemene indexcijfer van de consumptieprijzen door de van kracht zijnde bedragen te vermenigvuldigen met 
een breuk waarvan de noemer gelijk is aan het consumptie-indexcijfer van de maand mei van het 
voorgaande jaar en de teller gelijk is aan het consumptie-indexcijfer van de maand mei van het lopende jaar.  
 
Adviezen 
- bespreking ontwerp reglement cbs 09 en 23.02.2015 
- bespreking MAT 09.03.2015 
- bespreking eindopmaak reglement cbs 09.03.2015 
- verslag overleg- en onderhandelingscomité 20.03.2015  
 
BESLUIT: Reglement toekenning kilometervergoeding - goedkeuring 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Het reglement 'toekenning kilometervergoeding voor binnenlandse dienstreizen en reizende functies',  
zoals gevoegd in bijlage,  in te voeren met terugwerkende kracht met ingang van 01.01.2015. 
 
Art. 2 Alle geschillen betreffende de toepassing van dit reglement worden door het college van burgemeester 
en schepenen beslecht. 
 
Art. 3 Dit reglement zal overhandigd worden aan elk personeelslid. 
 
 
PUNT 8: ALGEMENE VERGADERING VAN INFRAX LIMBURG OP 27 APRIL 2015 : VASTSTELLEN MANDAAT 
AFGEVAARDIGDEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De oproepingsbrief van 9 maart 2015 tot de gewone algemene vergadering van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Infrax Limburg van 27 april om 18 uur in de Provinciale Hogeschool Campus D, Elfde 
Liniestraat 24 te Hasselt met volgende agendapunten: 
 
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
3. Balans en resultatenrekening boekjaar 2014 
4. Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een eerste dividend 
5. Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend 
6. Kwijting aan bestuurders en commissaris 
7. Benoeming commissaris 
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
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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 Infrax bij de agendapunten van de gewone algemene vergadering van 27 april 
2015, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 9 maart 2015. 
 
Argumentatie 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax Limburg. 
 
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 het Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg gedurende de 
legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: Vaststellen mandaat algemene vergadering Infrax 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de 
gewone algemene vergadering van Infrax Limburg van 27 april 2015  goedgekeurd, met dien verstande dat 
het agendapunt "Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend" voorwaardelijk wordt 
goedgekeurd onder de modaliteiten zoals hierna uiteengezet. 
Het agendapunt "Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend" heeft betrekking op 
de uitkering en betaalbaarstelling van een dividend ten belope van een bedrag van EUR 15.000.000 alsook de 
aanvaarding van bepaalde betalingsmodaliteiten inzake de schuld die ontstaat ten gevolge van de uitkering 
en betaalbaarstelling van genoemd dividend, een en ander zoals opgenomen in de uitnodiging van 9 maart 
2015 (het Tweede dividend) 
 
Voor dit agendapunt "Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend" geldt de 
goedkeuring onder de opschortende voorwaarde dat de secretaris van de algemene vergadering van infrax 
Limburg voorafgaand aan de beslissing van de algemene vergadering met betrekking tot dit agendapunt heeft 
vastgesteld dat elk van de aandeelhouders van Infrax Limburg (inclusief de aandeelhouders die niet op de 
algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn) een overeenstemmende goedkeuring (en 
machtiging aan de betrokken volmachtdrager om dienovereenkomstig te stemmen) heeft voorgelegd waaruit 
blijkt dat de betrokken aandeelhouder instemt met het Tweede Dividend en waaruit aldus blijkt dat dit 
agendapunt met unanimiteit van de stemmen zal worden goedgekeurd. 
 
Indien de secretaris van de algemene vergadering van Infrax Limburg voorafgaand aan de algemene 
vergadering heeft vastgesteld dat bovenstaande voorwaarde niet is vervuld, wordt het agendapunt "Beslissing 
tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend" geacht niet door de gemeente te zijn 
goedgekeurd en dient de volmachtdrager dienovereenkomstig een negatieve stem uit te brengen met 
betrekking tot dit agendapunt op de algemene vergadering. 
 
Art. 2 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de gewone algemene 
vergadering van Infrax Limburg van 27 april 2015 (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 gewone  algemene vergadering Infrax Limburg van 27 april 
2015 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  Infrax Limburg, Trichterheideweg 8, 3500 
Hasselt. 
 
 

IV. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 9 : OPNAME NIEUWE INPLANTING BEEK IN OPENBAAR DOMEIN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
besluit van de gemeenteraad van 24.05.2012 tot verkoop van de percelen gelegen Dorpsstraat 27 b aan de 
Kleine Landeigendommen en aankoopakte dd. 18.07.2012 
besluit van de gemeenteraad van 31.10.2014 tot goedkeuring van de opdracht bij wijze van openbare 
aanbesteding voor het uitvoeren van werken voor het omleggen van en openmaken beek en 
aanpassingswerken plein Dorpsstraat - fase 1 
aanvraag stedenbouwkundige vergunning ingediend dd. 03.02.2015 en schrijven ruimte Vlaanderen dd. 
20.02.2015. 
 
Juridische grondslag 
gemeentedecreet van 15.07.2015, gecoördineerd 
decreet van 26.03.2001 betreffende de openbaarheid van bestuur 
wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen. 
 
Toelichting (feiten en context) 
De Vloedgracht nr. 523 betreft een niet in de atlas van de onbevaarbare waterlopen geklasseerde waterloop 
en wordt verplaatst op de naastliggende gronden van de gemeente, die momenteel behoren tot het privaat 
domein van de gemeente. De oorspronkelijke bedding behoorde tot het openbaar domein en situeert zich 
nu deels op de percelen van de Kleine Landeigendom. Bij beslissing van de gemeenteraad werd dd. 
24.05.2012 werd dit onttrokken aan het openbaar domein om de verkoop mogelijk te maken. 
 
Adviezen 
Watering de Herk dd. 03.12.2014 
dienst Water en Domeinen provincie Limburg dd. 20.02.2015 
 
Argumentatie 
De nieuwe bedding van de omgelegde beek dient te worden opgenomen in het openbaar domein van de 
gemeente Wellen en dient als dusdanig ook zo in stand gehouden te worden. 
 
BESLUIT: Goedkeuren opname nieuwe inplanting beek in openbaar domein 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 de nieuwe bedding van de verplaatste beek zal na uitvoering van de werken opgenomen worden in het 
openbaar domein van gemeente Wellen. Er zal een opmetingsplan worden opgemaakt met de nieuwe loop 
van de beek waarna de beslissing samen het plan voor verder gevolg wordt overgemaakt aan de Administratie 
van het kadaster, registratie en de domeinen. 
 
Art. 2 een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan Ruimte Vlaanderen  
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PUNT 10: ENGAGEMENTSVERKLARING LEADER HASPENGOUW 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Verzoek tot afleveren van een engagementsverklaring Leader Haspengouw 2014-2020 - brief provincie 
Limburg dd. 22.01.2015 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet 15.07.2005, gecoördineerd 
Europese verordening 1305/2013  
Vlaams programmadocument voor programmaperiode 2014-2020  voor Plattelandsontwikkeling 
(PDPO III 2014-2020) 
Intentieverklaring college burgemeester en schepenen dd. 30.06.2015 
beslissing van het college burgemeester en schepenen dd. 23.02.2015 tot goedkeuring van de 
engagementsverklaring onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad. 
 
Toelichting (feiten en context) 
In uitvoering van de oproep van het provinciaal managementcomité d.d. 2014-06-16 tot de vorming van 
nieuwe plaatselijke groepen en de opmaak van een lokale ontwikkelingsstrategie is d.d. 2014-06-25 het 
participatief publiek-privaat traject voor de regio Haspengouw gestart. 
De voorbije maanden heeft een werkgroep de lokale ontwikkelingsstrategie binnen het referentiekader van 
het provinciaal plattelandsbeleid 2014-2020 volledig uitgewerkt. Deze strategie bevat een omschrijving van 
het Leadergebied, de samenstelling en de werking van de plaatselijke groep en het eigenlijke 
ontwikkelingsprogramma. In juni 2014 werd reeds kennis genomen van het voorstel tot Leader-werking en 
gebiedsafbakening en een intentie onderschreven toe te treden tot deze Leader-werking. Deze intentie dient 
vertaald te worden naar een engagement voor de programmaperiode 2014-2020. Hiertoe dient een 
engagementsverklaring afgeleverd te worden en een vertegenwoordiging van gemeente Wellen aangeduid 
te worden in de Plaatselijke Groep.  
 
De goedkeuring van het Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling III door de Europese 
Commissie bevindt zich in de laatste fase. De Vlaamse Landmaatschappij wil hierop anticiperen en de lokale 
ontwikkelingsstrategie reeds laten goedkeuren door het provinciaal managementcomité. 
 
Argumentatie 
De engagementsverklaring werd reeds door het college goedgekeurd en ondertekend gezien gevraagd werd 
deze aan provincie te bezorgen uiterlijk op 26.02.2015.  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze 
beslissing te bekrachtigen. 
Deelnemen aan dit project betekent dat er ingeschreven kan worden op projecten die interessant zijn voor 
gemeente Wellen in kader van de gekozen thema's (leefbare dorpen, bodem-en waterbeheer, landbouw-en 
natuureducatie). 
 
BESLUIT: Goedkeuren engagementsverklaring Leader Haspengouw 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De beslissing van het college van 23.02.2015 te bekrachtigen waarbij de engagementsverklaring 
Plaatselijke Groep Leader Haspengouw 2014-2020 werd goedgekeurd en onderschreven. 
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Art. 2 Gemeente Wellen wordt in de Plaatselijke Groep Leader Haspengouw vertegenwoordigd door mevr. 
Kristien Treunen, schepen en bij afwezigheid haar te laten vervangen door mevr. Els Robeyns 
 
Art. 3 Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie Limburg 
 
 
PUNT 11: UITVOERING ARCHEOLOGISCHE PROSPECTIE MET INGREEP IN DE BODEM TE ULBEEK VOLGENS 
ONDERHANDELINGSPROCEDURE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Gemeenteraadsbeslissing dd. 25.02.2015 inzake de goedkeuring van de overheidsopdracht voor het project 
Afkoppeling Ulbeek volgens een openbare aanbesteding 
Aanvraag stedenbouwkundige vergunning dd. 19.11.2014 ingediend bij Ruimte Vlaanderen  
Advies Onroerend Erfgoed naar aanleiding van de aanvraag stedenbouwkundige vergunning, per e-mail 
ontvangen dd. 06.02.2015 en latere besprekingen met Onroerend Erfgoed op 19.02.2015 en 27.03.2015 
E-mailbericht dd. 05.03.2015 van Onroerend Erfgoed met de bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor 
een archeologische prospectie in de bodem 
  
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 
Wet van 15 juni 2006 vooral de artikelen 23 en 24 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de koninklijke besluiten van 15 juli 2011  
en 14 januari 2013 
Wet van 17 juni 2013 en latere wijzigingen betreffende motivering informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van Monumenten en Stads- en Dorpsgezichten en latere 
wijzigingen  
Decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, en latere wijzigingen 
MB van 09 juni 2004 tot bescherming van de voormalige Dorpsdries van Ulbeek als beschermd dorpsgezicht 
Decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium en latere wijzigingen, 
hierna genoemd het archeologiedecreet. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende 
de bescherming van het archeologisch patrimonium en latere wijzigingen, hierna genoemd het 
archeologiebesluit. 
Ministerieel besluit van 13 september 2011 tot bepaling van de minimumnormen voor de registratie en 
documentatie bij archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem en de wijze van rapportering tot 
uitvoering van artikel 14, §3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van 
het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, hierna genoemd 
de minimumnormen.  
 
Toelichting (feiten en context) 
Het agentschap Onroerend Erfgoed is van oordeel dat het terrein voorafgaand archeologisch gescreend 
dient te worden gezien het Dorpsplein gelegen is naast de archeologisch gekende site CAI 700647 Sint-
Rochuskerk met voorgaande fases. Het plein kan volgens Onroerend Erfgoed bijgevolg eveneens sporen 
bevatten die gelinkt kunnen zijn met de archeologische site en word er in eerste instantie gedacht aan 
mogelijke begravingen. Het is niet duidelijk in hoeverre de bestaande inrichtingen al schade toegebracht 
hebben aan het archeologisch bodemarchief noch in hoeverre de huidige geplande verstoringen dieper 
zouden gaan dan de voorgaande.  
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De opdracht voor het uitvoeren van een archeologische prospectie bestaat uit 2 percelen, met name: 
 
perceel 1 : het uitvoeren van een bureauonderzoek 
perceel 2 : het uitvoeren van het veldwerk  
 
De inschrijver is verplicht zich in te schrijven op de 2 percelen van de opdracht. Indien echter Onroerend 
Erfgoed van oordeel is dat na afronding van het bureau-onderzoek geen verder onderzoek nodig is, wordt 
perceel 2 niet toegewezen. 
 
De totale kostprijs van het onderzoek wordt geraamd op 15.000 EUR (incl. BTW)  
 
Argumentatie 
Het ontwerp bestek voor de uitvoering van een archeologische prospectie met ingreep in de bodem 
Dorpsplein Ulbeek opgemaakt door dienst Woon- en Leefomgeving gemeente Wellen wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad 
 
Voor voormelde opdracht wordt de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking  als procedure 
voorgesteld.  
 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet 15.000 EUR te voorzien in het budget 2015 

Prioritaire 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 001.005.001.021 : archeologisch onderzoek plein Ulbeek 

Beleidsdomein Woon- en Leefomgeving 

Registratiesleutel 0721/2140007 

Investeringsenveloppe  

Visum momenteel niet nodig 

 
BESLUIT: Goedkeuren overheidsopdracht archeologische prospectie Ulbeek volgens 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
eenparig aangenomen 
 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De opdracht voor de uitvoering van een archeologische prospectie met ingreep in de bodem op het 
Dorpsplein Ulbeek zal volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund worden. 
 
Art. 2 Het bestek opgemaakt door de dienst Woon- en Leefomgeving  "Uitvoering archeologische prospectie 
met ingreep in de bodem Dorpsplein Ulbeek" met een geraamd bedrag van 15.000 EUR (incl. BTW) wordt 
goedgekeurd. 
 
Art. 3  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de opdracht 
toe te wijzen en uit te voeren. 
 
 

V. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
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PUNT 12: KERKFABRIEK SINT-AGATHA BERLINGEN : ADVIES JAARREKENING 2014 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De door het centraal kerkbestuur gecoördineerde ingediende jaarrekeningen van de kerfabrieken Sint-Jan-
de-Doper, Sint-Agatha Berlingen en Sint-Rochus Ulbeek; 
 
De jaarrekening 2014 goedgekeurd door de kerkraad Sint-Agatha Berlingen in zijn vergadering van 18 
februari 2015; 
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten; 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 14 december 2012, 
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale 
diensten van de erkende erediensten; 
 
Het ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende de vaststelling van de bijhorende modellen; 
 
De bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
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; 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
Verleent gunstig advies 
 
Art. 1 aan de jaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Molenstraat 4, de kerkfabriek 
Sint-Agatha Berlingen, p/a Margaretha Neven, Berlingenstraat 12, De Dienst Kerkfabrieken van het Bisdom te 
Hasselt, Vrijwilligersplein 14 te 3500 Hasselt en de Provinciegouverneur, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 13: KERKFABRIEK SINT-JAN-DE-DOPER : ADVIES JAARREKENING 2014 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De door het centraal kerkbestuur gecoördineerde ingediende jaarrekeningen van de kerfabrieken Sint-Jan-
de-Doper, Sint-Agatha Berlingen en Sint-Rochus Ulbeek; 
 
De jaarrekening 2014 goedgekeurd door de kerkraad Sint-Jan-de-Doper in zijn vergadering van 27 januari 
2015; 
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten; 
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Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 14 december 2012, 
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale 
diensten van de erkende erediensten; 
 
Het ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende de vaststelling van de bijhorende modellen; 
 
De bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
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; 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
Verleent gunstig advies 
 
Art. 1 aan de jaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Molenstraat 4, de kerkfabriek 
Sint-Jan-de-Doper, p/a Francis Bosmans, Hertenstraat 9c, De Dienst Kerkfabrieken van het Bisdom te Hasselt, 
Vrijwilligersplein 14 te 3500 Hasselt en de Provinciegouverneur, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 14: KERKFABRIEK SINT-ROCHUS ULBEEK : ADVIES JAARREKENING 2014 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De door het centraal kerkbestuur gecoördineerde ingediende jaarrekeningen van de kerfabrieken Sint-Jan-
de-Doper, Sint-Agatha Berlingen en Sint-Rochus Ulbeek; 
 
De jaarrekening 2014 goedgekeurd door de kerkraad Sint-Rochus Ulbeek in zijn vergadering van 5 februari 
2015; 
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten; 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 14 december 2012, 
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale 
diensten van de erkende erediensten; 
 
Het ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende de vaststelling van de bijhorende modellen; 
 
De bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Artikel 252  en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;  
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De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
Verleent gunstig advies 
 
Art. 1 aan de jaarrekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Molenstraat 4, de kerkfabriek 
Sint-Rochus Ulbeek, p/a Theo Govaerts, Veelstraat 19, De Dienst Kerkfabrieken van het Bisdom te Hasselt, 
Vrijwilligersplein 14 te 3500 Hasselt en de Provinciegouverneur, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. 
 
 

VI. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 15: GEMEENTERAAD 25 FEBRUARI : GOEDKEURING NOTULEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 25 februari 2015. 
 
Juridische grondslag 
De bepalingen van het gemeentedecreet.  Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Het huishoudelijk reglement gemeenteraad Wellen, laatst gewijzigd bij beslissing van de gemeenteraad 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 de notulen. 
 
BESLUIT: Goedkeuren notulen gemeenteraad 25 feburari 2015 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : De notulen van de vergadering van 25 februari 2015, goed te keuren. 
 
 

De vergadering wordt opgeheven om 22:30 uur. 
 

De Secretaris 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 


