BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 01/06/2021
AANWEZIG:
Guy Sillen (voorzitter),
Johan Sauwens (burgemeester),
Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève,
Maike Meijers (schepenen),
Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs,
Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist,
Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf,
Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans (raadsleden),
Kristien Schoofs (algemeen directeur)

Schepen Fons Caubergh verlaat de zitting bij behandeling van agendapunt 41 en vervoegt de zitting
bij behandeling van aanvullend agendapunt 1.
Raadslid Frieda Brepoels verlaat de zitting bij behandeling van agendapunt 41 en vervoegt de zitting
bij behandeling van agendapunt 42.
Raadslid Ann Thijs verlaat de zitting bij behandeling van aanvullend agendapunt 4 en vervoegt de
zitting bij behandeling van aanvullend agendapunt 5.

1

Vervanging vertegenwoordiger politieraad

Met eenparigheid van stemmen neemt de gemeenteraad kennis van het ontslag van rechtswege
van de heer Jochen Martens als lid van de politieraad en verklaart Alexandra Jans verkozen tot
effectief lid van de politieraad van de meergemeentezone Bilzen-Hoeselt-Riemst.
2

Vervanging gemeentelijke plaatsvervanger voor het mandaat van afgevaardigde in de
Algemene Vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor Houtvast vzw

Met eenparigheid van stemmen wordt de heer Jochen Martens, wonende Eik 1, 3740 Bilzen
vervangen door mevrouw Sandra Jans, wonende Riemsterweg 125, 3742 Bilzen als
plaatsvervanger van Véronique Jans in de Algemene vergadering van Sociaal Verhuurkantoor
Houtvast vzw.

3

Vervanging gemeentelijke plaatsvervanger voor het mandaat van afgevaardigde
in de (bijzondere) algemene vergadering van Limburg.net

Met eenparigheid van stemmen wordt de heer Jochen Martens, wonende Eik 1, 3740 Bilzen
vervangen door mevrouw Sandra Jans, wonende Riemsterweg 125, 3742 Bilzen als
plaatsvervanger van de heer Twan Geris in de (bijzondere) algemene vergaderingen van
Limburg.net.
4

Vaststelling verkeersreglement houdende het voorbehouden van 1 parkeerplaats voor
een oplaadpunt voor elektrische voertuigen te Mopertingen en Martenslinde

Met eenparigheid van stemmen worden op navolgende parkings 1 parkeerplaats voorbehouden voor
elektrische voertuigen:
- kerkplein te Mopertingen
- kerkplein te Martenslinde
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E/9a met onderbord VIId.
5

Vaststelling verkeersreglement site AZ Vesalius Bilzen

Met eenparigheid van stemmen stelt de gemeenteraad het verkeersreglement voor de site AZ
Vesalius Bilzen vast.
6

Vaststelling nieuwe straatnaam: definitieve beslissing

Met eenparigheid van stemmen gaat de gemeenteraad definitief akkoord met de nieuwe straatnaam
‘Bevrijdingsplein’, voor de standplaats van een Amerikaanse Shermantank en oorlogsmonument ter
herdenking van de bevrijding door geallieerde soldaten in 1944, gelegen tussen de Rode Kruislaan
en de Rademakerstraat in Mopertingen.
7

Verkoop lot 16 op bedrijventerrein Spelver III: goedkeuring verkoopovereenkomst

Met eenparigheid van stemmen keurt de gemeenteraad de overeenkomst met opmetingsplan goed
tot verkoop van lot 16 (21a 33ca) op bedrijventerrein Spelver III aan BVBA Algemene Glaswerken
Hulsmans & Zoon, voor het uitvoeren van de voormelde economische activiteiten, aan de prijs van €
159.975,00.
8

Goedkeuring marktraadpleging tot vestiging van een opstalrecht op kasteel Edelhof te
Munsterbilzen

Met 5 ja-stemmen en 26 neen-stemmen wordt de vraag van raadslid Johan Danen om dit
agendapunt te verdagen niet weerhouden.
Met 26 ja-stemmen, 4 neen-stemmen en 1 onthouding gaat de gemeenteraad akkoord om een
private partner aan te stellen voor de inrichting en exploitatie van kasteel Edelhof als kwalitatief
hoogstaande horeca-aangelegenheid te Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, kadastraal gekend sectie
B nummer 786/G. De gemeenteraad gaat akkoord met het organiseren van een marktraadpleging
waarbij de private partner zal worden aangeduid op grond van selectie- en beoordelingscriteria, en
ingevolge waarvan een opstalrecht zal worden toegekend aan deze private partner.

9

Nieuwe ontmoetingszaal Waltwilder: overeenkomst aankoop oude zaal Des Wouds

Met 28 ja-stemmen en 3 onthoudingen gaat de gemeenteraad akkoord met de aankoop van een
feestzaal, op en met grond en overige aanhorigheden, gelegen Waltwilderstraat 5 (volgens kadaster
1+), thans ten kadaster gekend sectie A nummer 493/L P0000, met een oppervlakte van acht are
éénentwintig centiare (8a 21ca) voor de prijs van € 120.000,00, en keurt bijgevoegde overeenkomst
goed.
10

Nieuwe ontmoetingszaal Waltwilder: intentieverklaring langdurige huurovereenkomst

Met 28 ja-stemmen en 3 onthoudingen keurt de gemeenteraad bijgevoegde intentieverklaring voor
langdurige huurovereenkomst met kerkfabriek Sint Remigius van Waltwilder goed.
11

Aanvaarding gratis grondafstand: zone voor openbare wegenis te Bilzen, 2de afd.
Beverst sectie A nr. 476/P0000/deel

Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de gemeenteraad de gratis grondafstand van lot 4 van
het opmetingsplan, opgemaakt door landmeter-expert Véronique Peeters te Aarschot op 23
november 2016, met een gemeten oppervlakte van 1a 75ca, zijnde deel van het huidige perceel
grond te Bilzen, 2de afdeling Beverst sectie A nummer 476/P0000 en met gereserveerd
perceelidentificatienummer 476/D P0000.
12

Politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en overtredingen betreffende
de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen en
bekrachtiging protocolakkoord

Met 21 ja-stemmen, 3 neen-stemmen en 7 onthoudingen bekrachtigt de gemeenteraad het
bijgevoegde protocolakkoord over overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en
overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende
toestellen tussen de stad Bilzen en de procureur des konings van het gerechtelijk arrondissement
Limburg en keurt de gemeenteraad de politieverordening betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties voor overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en
overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende
toestellen, met inwerkingtreding op 1 juli 2021, goed.
13

Werkingstoelagen socio-culturele verenigingen 2021

Met 4 ja-stemmen en 27 neen-stemmen wordt het amendement van raadslid Annick Ponthier, om
Oxfam Wereldwinkel Bilzen uit de lijst te schrappen, niet weerhouden.
Met 27 ja-stemmen en 4 onthoudingen kent de gemeenteraad de werkingssubsidies toe conform het
advies van de dienst cultuur.
14

Speelstraten - tussenkomst spelmateriaal

Met eenparigheid van stemmen gaat de gemeenteraad akkoord om de aankoop of het huren van
spelmateriaal om een speelstraat aantrekkelijker te maken terug te betalen tot maximum € 100,00.

15

Aanpassing statuten Projectvereniging Erfgoed Haspengouw

Met eenparigheid van stemmen keurt de gemeenteraad de nieuwe statuten van Projectvereniging
Erfgoed Haspengouw goed.
16

Ontgraving begraafplaats Bilzen Centrum - bestek ID2397: goedkeuring lastenboek en
gunningswijze

Met 27 ja-stemmen, 3 neen-stemmen en 1 onthouding verleent de gemeenteraad goedkeuring aan
het bestek met nr. ID2397 en de raming voor de opdracht “Ontgraving begraafplaats Bilzen
centrum”, opgesteld door de dienst overheidsopdrachten. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt
€ 282.500,00 incl. 21% btw.
17

Samenaankoop elektriciteit en aardgas - periode 2022-2024 voor de stad, het AGB en
het OCMW Bilzen – besteknummer 116/22: Goedkeuring aanstelling VEB (Vlaams
EnergieBedrijf) als aankoopcentrale

Met 30 ja-stemmen en 1 onthouding verleent de gemeenteraad goedkeuring om aan te sluiten en
beroep te doen op de aankoopcentrale Vlaams EnergieBedrijf (VEB) voor de plaatsing van de
opdrachten (gas en groen elektriciteit) voor stad, OCMW en AGB Bilzen. De gemeenteraad
mandateert het college van burgemeester en schepenen om met VEB contracten te sluiten voor de
levering van groene elektriciteit en gas voor de stad, het OCMW en het AGB Bilzen voor een
periode van drie jaren, met ngang vanaf 1 januari 2022.
18

Aanleg riolering en wegeniswerken Fonteinstraat, Reekstraat en Lethenstraat
Rijkhoven - bestek BE010000464710220: goedkeuring eindafrekening

Met eenparigheid van stemmen verleent de gemeenteraad goedkeuring aan de eindafrekening voor
de opdracht “Aanleg riolering en wegeniswerken Fonteinstraat, Reekstraat en Lethenstraat
Rijkhoven”, opgesteld door de ontwerper, Arcadis Belgium, Kempische Steenweg 311/2.07, Campus
Corda te 3500 Hasselt, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van € 1.994.911,89
excl. btw en incl. herziening.
19

Nuhma cvba – Algemene vergadering maandag 7 juni 2021

Met 27 ja-stemmen en 4 onthoudingen keurt de gemeenteraad de agendapunten van de Algemene
Vergadering van maandag 7 juni 2021 van Nuhma cvba goed en wordt de gemeentelijke
vertegenwoordiger gemandateerd om op de Algemene Vergadering van 7 juni 2021 te handelen en
te beslissen conform dit besluit.
20

Limburg.net - Algemene Vergadering woensdag 23 juni 2021

Met 27 ja-stemmen en 4 onthoudingen keurt de gemeenteraad de agendapunten van de Algemene
Vergadering van woensdag 23 juni 2021 van de Opdrachthoudende vereniging Limburg.net worden
goed.

21

Cipal dv - Algemene Vergadering donderdag 24 juni 2021

Met 27 ja-stemmen en 4 onthoudingen keurt de gemeenteraad de agendapunten van de Algemene
Vergadering van Cipal van 24 juni 2021 goed. Aan de effectieve vertegenwoordiger, en in
voorkomend geval de plaatsvervangende volmachtdrager, wordt mandaat verleend om op de
Algemene Vergadering van Cipal van 24 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld
of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de
gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van deze algemene vergadering en verder al
het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda.
22

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Intercommunale vereniging voor hulp aan
Gehandicapten in Limburg, afgekort IGL - Algemene Vergadering donderdag 24 juni
2021

Met 27 ja-stemmen en 4 onthoudingen keurt de gemeenteraad de agenda van de gewone
Algemene Vergadering van IGL (Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in
Limburg) van donderdag 24 juni 2021 goed. De gemeenteraad draagt zijn afgevaardigde of
plaatsvervanger op om een positieve stem uit te brengen over de agendapunten van de gewone
Algemene Vergadering op 24 juni 2021. De afgevaardigde, of bij belet de plaatsvervanger, wordt
gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde vergadering – of op iedere andere datum waarop deze
uitgesteld of verdaagd zou worden – te handelen en te beslissen zoals vermeld in artikel 2 en verder
al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda.
23

AGB rekening 2020: verlenen van advies volgens de beleids- en beheerscyclus en
goedkeuren volgens het Wetboek van Vennootschappen

Met 22 ja-stemmen en 9 onthoudingen verleent de gemeenteraad volgens de bepalingen van het
decreet lokaal bestuur gunstig advies aan de toezichthoudende overheid over de jaarrekening 2020
waarvan de resultatenrekening resulteert in een winst van € 33.915.
24

Kerkfabriek Sint-Mauritius, Bilzen: rekening 2020

Met eenparigheid van stemmen geeft de gemeenteraad een gunstig advies met betrekking tot de
rekening 2020 van volgende kerkfabrieken:

-

KF Sint-Mauritius, Bilzen
KF Sint-Gertrudis, Beverst
KF OLV Tenhemelopneming, Munsterbilzen
KF Sint-Ursula, Eigenbilzen
KF Sint-Lambertus, Grote Spouwen
KF Sint-Catharina, Mopertingen
KF Sint-Aldegondis, Kleine Spouwen
KF Sint-Remigius, Waltwilder
KF OLV Geboorte, Rijkhoven
KF Sint-Pieter, Rosmeer
KF Sint-Quintinus, Hees
KF Sint-Jozef, Heesveld
KF H. Hart, Merem
KF OLV Maagd der Armen, Schoonbeek

-

25

KF Sint-Martinus, Martenslinde

Kerkfabriek Sint-Ursula, Eigenbilzen: aanpassing meerjarenplan

Met eenparigheid van stemmen keurt de gemeenteraad de aanpassing van het meerjarenplan 20202025 van kerkfabriek Sint-Ursula van Eigenbilzen goed.
26

Kerkfabriek Sint-Ursula, Eigenbilzen: budgetwijziging 2

Met eenparigheid van stemmen neemt de gemeenteraad akte van budgetwijziging 2 van kerkfabriek
Sint-Ursula van Eigenbilzen.
27

Rapportering corona-maatregelen

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de burgemeester omtrent de genomen
maatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie.
28

Goedkeuring notulen gemeenteraad 4 mei 2021

Met eenparigheid van stemmen verleent de gemeenteraad goedkeuring aan de notulen van de
zitting van 4 mei 2021.

