PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE
GEMEENTERAAD VAN 01/12/2020
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, Ann Thijs, Annick Ponthier,
Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans (raadsleden),
Kristien Schoofs (algemeen directeur)
VERONTSCHULDIGD:
Inge Moors (raadslid)

Raadslid Pieter Nelissen verlaat de zitting bij behandeling van agendapunt 18 en vervoegt de zitting
bij behandeling van agendapunt 19.

DE VERGADERING WORDT OM 20:01 UUR GEOPEND.

DE RAAD VERGADERT DIGITAAL.
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Bekrachtiging besluit burgemeester

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch,
Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts,
Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 134 § 1 en 135 § 2 Nieuwe Gemeentewet op basis waarvan de burgemeester in onvoorziene
omstandigheden maatregelen kan uitvaardigen.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
FEITELIJKE CONTEXT
De burgemeester heeft op 18 november 2020 in het kader van de Nieuwe Gemeentewet een besluit
genomen inzake de organisatie van de vergaderingen van de lokale bestuursorganen.
MOTIVERING
Een dergelijk besluit van de burgemeester dient aan de eerstvolgende gemeenteraad ter kennis te
worden gebracht en daar te worden bekrachtigd.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester d.d. 18 november
2020 inzake de organisatie van de vergaderingen van de lokale bestuursorganen en
bekrachtigt dit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 134 § 1 en 135 § 2 Nieuwe Gemeentewet op basis waarvan de burgemeester in
onvoorziene omstandigheden maatregelen kan uitvaardigen voor onder meer de organisatie
van de vergaderingen van lokale bestuursorganen.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
De aangepaste richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur met betrekking tot
Covid-19: burgemeestersbesluit voor de organisatie van vergaderingen van
bestuursorganen.
FEITELIJKE CONTEXT
Er is sprake van een verspreiding van het COVID-19 (Coronavirus) binnen Europa en België.
Het lokaal bestuur beslist tijdens de huidige gezondheidssituatie autonoom over de wijze van
vergaderen. De vergadering kan fysiek, hybride of digitaal plaatsvinden.
Als een lokaal bestuursorgaan kiest om digitaal te vergaderen, zijn er 3 voorwaarden:
1. De wijze van vergaderen (digitaal) en de motivering (gezondheidssituatie) wordt
vastgelegd in een burgemeestersbesluit (politieverordening) op grond van artikels
134, §1 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet.
2. De digitale gemeenteraad moet openbaar te volgen zijn via een audiovisuele
livestream. Een audiostream volstaat niet om aan de openbaarheid te voldoen. De
webtoepassing van de gemeente communiceert hoe pers en publiek de vergadering
kunnen volgen via de livestream.
3. De procedure voor geheime stemming moet aan de noodzakelijke democratische
voorwaarden voldoen.
MOTIVERING
De keuze op welke wijze het bestuur vergadert, moet een weloverwogen keuze zijn. Het is
een lokale afweging die moet worden gemaakt. Het lokaal bestuur heeft hierin een
voorbeeldfunctie.

Het agentschap Binnenlands Bestuur raadt in deze fase van de pandemie aan de voorkeur
te geven aan digitaal vergaderen.
Het stadsbestuur Bilzen wil, rekening houdend met de geldende richtlijnen, vanuit haar
positie het voorbeeld geven aan haar burgers en kiest er bewust voor om, gezien de huidige
gezondheidssituatie, digitaal te vergaderen.
BESLISSING

2

Art. 1

Ten gevolge van de aangepaste richtlijnen van het Agentschap Binnenlands
Bestuur met betrekking tot Covid-19 en de huidige gezondheidssituatie zullen
de geplande gemeente- en OCMW-raden van 1 en 15 december 2020 niet
fysiek maar wel digitaal georganiseerd worden. De rechten van de leden van
de organen wat onder meer de tijdige inzage van documenten betreft,
stemming en verantwoording van stemgedrag en mogelijkheid tot debat bij
agendapunten zullen via de digitale weg worden nageleefd.

Art. 2

Het openbare gedeelte van de raadszitting zal via een audiovisuele
livestream te volgen zijn, dit om het openbaar karakter van de zitting te
garanderen. De link hiertoe zal voorafgaand aan de vergadering gedeeld
worden via de webtoepassing van stad Bilzen.

Art. 3

Dit besluit zal ter bekrachtiging worden voorgelegd op de eerstvolgende
raadszitting.

Vestiging van een erfpachtrecht door Kerkfabriek Sint-Gertrudis te Beverst aan de
stad Bilzen betreffende de pastorij te Bilzen, 2de afd. Beverst, Beverststraat 4:
goedkeuring erfpachtovereenkomst

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch,
Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts,
Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 41, 11° Decreet over het lokaal bestuur, bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de
daden van beschikking over onroerende goederen.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
De Kerkfabriek Sint-Gertrudis te Beverst is eigenaar van de pastorij te Bilzen, 2de afd. Beverst,
Beverststraat 4, kadastraal gekend sectie A nummers 392/C en 393/F.
De pastorij is een vastgesteld bouwkundig erfgoed en maakt samen met de bijhorende grond deel
uit van een definitief beschermd dorpsgezicht, meer bepaald “Omgeving van de hoeve “De Zon”,
met Winterbeek, site van de oude kerk, pastorie en kerkhof, gelegen te Bilzen (Beverst)
Zonhoevestraat”.

Omwille van de hoge onderhoudskosten wenst de Kerkfabriek de pastorij in erfpacht te geven aan
de stad zodat zij het gebouw kan renoveren.
De stad wenst het gebouw vervolgens aan te wenden voor publieksgerichte doeleinden.
Met de Kerkfabriek werd bijgevoegde erfpachtovereenkomst opgemaakt voor een duur van 50 jaar,
aan een vergoeding van € 3.000,00 per jaar, waarbij de stad:
− zich ertoe verbindt om het gebouw in stand te houden tijdens de duur van de overeenkomst;
− zich engageert om op uiterlijk op 31 december 2021 2 vergaderlokalen te voorzien ten
behoeve van de parochiale verenigingen van Beverst.
Deze erfpacht dient te worden vastgelegd in een authentieke akte. De burgemeester kan deze akte
administratief verlijden.
Bijlagen:
− erfpachtovereenkomst
− kadastrale ligging
− schattingsverslag
FINANCIËLE CONTEXT
Door de stad zal een jaarlijks een erfpachtvergoeding van € 3.000,00 betaald worden aan de
Kerkfabriek overeenkomstig het schattingsverslag.
Door landmeter Christiaan Ceyssens te Bilzen werd op 25 juni 2020 een schattingsverslag
opgemaakt.
Het nodige krediet zal voorzien worden in de meerjarenplanaanpassing.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de overeenkomst goed waarbij door de Kerkfabriek Sint-Gertrudis
te Beverst een erfpacht wordt verleend aan de stad voor een termijn van 50 jaar op de
percelen te Bilzen, 2de afdeling sectie A nummer 392/C en 393/F mits betaling van een
jaarlijkse erfpachtvergoeding van € 3.000,00.

Art. 2

De gemeenteraad gaat ermee akkoord dat de authentieke akte administratief verleden
wordt door de burgemeester.

Art. 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere
afhandeling van dit dossier.

Art. 4

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van het
nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de uitgifte van de
authentieke akte.
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Verkoop restperceel te Bilzen, 7de afd. Mopertingen, sectie A nummer 350/R/deel:
goedkeuring verkoopovereenkomst

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch,
Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts,
Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 41, 11° Decreet over het lokaal bestuur, bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de
daden van beschikking over onroerende goederen.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
De heer en mevrouw Hensen-Dello zijn eigenaar van het perceel te Bilzen, 7de afd. Mopertingen,
sectie A nummer 350/Z, zijnde de woning gelegen Kleehofkensstraat 19.
Zij hebben het naastliggende perceel nummer 350/R, dat eigendom is van de stad Bilzen,
grotendeels ingericht als overdekte standplaats voor hun auto en caravan. Dit zou gebeurd zijn met
toestemming van de stad Bilzen. Hierover werd echter geen informatie teruggevonden.
Om deze situatie juridisch te regelen, vragen zij het akkoord van de stad om dit perceel aan te
kopen.
Het betreffende restperceel is ontstaan bij de verkaveling ‘Kleehofkens’ in 1976.
Tussen de percelen van huisnummer 17 en 19 ligt een strook openbaar domein welke leidt naar
perceel nummer 350/R.
Dit gedeelte openbaar domein sluit verder aan op buurtweg nummer 28 dewelke officieel nog
bestaat en in gebruik is richting de Maastrichterstraat.
De stad kan dan ook akkoord gaan met de verkoop van een gedeelte van het perceel nummer
350/R zodat de betreffende doorgang gevrijwaard blijft.
Het te verkopen gedeelte wordt afgebeeld op bijgevoegde schets met een oppervlakte van ongeveer
52m². Het perceel zal nader worden opgemeten.
Bijlagen:
− verkoopovereenkomst
− schattingsverslag van 5 november 2020
− schets met aanduiding perceel
FINANCIËLE ASPECTEN
Overeenkomstig het bijgevoegde schattingsverslag werd de waarde van het perceel geschat aan
€ 100,00 per vierkante meter.

BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad gaat akkoord met de verkoop van het perceel te Bilzen, 7de afdeling
Mopertingen, sectie A nummer 350/R/deel (met een nader op te meten oppervlakte van 52
m²) aan de heer Hensen Jean Pierre en mevrouw Dello Elza voor de prijs van
€ 100,00/m², en keurt bijgevoegde verkoopovereenkomst goed.

Art. 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere
afhandeling van dit dossier.

Art. 3

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van het
nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de uitgifte van de
authentieke akte.

Art. 4

Notarissen Vangronsveld en Vranken te Bilzen worden aangesteld voor het verlijden van
de authentieke akte.
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Verkoop perceel grond aan Vlaamse Milieumaatschappij voor de vismigratie van de
Demer ter hoogte van de Rentfortmolen

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch,
Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts,
Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 41, 11° Decreet over het lokaal bestuur, bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de
daden van beschikking over onroerende goederen.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
In het kader van de vismigratie van de Demer ter hoogte van de Rentfortmolen op het grondgebied
van de stad Bilzen, vraagt de Vlaamse Milieumaatschappij het akkoord van de stad Bilzen tot
minnelijke verkoop van het perceel te Bilzen, 1ste afdeling, sectie D nummer 114/02A (2a 75ca) en
het tijdelijk gebruik van het naastliggend perceel voor de opslag van materialen.
Het betreft inneming 5 van het onteigeningsplan OP401 met dossiernummer 421525/5003,
opgemaakt op 19 september 2019 door Antea Group te 2600 Berchem voor de Vlaamse
Milieumaatschappij.
Bijlagen:
− brief d.d. 28 september 2020 van landmeter Jean Pierre Leenen in opdracht van VMM
− schattingsverslag van 17 augustus 2020
− onteigeningsplan van 19 september 2019
− schets met aanduiding perceel zonder nummer (+/- 16a) voor tijdelijk gebruik
− ontwerp verkoopakte

−

advies milieudienst.

FINANCIËLE ASPECTEN
Overeenkomstig de raming, opgesteld door de dienst Vastgoedtransacties van het Vlaamse Gewest,
wordt de stad een vergoeding aangeboden van € 1.375,00.
ADVIEZEN
De milieudienst heeft op 6 november 2020 een gunstig advies afgeleverd voor betreffende verkoop
en het tijdelijk gebruik.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad gaat akkoord tot minnelijke verkoop van het perceel te Bilzen, 1ste
afdeling, sectie D nummer 114/02A (2a 75ca) en het tijdelijk gebruik van het naastliggend
perceel voor de opslag van materialen, aan en door de Vlaamse Milieumaatschappij, voor
de prijs van € 1.375,00, en keurt bijgevoegde ontwerpakte goed.

Art. 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere
afhandeling van dit dossier.

Art. 3

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van het
nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de uitgifte van de
authentieke akte.

Art. 4

Op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij wordt de afdeling Vastgoedtransacties van
de Vlaamse Overheid aangesteld voor het verlijden van de authentieke akte.
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Voorlopige vaststelling tot gedeeltelijke opheffing van gemeentewegen (buurt- en
voetwegen) en voorlopige goedkeuring van de grafische plannen in het kader van het
Spartacusproject: atlasgemeente Bilzen

Met 27 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Johan Danen, Jeroen Lowist,
Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) en 3 onthoudingen (Frieda Brepoels,
Wouter Raskin, Veronik Moesen) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 41, 11° Decreet over het lokaal bestuur.
Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
De aanleg van Spartacus tramlijn 1 Hasselt – Maastricht verbetert het openbaar vervoer in Limburg.
Dit is in het belang van alle Limburgers, die zo meer alternatieven krijgen voor verplaatsingen met
de auto.

Het voorzien van duurzame verplaatsingsmogelijkheden, zoals fiets en openbaar vervoer, is
absoluut noodzakelijk om de gevolgen van de klimaatverandering binnen aanvaardbare normen te
houden. Ook zal dit een positieve invloed hebben op de toenemende congestieproblemen op de
Limburgse wegen en op de verkeersonveiligheid in het algemeen.
De sneltramlijn die de verbinding zal maken tussen het station te Hasselt en de stad Maastricht,
doorkruist daarbij van west naar oost de volgende steden en gemeenten : Hasselt, Diepenbeek,
Bilzen, Lanaken en Maastricht. Genoemd traject doorkruist daarbij een aantal buurt- en voetwegen
die in het kader van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen moeten worden
opgeheven.
In de atlasgemeente Bilzen betreft het de gedeeltelijke opheffing van volgende gemeentewegen
zoals aangeduid op de betreffende hierna vermelde grafische plannen:
− opheffing deel van voetweg 194, Bilzen, 2de afdeling Beverst, sectie D, deel van het openbaar
domein en van perceel nummer 653/R, omgeving Winterbeek, oppervlakte 35ca;
− opheffing deel van voetweg 190, Bilzen, 1ste afdeling, sectie D, deel van het openbaar domein en
deel van perceel 206/D, omgeving Marebeek, oppervlakte 23ca;
− opheffing deel van voetweg 92, Bilzen, 1ste afdeling, sectie D, deel van het openbaar domein en
deel van de percelen 206/D en 203, ten Oosten van de Marebeek, oppervlakte 22ca;
− opheffing deel van voetweg 93, Bilzen, 1ste afdeling, sectie F, deel van het openbaar domein,
omgeving Pepelbeek, oppervlakte 27ca;
− opheffing deel van voetweg 187, Bilzen, 1ste afdeling, sectie F, deel van het openbaar domein,
ten Oosten van de Pepelbeek, oppervlakte 36ca;
− opheffing deel van voetweg 188, Bilzen, 1ste afdeling, sectie F, deel van het openbaar domein en
deel van de percelen 377/D en 290/E, ten Zuiden van de Hoogbrugstraat, oppervlakte 59ca;
− opheffing deel van buurtweg 112, Bilzen, 1ste afdeling, sectie F, deel van het openbaar domein en
deel van de percelen 214/F, 214/D en 224/G, omgeving Spurkerweg, oppervlakte 1a 25ca;
− opheffing deel van buurtweg 113, Bilzen, 1ste afdeling, sectie F, deel van het openbaar domein,
omgeving Wijngaardstraat, oppervlakte 1a 69ca;
− opheffing deel van voetweg 200, Bilzen, 1ste afdeling, sectie F, deel van het openbaar domein,
omgeving Dell, oppervlakte 26ca.
Landmeter-expert Christiaan Ceyssens te Bilzen maakte voor de gedeeltelijke opheffing van
voormelde gemeentewegen ontwerpen van grafische plannen op per gemeenteweg en maakte een
schattingsverslag op met betrekking tot de waardevermindering of -vermeerdering
(welvoeglijkheidsvergoeding) van de eigendommen ingevolge de voorgenomen gedeeltelijke
opheffingen.
Artikel 28 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen handelt over de
waardevermeerdering en -vermindering van de zates bij opheffing, verlegging of wijziging van
gemeentewegen (lees buurtwegen/voetwegen). Dit artikel zegt onder meer :
"Deze waardevermeerdering wordt geacht nihil te zijn als de gemeenteweg in de feiten verdwenen
is, omdat infrastructuurwerken door of in opdracht van de overheid zijn aangelegd of omdat de
gemeenteweg werd bebouwd. …"
Aan deze voorwaarden werd ruimschoots voldaan gezien de Spartacus tramlijn 1 Hasselt –
Maastricht gedeeltelijk wordt aangelegd op de oude spoorlijn 20 Hasselt – Bilzen – Lanaken. Bij de
aanleg van deze spoorweg in het midden van de 19de eeuw werd nagelaten om de buurt- en/of
voetwegen op te heffen of te verleggen volgens de procedures voorzien in de toenmalige wet op de
buurtwegen. In realiteit zijn de meeste buurt- en/of voetwegen sinds de aanleg en ingebruikname
van het spoor al niet meer in gebruik voor het verkeer. De huidige opheffingen bevestigen de situatie
op het terrein en brengt deze administratief in orde.
Het 30-jarig niet-gebruik is hiermee overduidelijk aangetoond.
De welvoeglijkheidsvergoeding die dient te worden toegepast zal dus € 0,00 bedragen.

De voorgenomen gedeeltelijke opheffing van voornoemde gemeentewegen houdt
rekening met de principes zoals opgenomen in artikel 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende
de gemeentewegen. De gedeeltelijke opheffing van de gemeentewegen staat ten dienste van het
algemeen belang, met name het scheppen van de mogelijkheid tot het aanleggen van een
sneltramspoorlijn tussen de gemeenten Hasselt en Maastricht, waarbij de stad Bilzen een
belangrijke rol zal vervullen als tussenstopplaats.
Bijlagen:
− ontwerpen van grafische plannen
− schattingsverslag
BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad heeft het voornemen om over te gaan tot de gedeeltelijke opheffing van
volgende gemeentewegen in de atlasgemeente Bilzen:
− opheffing deel van voetweg 194, Bilzen, 2de afdeling Beverst, sectie D, deel van het
openbaar domein en van perceel nummer 653/R, omgeving Winterbeek, oppervlakte
35ca;
− opheffing deel van voetweg 190, Bilzen, 1ste afdeling, sectie D, deel van het openbaar
domein en deel van perceel 206/D, omgeving Marebeek, oppervlakte 23ca;
− opheffing deel van voetweg 92, Bilzen, 1ste afdeling, sectie D, deel van het openbaar
domein en deel van de percelen 206/D en 203, ten Oosten van de Marebeek, oppervlakte
22ca;
− opheffing deel van voetweg 93, Bilzen, 1ste afdeling, sectie F, deel van het openbaar
domein, omgeving Pepelbeek, oppervlakte 27ca;
− opheffing deel van voetweg 187, Bilzen, 1ste afdeling, sectie F, deel van het openbaar
domein, ten Oosten van de Pepelbeek, oppervlakte 36ca;
− opheffing deel van voetweg 188, Bilzen, 1ste afdeling, sectie F, deel van het openbaar
domein en deel van de percelen 377/D en 290/E, ten Zuiden van de Hoogbrugstraat,
oppervlakte 59ca;
− opheffing deel van buurtweg 112, Bilzen, 1ste afdeling, sectie F, deel van het openbaar
domein en deel van de percelen 214/F, 214/D en 224/G, omgeving Spurkerweg,
oppervlakte 1a 25ca;
− opheffing deel van buurtweg 113, Bilzen, 1ste afdeling, sectie F, deel van het openbaar
domein, omgeving Wijngaardstraat, oppervlakte 1a 69ca;
− opheffing deel van voetweg 200, Bilzen, 1ste afdeling, sectie F, deel van het openbaar
domein, omgeving Dell, oppervlakte 26ca.
Art. 2

De gemeenteraad keurt de ontwerpen van de grafische plannen voorlopig goed die ten
behoeve van de voorgenomen gedeeltelijke opheffingen werden opgemaakt door landmeterexpert Christiaan Ceyssens en gehecht worden aan onderhavig besluit.

Art. 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling
van dit dossier, waaronder de organisatie van het openbaar onderzoek over de
aanpassingen aan de Atlas der buurtwegen en de bijbehorende ontwerpen van grafische
plannen.
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Voorlopige vaststelling tot gedeeltelijke opheffing van gemeentewegen (buurtwegen)
en voorlopige goedkeuring van de grafische plannen in het kader van het
Spartacusproject: atlasgemeente Beverst

Met 27 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Johan Danen, Jeroen Lowist,
Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) en 3 onthoudingen (Frieda Brepoels,
Wouter Raskin, Veronik Moesen) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 41, 11° Decreet over het lokaal bestuur.
Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
De aanleg van Spartacus tramlijn 1 Hasselt – Maastricht verbetert het openbaar vervoer in Limburg.
Dit is in het belang van alle Limburgers, die zo meer alternatieven krijgen voor verplaatsingen met
de auto. Het voorzien van duurzame verplaatsingsmogelijkheden, zoals fiets en openbaar vervoer, is
absoluut noodzakelijk om de gevolgen van de klimaatverandering binnen aanvaardbare normen te
houden. Ook zal dit een positieve invloed hebben op de toenemende congestieproblemen op de
Limburgse wegen en op de verkeersonveiligheid in het algemeen.
De sneltramlijn die de verbinding zal maken tussen het station te Hasselt en de stad Maastricht,
doorkruist daarbij van west naar oost de volgende steden en gemeenten : Hasselt, Diepenbeek,
Bilzen, Lanaken en Maastricht. Genoemd traject doorkruist daarbij een aantal buurt- en voetwegen
die in het kader van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen moeten worden
opgeheven.
In de atlasgemeente Beverst betreft het de gedeeltelijke opheffing van volgende gemeentewegen
zoals aangeduid op de betreffende hierna vermelde grafische plannen:
− opheffing deel van buurtweg 6, Bilzen, 2de afdeling Beverst, sectie A, deel van het openbaar
domein, omgeving Molenstraat-Pruinveld en van perceel nummer 76/K, oppervlakte 2a 53ca;
− opheffing deel van buurtweg 4, Bilzen, 2de afdeling Beverst, sectie A, deel van het openbaar
domein, omgeving Molenstraat, oppervlakte 2a 12ca.
Landmeter-expert Christiaan Ceyssens te Bilzen maakte voor de gedeeltelijke opheffing van
voormelde gemeentewegen ontwerpen van grafische plannen op per gemeenteweg en maakte een
schattingsverslag op met betrekking tot de waardevermindering of -vermeerdering
(welvoeglijkheidsvergoeding) van de eigendommen ingevolge de voorgenomen gedeeltelijke
opheffingen.
Artikel 28 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen handelt over de
waardevermeerdering en -vermindering van de zates bij opheffing, verlegging of wijziging van
gemeentewegen (lees buurtwegen/voetwegen). Dit artikel zegt onder meer :
"Deze waardevermeerdering wordt geacht nihil te zijn als de gemeenteweg in de feiten verdwenen
is, omdat infrastructuurwerken door of in opdracht van de overheid zijn aangelegd of omdat de
gemeenteweg werd bebouwd. …"

Aan deze voorwaarden werd ruimschoots voldaan gezien de Spartacus tramlijn 1 Hasselt –
Maastricht gedeeltelijk wordt aangelegd op de oude spoorlijn 20 Hasselt – Bilzen – Lanaken. Bij de
aanleg van deze spoorweg in het midden van de 19de eeuw werd nagelaten om de buurt- en/of
voetwegen op te heffen of te verleggen volgens de procedures voorzien in de toenmalige wet op de
buurtwegen. In realiteit zijn de meeste buurt- en/of voetwegen sinds de aanleg en ingebruikname
van het spoor al niet meer in gebruik voor het verkeer. De huidige opheffingen bevestigen de situatie
op het terrein en brengt deze administratief in orde.
Het 30-jarig niet-gebruik is hiermee overduidelijk aangetoond. De welvoeglijkheidsvergoeding die
dient te worden toegepast zal dus € 0,00 bedragen.
De voorgenomen gedeeltelijke opheffing van voornoemde gemeentewegen houdt
rekening met de principes zoals opgenomen in artikel 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende
de gemeentewegen. De gedeeltelijke opheffing van de gemeentewegen staat ten dienste van het
algemeen belang, met name het scheppen van de mogelijkheid tot het aanleggen van een
sneltramspoorlijn tussen de gemeenten Hasselt en Maastricht, waarbij de stad Bilzen een
belangrijke rol zal vervullen als tussenstopplaats.
Bijlagen:
− ontwerpen van grafische plannen
− schattingsverslag
BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad heeft het voornemen om over te gaan tot de gedeeltelijke opheffing van
volgende gemeentewegen in de atlasgemeente Beverst :
− opheffing deel van buurtweg 6, Bilzen, 2de afdeling Beverst, sectie A, deel van het
openbaar domein, omgeving Molenstraat-Pruinveld en van perceel nummer 76/K,
oppervlakte 2a 53ca;
− opheffing deel van buurtweg 4, Bilzen, 2de afdeling Beverst, sectie A, deel van het
openbaar domein, omgeving Molenstraat, oppervlakte 2a 12ca.
Art. 2

De gemeenteraad keurt de ontwerpen van de grafische plannen voorlopig goed die ten
behoeve van de voorgenomen gedeeltelijke opheffingen werden opgemaakt door landmeterexpert Christiaan Ceyssens en gehecht worden aan onderhavig besluit.

Art. 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling
van dit dossier, waaronder de organisatie van het openbaar onderzoek over de
aanpassingen aan de Atlas der buurtwegen en de bijbehorende ontwerpen van grafische
plannen.
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Voorlopige vaststelling tot gedeeltelijke opheffing van gemeentewegen (buurt- en
voetwegen) en voorlopige goedkeuring van de grafische plannen in het kader van het
Spartacusproject: atlasgemeente Munsterbilzen

Met 27 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Johan Danen, Jeroen Lowist,
Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) en 3 onthoudingen (Frieda Brepoels,
Wouter Raskin, Veronik Moesen) neemt de raad volgend besluit:

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 41, 11° Decreet over het lokaal bestuur.
Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
De aanleg van Spartacus tramlijn 1 Hasselt – Maastricht verbetert het openbaar vervoer in Limburg.
Dit is in het belang van alle Limburgers, die zo meer alternatieven krijgen voor verplaatsingen met
de auto. Het voorzien van duurzame verplaatsingsmogelijkheden, zoals fiets en openbaar vervoer, is
absoluut noodzakelijk om de gevolgen van de klimaatverandering binnen aanvaardbare normen te
houden. Ook zal dit een positieve invloed hebben op de toenemende congestieproblemen op de
Limburgse wegen en op de verkeersonveiligheid in het algemeen.
De sneltramlijn die de verbinding zal maken tussen het station te Hasselt en de stad Maastricht,
doorkruist daarbij van west naar oost de volgende steden en gemeenten : Hasselt, Diepenbeek,
Bilzen, Lanaken en Maastricht. Genoemd traject doorkruist daarbij een aantal buurt- en voetwegen
die in het kader van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen moeten worden
opgeheven.
In de atlasgemeente Munsterbilzen betreft het de gedeeltelijke opheffing van volgende
gemeentewegen zoals aangeduid op de betreffende hierna vermelde grafische plannen:
− opheffing deel van buurtweg 3, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie A, deel van het
openbaar domein, omgeving Wijngaardstraat, oppervlakte 2a 14ca;
− opheffing deel van voetweg 60, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie A, deel van het
openbaar domein, omgeving Wijngaardstraat, oppervlakte 30ca;
− opheffing deel van voetweg 57, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie A, deel van het
openbaar domein, omgeving St.Landradastraat, oppervlakte 38ca;
− opheffing deel van voetweg 58, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie A, deel van het
openbaar domein, omgeving St.Amelbergastraat, oppervlakte 17ca;
− opheffing deel van buurtweg 4, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie A, deel van het
openbaar domein, omgeving Bunderstraat-St.Rochusstraat, oppervlakte 82ca;
− opheffing deel van voetweg 65, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie A, deel van het
openbaar domein, omgeving Bunderstraat-St.Rochusstraat, oppervlakte 25ca;
− opheffing deel van voetweg 62, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie B, deel van het
openbaar domein, ten Oosten van Bunderstraat-St.Rochusstraat, oppervlakte 51ca;
− opheffing deel van voetweg 41, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie B, deel van het
openbaar domein en deel van percelen 552/V/12 en 508/L/2, omgeving Chrysantenlaan,
oppervlakte 56ca;
− opheffing deel van voetweg 63, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie B, deel van het
openbaar domein en deel van percelen 508/L/2, 508/M/2 en 508/G/2, omgeving Chrysantenlaan,
oppervlakte 82ca;
− opheffing deel van voetweg 64, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie B, deel van het
openbaar domein en deel van percelen 508/P/2, 508/R/2 en 451/E, omgeving Chrysantenlaan,
oppervlakte 61ca.
Landmeter-expert Christiaan Ceyssens te Bilzen maakte voor de gedeeltelijke opheffing van
voormelde gemeentewegen ontwerpen van grafische plannen op per gemeenteweg en maakte een
schattingsverslag op met betrekking tot de waardevermindering of -vermeerdering
(welvoeglijkheidsvergoeding) van de eigendommen ingevolge de voorgenomen gedeeltelijke
opheffingen.

Artikel 28 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen handelt over de
waardevermeerdering en -vermindering van de zates bij opheffing, verlegging of wijziging van
gemeentewegen (lees buurtwegen/voetwegen). Dit artikel zegt onder meer :
"Deze waardevermeerdering wordt geacht nihil te zijn als de gemeenteweg in de feiten verdwenen
is, omdat infrastructuurwerken door of in opdracht van de overheid zijn aangelegd of omdat de
gemeenteweg werd bebouwd. …"
Aan deze voorwaarden werd ruimschoots voldaan gezien de Spartacus tramlijn 1 Hasselt –
Maastricht gedeeltelijk wordt aangelegd op de oude spoorlijn 20 Hasselt – Bilzen – Lanaken. Bij de
aanleg van deze spoorweg in het midden van de 19de eeuw werd nagelaten om de buurt- en/of
voetwegen op te heffen of te verleggen volgens de procedures voorzien in de toenmalige wet op de
buurtwegen. In realiteit zijn de meeste buurt- en/of voetwegen sinds de aanleg en ingebruikname
van het spoor al niet meer in gebruik voor het verkeer. De huidige opheffingen bevestigen de situatie
op het terrein en brengt deze administratief in orde.
Het 30-jarig niet-gebruik is hiermee overduidelijk aangetoond. De welvoeglijkheidsvergoeding die
dient te worden toegepast zal dus € 0,00 bedragen.
De voorgenomen gedeeltelijke opheffing van voornoemde gemeentewegen houdt
rekening met de principes zoals opgenomen in artikel 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende
de gemeentewegen. De gedeeltelijke opheffing van de gemeentewegen staat ten dienste van het
algemeen belang, met name het scheppen van de mogelijkheid tot het aanleggen van een
sneltramspoorlijn tussen de gemeenten Hasselt en Maastricht, waarbij de stad Bilzen een
belangrijke rol zal vervullen als tussenstopplaats.
Bijlagen:
− ontwerpen van grafische plannen
− schattingsverslag
BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad heeft het voornemen om over te gaan tot de gedeeltelijke opheffing van
volgende gemeentewegen in de atlasgemeente Munsterbilzen:
− opheffing deel van buurtweg 3, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie A, deel van het
openbaar domein, omgeving Wijngaardstraat, oppervlakte 2a 14ca;
− opheffing deel van voetweg 60, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie A, deel van het
openbaar domein, omgeving Wijngaardstraat, oppervlakte 30ca;
− opheffing deel van voetweg 57, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie A, deel van het
openbaar domein, omgeving St.Landradastraat, oppervlakte 38ca;
− opheffing deel van voetweg 58, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie A, deel van het
openbaar domein, omgeving St.Amelbergastraat, oppervlakte 17ca;
− opheffing deel van buurtweg 4, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie A, deel van het
openbaar domein, omgeving Bunderstraat-St.Rochusstraat, oppervlakte 82ca;
− opheffing deel van voetweg 65, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie A, deel van het
openbaar domein, omgeving Bunderstraat-St.Rochusstraat, oppervlakte 25ca;
− opheffing deel van voetweg 62, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie B, deel van het
openbaar domein, ten Oosten van Bunderstraat-St.Rochusstraat, oppervlakte 51ca;
− opheffing deel van voetweg 41, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie B, deel van het
openbaar domein en deel van percelen 552/V/12 en 508/L/2, omgeving Chrysantenlaan,
oppervlakte 56ca;
− opheffing deel van voetweg 63, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie B, deel van het
openbaar domein en deel van percelen 508/L/2, 508/M/2 en 508/G/2, omgeving
Chrysantenlaan, oppervlakte 82ca;

− opheffing deel van voetweg 64, Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, sectie B, deel van het
openbaar domein en deel van percelen 508/P/2, 508/R/2 en 451/E, omgeving
Chrysantenlaan, oppervlakte 61ca.
Art. 2

De gemeenteraad keurt de ontwerpen van de grafische plannen voorlopig goed die ten
behoeve van de voorgenomen gedeeltelijke opheffingen werden opgemaakt door landmeterexpert Christiaan Ceyssens en gehecht worden aan onderhavig besluit.

Art. 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling
van dit dossier, waaronder de organisatie van het openbaar onderzoek over de
aanpassingen aan de Atlas der buurtwegen en de bijbehorende ontwerpen van grafische
plannen.
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Voorlopige vaststelling tot gedeeltelijke opheffing van gemeentewegen (buurt- en
voetwegen) en voorlopige goedkeuring van de grafische plannen in het kader van het
Spartacusproject: atlasgemeente Hoelbeek

Met 27 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Johan Danen, Jeroen Lowist,
Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) en 3 onthoudingen (Frieda Brepoels,
Wouter Raskin, Veronik Moesen) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 41, 11° Decreet over het lokaal bestuur.
Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
De aanleg van Spartacus tramlijn 1 Hasselt – Maastricht verbetert het openbaar vervoer in Limburg.
Dit is in het belang van alle Limburgers, die zo meer alternatieven krijgen voor verplaatsingen met
de auto. Het voorzien van duurzame verplaatsingsmogelijkheden, zoals fiets en openbaar vervoer, is
absoluut noodzakelijk om de gevolgen van de klimaatverandering binnen aanvaardbare normen te
houden. Ook zal dit een positieve invloed hebben op de toenemende congestieproblemen op de
Limburgse wegen en op de verkeersonveiligheid in het algemeen.
De sneltramlijn die de verbinding zal maken tussen het station te Hasselt en de stad Maastricht,
doorkruist daarbij van west naar oost de volgende steden en gemeenten : Hasselt, Diepenbeek,
Bilzen, Lanaken en Maastricht. Genoemd traject doorkruist daarbij een aantal buurt- en voetwegen
die in het kader van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen moeten worden
opgeheven.
In de atlasgemeente Hoelbeek betreft het de gedeeltelijke opheffing van volgende gemeentewegen
zoals aangeduid op de betreffende hierna vermelde grafische plannen:
− opheffing deel van voetweg 24, Bilzen, 5de afdeling Hoelbeek, sectie B, deel van het openbaar
domein en deel van percelen 27/C, 21/B, 22/C, 20/E, 20/F en 17/E, omgeving JonckholtpadFietenstraat, oppervlakte 1a 78ca;

− opheffing deel van buurtweg 1, Bilzen, 5de afdeling Hoelbeek, sectie B, deel van het openbaar
domein en deel van perceel 27/C, omgeving Hoelbeekstraat, oppervlakte 5a 41ca.
Landmeter-expert Christiaan Ceyssens te Bilzen maakte voor de gedeeltelijke opheffing van
voormelde gemeentewegen ontwerpen van grafische plannen op per gemeenteweg en maakte een
schattingsverslag op met betrekking tot de waardevermindering of -vermeerdering
(welvoeglijkheidsvergoeding) van de eigendommen ingevolge de voorgenomen gedeeltelijke
opheffingen.
Artikel 28 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen handelt over de
waardevermeerdering en -vermindering van de zates bij opheffing, verlegging of wijziging van
gemeentewegen (lees buurtwegen/voetwegen). Dit artikel zegt onder meer :
"Deze waardevermeerdering wordt geacht nihil te zijn als de gemeenteweg in de feiten verdwenen
is, omdat infrastructuurwerken door of in opdracht van de overheid zijn aangelegd of omdat de
gemeenteweg werd bebouwd. …"
Aan deze voorwaarden werd ruimschoots voldaan gezien de Spartacus tramlijn 1 Hasselt –
Maastricht gedeeltelijk wordt aangelegd op de oude spoorlijn 20 Hasselt – Bilzen – Lanaken. Bij de
aanleg van deze spoorweg in het midden van de 19de eeuw werd nagelaten om de buurt- en/of
voetwegen op te heffen of te verleggen volgens de procedures voorzien in de toenmalige wet op de
buurtwegen. In realiteit zijn de meeste buurt- en/of voetwegen sinds de aanleg en ingebruikname
van het spoor al niet meer in gebruik voor het verkeer. De huidige opheffingen bevestigen de situatie
op het terrein en brengt deze administratief in orde.
Het 30-jarig niet-gebruik is hiermee overduidelijk aangetoond. De welvoeglijkheidsvergoeding die
dient te worden toegepast zal dus € 0,00 bedragen.
De voorgenomen gedeeltelijke opheffing van voornoemde gemeentewegen houdt
rekening met de principes zoals opgenomen in artikel 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende
de gemeentewegen. De gedeeltelijke opheffing van de gemeentewegen staat ten dienste van het
algemeen belang, met name het scheppen van de mogelijkheid tot het aanleggen van een
sneltramspoorlijn tussen de gemeenten Hasselt en Maastricht, waarbij de stad Bilzen een
belangrijke rol zal vervullen als tussenstopplaats.
Bijlagen:
− ontwerpen van grafische plannen
− schattingsverslag
BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad heeft het voornemen om over te gaan tot de gedeeltelijke opheffing van
volgende gemeentewegen in de atlasgemeente Hoelbeek:
− opheffing deel van voetweg 24, Bilzen, 5de afdeling Hoelbeek, sectie B, deel van het
openbaar domein en deel van percelen 27/C, 21/B, 22/C, 20/E, 20/F en 17/E, omgeving
Jonckholtpad-Fietenstraat, oppervlakte 1a 78ca;
− opheffing deel van buurtweg 1, Bilzen, 5de afdeling Hoelbeek, sectie B, deel van het
openbaar domein en deel van perceel 27/C, omgeving Hoelbeekstraat, oppervlakte 5a
41ca.
Art. 2

De gemeenteraad keurt de ontwerpen van de grafische plannen voorlopig goed die ten
behoeve van de voorgenomen gedeeltelijke opheffingen werden opgemaakt door landmeterexpert Christiaan Ceyssens en gehecht worden aan onderhavig besluit.

Art. 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling
van dit dossier, waaronder de organisatie van het openbaar onderzoek over de
aanpassingen aan de Atlas der buurtwegen en de bijbehorende ontwerpen van grafische
plannen.
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Voorlopige vaststelling tot gedeeltelijke opheffing van gemeentewegen (buurt- en
voetwegen) en voorlopige goedkeuring van de grafische plannen in het kader van het
Spartacusproject: atlasgemeente Eigenbilzen

Met 27 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Johan Danen, Jeroen Lowist,
Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) en 3 onthoudingen (Frieda Brepoels,
Wouter Raskin, Veronik Moesen) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 41, 11° Decreet over het lokaal bestuur.
Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
De aanleg van Spartacus tramlijn 1 Hasselt – Maastricht verbetert het openbaar vervoer in Limburg.
Dit is in het belang van alle Limburgers, die zo meer alternatieven krijgen voor verplaatsingen met
de auto. Het voorzien van duurzame verplaatsingsmogelijkheden, zoals fiets en openbaar vervoer, is
absoluut noodzakelijk om de gevolgen van de klimaatverandering binnen aanvaardbare normen te
houden. Ook zal dit een positieve invloed hebben op de toenemende congestieproblemen op de
Limburgse wegen en op de verkeersonveiligheid in het algemeen.
De sneltramlijn die de verbinding zal maken tussen het station te Hasselt en de stad Maastricht,
doorkruist daarbij van west naar oost de volgende steden en gemeenten : Hasselt, Diepenbeek,
Bilzen, Lanaken en Maastricht. Genoemd traject doorkruist daarbij een aantal buurt- en voetwegen
die in het kader van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen moeten worden
opgeheven.
In de atlasgemeente Eigenbilzen betreft het de gedeeltelijke opheffing van volgende
gemeentewegen zoals aangeduid op de betreffende hierna vermelde grafische plannen:
− opheffing deel van voetweg 51, Bilzen, 6de afdeling Eigenbilzen, sectie C, deel van het openbaar
domein, ten Oosten van de Krombeek, oppervlakte 32ca;
− opheffing deel van buurtweg 19, Bilzen, 6de afdeling Eigenbilzen, sectie C, deel van het openbaar
domein, omgeving Kerkhoflaan-Hartenberg, oppervlakte 1a 42ca;
− opheffing deel van buurtweg 30, Bilzen, 6de afdeling Eigenbilzen, sectie B, deel van het openbaar
domein, omgeving Schaaienbosstraat, oppervlakte 1a 71ca;
− opheffing deel van buurtweg 8, Bilzen, 6de afdeling Eigenbilzen, sectie B, deel van het openbaar
domein, omgeving Koestraat en Langkeukelbeek, oppervlakte 2a 79ca;
− opheffing deel van buurtweg 2, Bilzen, 6de afdeling Eigenbilzen, sectie B, deel van het openbaar
domein, grens Bilzen-Lanaken, oppervlakte 2a 06ca.

Landmeter-expert Christiaan Ceyssens te Bilzen maakte voor de gedeeltelijke opheffing van
voormelde gemeentewegen ontwerpen van grafische plannen op per gemeenteweg en maakte een
schattingsverslag op met betrekking tot de waardevermindering of -vermeerdering
(welvoeglijkheidsvergoeding) van de eigendommen ingevolge de voorgenomen gedeeltelijke
opheffingen.
Artikel 28 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen handelt over de
waardevermeerdering en -vermindering van de zates bij opheffing, verlegging of wijziging van
gemeentewegen (lees buurtwegen/voetwegen). Dit artikel zegt onder meer :
"Deze waardevermeerdering wordt geacht nihil te zijn als de gemeenteweg in de feiten verdwenen
is, omdat infrastructuurwerken door of in opdracht van de overheid zijn aangelegd of omdat de
gemeenteweg werd bebouwd. …"
Aan deze voorwaarden werd ruimschoots voldaan gezien de Spartacus tramlijn 1 Hasselt –
Maastricht gedeeltelijk wordt aangelegd op de oude spoorlijn 20 Hasselt – Bilzen – Lanaken. Bij de
aanleg van deze spoorweg in het midden van de 19de eeuw werd nagelaten om de buurt- en/of
voetwegen op te heffen of te verleggen volgens de procedures voorzien in de toenmalige wet op de
buurtwegen. In realiteit zijn de meeste buurt- en/of voetwegen sinds de aanleg en ingebruikname
van het spoor al niet meer in gebruik voor het verkeer. De huidige opheffingen bevestigen de situatie
op het terrein en brengt deze administratief in orde.
Het 30-jarig niet-gebruik is hiermee overduidelijk aangetoond. De welvoeglijkheidsvergoeding die
dient te worden toegepast zal dus € 0,00 bedragen.
De voorgenomen gedeeltelijke opheffing van voornoemde gemeentewegen houdt
rekening met de principes zoals opgenomen in artikel 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende
de gemeentewegen. De gedeeltelijke opheffing van de gemeentewegen staat ten dienste van het
algemeen belang, met name het scheppen van de mogelijkheid tot het aanleggen van een
sneltramspoorlijn tussen de gemeenten Hasselt en Maastricht, waarbij de stad Bilzen een
belangrijke rol zal vervullen als tussenstopplaats.
Bijlagen:
− ontwerpen van grafische plannen
− schattingsverslag
BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad heeft het voornemen om over te gaan tot de gedeeltelijke opheffing van
volgende gemeentewegen in de atlasgemeente Eigenbilzen:
− opheffing deel van voetweg 51, Bilzen, 6de afdeling Eigenbilzen, sectie C, deel van het
openbaar domein, ten Oosten van de Krombeek, oppervlakte 32ca;
− opheffing deel van buurtweg 19, Bilzen, 6de afdeling Eigenbilzen, sectie C, deel van het
openbaar domein, omgeving Kerkhoflaan-Hartenberg, oppervlakte 1a 42ca;
− opheffing deel van buurtweg 30, Bilzen, 6de afdeling Eigenbilzen, sectie B, deel van het
openbaar domein, omgeving Schaaienbosstraat, oppervlakte 1a 71ca;
− opheffing deel van buurtweg 8, Bilzen, 6de afdeling Eigenbilzen, sectie B, deel van het
openbaar domein, omgeving Koestraat en Langkeukelbeek, oppervlakte 2a 79ca;
− opheffing deel van buurtweg 2, Bilzen, 6de afdeling Eigenbilzen, sectie B, deel van het
openbaar domein, grens Bilzen-Lanaken, oppervlakte 2a 06ca.
Art. 2

De gemeenteraad keurt de ontwerpen van de grafische plannen voorlopig goed die ten
behoeve van de voorgenomen gedeeltelijke opheffingen werden opgemaakt door landmeterexpert Christiaan Ceyssens en gehecht worden aan onderhavig besluit.

Art. 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling
van dit dossier, waaronder de organisatie van het openbaar onderzoek over de
aanpassingen aan de Atlas der buurtwegen en de bijbehorende ontwerpen van grafische
plannen.
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Vaststelling advies omtrent het ontwerpbesluit van Agentschap Wegen en Verkeer
inzake snelheidsbeperkingen langsheen de N730c, N745 en N758

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch,
Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts,
Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens meer bepaald art. 14.3 m.b.t. de onderbroken
overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
FEITELIJKE CONTEXT
Agentschap Wegen en Verkeer heeft ons een ontwerpbesluit overgemaakt houdende het
wijzigingen van een aantal snelheidsbeperkingen op grondgebied van de stad en vraagt ons
hieromtrent ons advies.
Het betreft hier:
- de gewestweg N730c Taunusweg waar de snelheidsbeperking van 90 km/uur wordt opgeheven
tussen meterpunt 0.000 en 1.1123
- de gewestweg N745 Riemsterweg waar een vaste snelheidsbeperking van 50 km/uur wordt
ingevoerd tussen meterpunt 1.258 en 1.780 (van Bornestraat tot Buitenbankstraat)
- de gewestweg N758 Rode Kruislaan waar een vaste snelheidsbeperking van 50 km/uur wordt
ingevoerd tussen meterpunt 8.215 en 8.558 (vanaf de rotonde tot huisnr. 142B en E).

MOTIVERING
De aanwezigheid van fietspaden langs de Taunusweg verantwoordt een snelheidsbeperking van 70
km/uur over de ganse lengte van de Taunusweg. Tevens zorgen de snelheidsbeperkingen van 70
en 90 km/uur momenteel op de Taunusweg voor veel verwarring bij de weggebruikers.
De aanwezigheid van veel bebouwing, de aanwezigheid van een aanliggend fietspad en
oversteekbewegingen van zwakke weggebruikers, verantwoordt een snelheidsbeperking van 50
km/uur op de N745 en N758.
ADVIEZEN
De politie geeft een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad geeft een gunstig advies met betrekking tot het wijzigen van de
snelheidsbeperkingen op de N730C, op gewestweg N745 en gewestweg N758.
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Realisatie van nieuw skatepark site De Kimpel: goedkeuring lastenboek en
gunningswijze

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch,
Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts,
Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° (het geraamde
bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren.
FEITELIJKE CONTEXT
De verantwoording voor de opmaak van dit dossier is te vinden in bijgevoegde nota van de dienst
jeugd.

Het besluit van het schepencollege van 28 september 2020 waarbij de principiële goedkeuring wordt
gegeven om de procedure overheidsopdrachten op te starten voor de realisatie van het nieuwe
skatepark site De Kimpel.
MOTIVERING
In het kader van de opdracht “Realisatie nieuw skatepark op site De Kimpel” werd een bestek met
nr. 217/20 opgesteld door de dienst overheidsopdrachten.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 165.289,26 excl. btw of € 200.000,00 incl. 21%
btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking rekening houdend met de hoogte van
het ramingsbedrag.
FINANCIELE ASPECTEN
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget ACT-48/0752-30/2400000/STAD/CBS/IPGEEN.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 217/20 en de raming voor de
opdracht “Realisatie nieuw skatepark op site De Kimpel”, 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 € 165.289,26 excl.
btw of € 200.000,00 incl. 21% btw.

Art. 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Art. 3

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met vzw de Regenboog

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch,
Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts,
Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCHE KADER
Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

FEITELIJKE CONTEXT
Het stadsbestuur van Bilzen wil tijdens de zomervakanties speelpleinwerking organiseren op
grondgebied van Bilzen voor kinderen met specifieke zorg. Hiervoor wordt een samenwerking met
vzw De Regenboog aangegaan.
MOTIVERING
Als stad willen wij graag tegemoet komen aan de vraag van ouders van kinderen en jongeren met
een beperking inzake vrijetijdsbesteding met specifieke zorg.
Aangezien onze mogelijkheden en kennis hiervoor beperkt zijn, zouden we graag een
samenwerking met vzw de Regenboog willen aangaan voor het organiseren van een
speelpleinwerking gedurende een 5-tal weken tijdens de zomervakanties .
Als locatie wordt BuBao Klavertje 3 voorgesteld. Dit is een vertrouwde omgeving voor de meeste
kinderen.
In de zomervakantie van 2020 werd dit door vzw Regenboog reeds georganiseerd als ‘test’ en dit
werd als positief ervaren. Hiervoor wordt gevraagd een werkingstoelage van € 10.000 aan de vzw
Regenboog goed te keuren die aangewend wordt voor de loonkosten (coördinatie, jobstudenten en
vrijwilligers).
De stad Bilzen wil deze samenwerking graag verderzetten en in dat verband werd een
samenwerkingsovereenkomst tussen stad Bilzen en vzw De Regenboog opgesteld. Ook in deze
overeenkomst wordt een jaarlijkse toelage van € 10.000 voorzien.
FINANCIELE ASPECTEN
Het bedrag voor de werkingstoelage van 2020 is opgenomen in de jaarbudgetrekening 2020 ACT49/0870-04/6493000/STAD/CBI/IP-GEEN.
Raming: € 10 000 per jaar.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de werkingstoelage van € 10.000 aan vzw De Regenboog goed voor
wat betreft het jaar 2020.

Art. 2

De gemeenteraad keurt de voorliggende samenwerkingsovereenkomst met vzw De
Regenboog goed waarbij tevens een jaarlijkse toelage van € 10.000 wordt voorzien.

13

Kennisgeving van de overeenkomst tussen de stad Bilzen en de Kruispuntbank

De raad (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt
kennis van volgend besluit:

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER BB.19.2063
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het belastingreglement van 17 december 2019 met betrekking tot de basisdienstenbelasting
gezinnen en bedrijven voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 november 2020 waarbij de
overeenkomst tussen stad Bilzen en de Kruispuntbank werd goedgekeurd.
FEITELIJKE CONTEXT
Alle raadsleden van de stad Bilzen moeten in kennis worden gesteld van de overeenkomst tussen
de stad Bilzen en de Kruispuntbank in het kader van de gegevensuitwisseling in het project
‘Opvraging door provincies/gemeenten van personen die recht hebben op een verhoogde
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging’ en er een afschrift van moeten
ontvangen.
MOTIVERING
De gevraagde gegevens worden slechts meegedeeld door de Kruispuntbank en het Sectoraal
Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid – Afdeling ‘Sociale Zekerheid’ na ontvangst
van een bewijs van deze inkennisstelling.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt kennis van de overeenkomst tussen de stad Bilzen en de
Kruispuntbank in het kader van de gegevensuitwisseling in het project “Opvraging door
provincies/gemeenten van personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming
van de verzekering voor geneeskundige verzorging”, voor de jaren 2020 tot en met 2025.
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Vaststelling gemeentelijke toelagen 2020 aan instellingen voor personen met een
handicap

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch,
Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts,
Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCHE KADER
Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen.
FEITELIJKE CONTEXT
Onze stad en regio kent heel organisaties en instanties voor personen met een handicap, waarmee,
in het kader van dienst- en hulpverlening, nauw wordt samengewerkt.

Deze organisaties komen in aanmerking voor een jaarlijkse toelage. Sommige organisaties vragen
deze toelage jaarlijks aan, anderen wachten de beslissing van de gemeenteraad af.
MOTIVERING
Er bestaat geen princiepsbeslissing op basis waarvan de verdeling wordt opgemaakt. Bij de opmaak
van de verdeling wordt er enerzijds rekening gehouden met het lokale karakter van de vereniging en
anderzijds met de sociale en maatschappelijke impact voor onze inwoners.
Van de verenigingen/organisaties waarvan we een schriftelijke aanvraag ontvangen, hebben we alle
nodige informatie. Voor de andere verenigingen/organisaties contacteren we de verenigingen en
organisaties.
Voor 2020 gaat het om 16 organisaties.
FINANCIËLE ASPECTEN
De totale uitgave bedraagt € 2.500.
De nodige kredieten werden voorzien bij de begroting – dienstjaar 2020 onder jaarbudgetrekening
2020/ACT-9/0911-00/6493000.
Er is een gunstig financieel advies.
BESLISSING
Art. 1 Aan volgende instellingen wordt een gemeentelijke toelage 2020 toegekend als tussenkomst
in hun werkingskosten. Het betreft een bedrag van € 2.500 te verdelen onder volgende (16)
instellingen voor personen met een handicap:
KVG Bilzen
Zelfhulpgroep MS-patiënten Bilzen
MPI De Dageraad Kortessem
Dienstencentrum Sint-Gerardus Diepenbeek
Belgische Vereniging voor strijd tegen Mucoviscidose
MPI Ter Heide
Dienstencentrum Sint-Oda Overpelt
Vlaamse Federatie Gehandicapten
Mival Bilzen vzw
Brailleliga vzw
Vereniging van Licht en Liefde Hasselt vzw
Begeleidingscentrum St Elisabeth Peer
Belgisch Centrum voor Geleidehonden
ALS Liga België vzw
Ter Engelen Maaseik
Vlaamse Alzheimer Liga
Totaal
Art. 2

€ 450
€ 300
€ 250
€ 200
€ 150
€ 150
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
€ 2.500

De begunstigde organisaties zijn op straffe van algehele terugbetaling verplicht de toelage
aan te wenden als werkingskosten, en dienen het gebruik ervan te verantwoorden aan de
hand van een financieel jaarverslag van het afgelopen kalenderjaar.
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Vaststelling toelagen vaderlandslievende verenigingen 2020

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch,
Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts,
Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
FEITELIJKE CONTEXT
Jaarlijks ondersteunt het stadsbestuur binnen de perken van de vastgelegde begrotingskredieten
verschillende vaderlandslievende verenigingen voor de organisatie van herdenkingen en/of een 11
november-viering.
De toelage is nooit hoger dan de ingebrachte en reële kosten. Indien de gemaakte organisatiekosten
minder bedragen dan de toegekende toelage worden enkel de effectief gemaakte kosten gedekt.
MOTIVERING
De mogelijke maximale toelage per vereniging is hetzelfde als de toelage van voorgaande jaren.
N.a.v. de maatregelen die genomen werden voor de inperking van de verspreiding van het virus
covid-19 werden verenigingen mogelijk gedwongen om een aangepast programma voor de
herdenkingen te voorzien. Enkel de effectief gemaakte kosten zullen gedekt worden na het
voorleggen van de juiste bewijsstukken.
FINANCIËLE ASPECTEN
De nodige kredieten zijn voorzien in BBC 2020 onder beleidsitem 0719-08, algemene rekening
6493000, ACT – 102.
Het betreft een totaalbedrag van € 2.475,00.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad gaat akkoord om een gemeentelijke toelage toe te kennen aan volgende
vaderlandslievende verenigingen. Het betreft een maximaal totaalbedrag van € 2.475,00:
-

Fakkelestafette/Nationale Strijdersbond
Heiken Hoelbeek
Hees herdenking
Moorshulde Mopertingen
Oudstrijders Kleine-Spouwen
Oudstrijders Munsterbilzen
KNSB Eigenbilzen
NSB Bilzen
NSB Mopertingen

€ 755,00
€ 615,00
€ 315,00
€ 240,00
€ 100,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00

-

16

Vlaamse oudstrijders Eigenbilzen
Vriendenkring Korea vrijwilligers Bilzen

€ 75,00
€ 75,00

Vaststelling van de gemeentelijke toelage voor de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst
voor het dienstjaar 2021

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch,
Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts,
Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 40 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
bepaalt dat het budget van een meergemeentezone ten laste valt van de verschillende gemeenten
van de zone en de federale staat.
FEITELIJKE CONTEXT
Het budget 2021 zal goedgekeurd worden op de eerstvolgende politieraad.
De dotatie van de stad Bilzen voor 2021 voor de politiezone bedraagt € 2.228.622,00.
MOTIVERING
Wanneer de meergemeente-zone niet over voldoende middelen beschikt om de uitgaven te dekken,
wordt het verschil gedragen door de gemeenten die er deel van uitmaken.
BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad keurt de dotatie voor de politiezone Bilzen/Hoeselt/Riemst voor dienstjaar
2021, ten bedrage van € 2.228 622,00 goed alsook de jaarlijkse indexatie van de budgetten
tot 2025 met 2 %.
Art. 2 De gemeenteraad beslist om de nodige kredieten te voorzien in het meerjarenplan 20202025 op jaarbudgetrekening BP2021_2025-0/GBB-ONT/0400-00/6494000/STAD/CBS/IPGEEN/U/460.
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Investeringstoelage realisatie van een bijbouw en renovatie van jeugdhuis
Schoonbeek

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch,
Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts,
Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van
toelagen.
FEITELIJKE CONTEXT
Het jeugdhuis in Schoonbeek zal worden uitgebreid met een slaapverdieping, sanitaire
voorzieningen en renovatie van de bestaande hoofdbouw en aanhorigheden (technieken, keuken,
bestaande buitenschrijnwerk, …. ).
Het project zal omvatten:
- Uitbreiding hoofdbouw met een slaapverdieping en sanitaire voorzieningen met als hoofdfunctie
weekendverhuur voor jeugdwerkgroepen, uitbreiding heeft een oppervlakte van 165 m²;
- Renovatie van de hoofdbouw: renovatie dak, buitenschrijnwerk, renovatie keuken, renovatie
technieken, … een complete make-over en aanpassing van de hoofdbouw aan de hedendaagse
normen.
MOTIVERING
Gezien deze lokalen al bijna 40 jaar de uitvalsbasis van diverse lokale werkingen en de vzw
jeugdhuis in het bijzonder zijn en dit project noodzakelijk is om de werkingen er correct te faciliteren
en om hun zekerheid te bieden naar de toekomst toe, alsook de vele vragen en gebrek aan
geschikte ruimte voor weekendovernachtingen in Bilzen voor jeugdwerkgroepen en de meerwaarde
voor stad Bilzen is het belangrijk om degelijke en hedendaagse infrastructuur te voorzien.
FINANCIELE ASPECTEN
Op basis van de door vzw jeugdhuis aangeleverde haalbaarheidsstudie worden de werken
momenteel op € 337.650 inclusief btw geraamd. De aangestelde architect zal de vzw begeleiden in
het proces en bijhorende procedures.
Om deze werken te laten uitvoeren in beheer en coördinatie van de vzw jeugdhuis voorziet de stad
een investeringstoelage van maximaal € 150.000 voor de vzw jeugdhuis, aan te wenden voor de
realisatie van het project.
Verdere financiering van het project zal gebeuren door eigen financiële inbreng van de vzw
jeugdhuis Schoonbeek, inbreng van Schoravé Scouts en toelagen via Toerisme Voor Allen (40%
met een maximum van € 100.000).
Het nodige budget van € 150.000 is voorzien in budget stad 2020, ACT-101, AP-33, beleidsitem
0751-00 op algemene rekening 6640000.
BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad gaat akkoord met een maximale toelage van € 150.000 aan vzw
Jeugdhuis Schoonbeek voor de realisatie van de uitbreiding en renovatie van het
hoofdgebouw gelegen op het Jeugdhuispad 7 te Bilzen.

Art. 2 De gemeenteraad gaat akkoord met de uitbetaling van de toelage na voorlegging van
facturen die de vernoemde som dekken en machtigt het schepencollege voor de verdere
opvolging en uitbetaling.
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Investeringstoelage nieuwbouwproject scouting Reynaert Grote-Spouwen

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch,
Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Lisbet Aerts, Véronique Jans,
Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax,
Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van
toelagen.
FEITELIJKE CONTEXT
De scouts van Grote-Spouwen zijn gehuisvest in eigen lokalen op de Pastorijstraat 31F te GroteSpouwen. Deze infrastructuur is eigen beheer en in eigendom van de overkoepelende vzw
Reynaert.
De nieuwbouw zal gerealiseerd worden op hun eigen terreinen en de omgevingsvergunning voor het
project werd reeds afgeleverd op 7 augustus 2020 door het college van burgemeester en
schepenen.
Het omvat een nieuwbouw met een grondoppervlakte van +- 133 m² met 2 bouwlagen en als
functionaliteiten:
- materiaalmagazijn van 61 m² met een binnen hoogte van 4,29 m zodat er ook in de hoogte
gestapeld kan worden, op termijn verdwijnt het huidige magazijn en sanitaire blok;
- 2 vergaderlokalen waarvan één als leidingslokaal met afmetingen van respectievelijk 24 m² en
50,8 m²;
- Sanitiaire blok voor jongens en meisjes en aanpalende berging.
MOTIVERING
Gezien deze lokalen al bijna 30 jaren de uitvalsbasis van Scouting Reynaert zijn en dit project
noodzakelijk is om de werkingen er correct te faciliteren en om hun zekerheid te bieden naar de
toekomst toe, is het belangrijk om degelijke en hedendaagse infrastructuur te voorzien en hen, als
lokale vereniging, te ondersteunen bij hun huisvesting.
FINANCIELE ASPECTEN:
Op basis van de door vzw Reynaert aangeleverde raming (op basis van offertes, meetstaat en
inschatting eigen aandeel arbeid in de werken) worden de werken momenteel op € 159.512
inclusief btw geraamd.

Om deze kosten te laten uitvoeren in beheer en coördinatie van de vzw Reynaert voorziet de stad in
een investeringstoelage van maximaal € 127.000 voor vzw Reynaert, aan te wenden voor de
realisatie van het project. De eigen inbreng van de vereniging bedraagt zo hierdoor +- € 32.500. Dit
is het maximale budget dat ze hiervoor kunnen vrijmaken om hun eigen financiële toestand gezond
te houden voor de komende generaties.
Het nodige budget van € 127.000 is voorzien in budget stad 2020, ACT-101, AP-33, beleidsitem
0751-00 op algemene rekening 6640000.
BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad gaat akkoord met een maximale toelage van € 127.000 aan vzw Reynaert
(Scouting Reynaert Grote-Spouwen) voor de realisatie van een nieuwbouw project
Art. 2 De gemeenteraad gaat akkoord met de uitbetaling van de toelage na voorlegging van
facturen die de vernoemde som dekken en machtigt het schepencollege voor de verdere
opvolging en uitbetaling.
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband Cipal dv - Algemene vergadering:
donderdag 10 december 2020

Met 26 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels,
Veerle Schoenmaekers, Ann Thijs, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen,
Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems, Sandra Jans) en 4 onthoudingen (Jean Geraerts, Annick Ponthier,
Bart Lindelauf, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet lokaal bestuur.
Het gemeenteraadsbesluit van 3 september 2019 houdende de aanduiding van de
vertegenwoordiger van de stad op de (buitengewone) algemene vergadering van Cipal dv voor de
rest van de looptijd van de huidige legislatuur.
FEITELIJKE CONTEXT
Stad Bilzen is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal.
Stad Bilzen werd per e-mail opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Cipal
dv die zal plaatsvinden op donderdag 10 december 2020 om 16u. Gelet op de coronapandemie zal
de vergadering opnieuw op digitale wijze plaatsvinden via een door Cipal ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
MOTIVERING
De gemeenteraad wordt gevraagd om de agendapunten van de Algemene Vergadering van Cipal
van 10 december 2020, zoals overgemaakt per e-mail op d.d. 27 oktober 2020, goed te keuren.
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2021
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Cipal heeft een toelichtende nota met bijkomende info betreffende de agendapunten van deze
Algemene Vergadering aangeleverd.
Overeenkomstig artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur dient de gemeenteraad het
mandaat van de vertegenwoordiger te herhalen.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de Algemene Vergadering van Cipal van 10
december 2020 goed.

Art. 2

Aan de effectieve vertegenwoordiger, en in voorkomend geval de plaatsvervangende
volmachtdrager, wordt mandaat verleend om op de Algemene Vergadering van Cipal van
10 december 2020 (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.

Art. 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit
en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband intercommunale vereniging voor hulp aan
Gehandicapten in Limburg, afgekort IGL - Algemene vergadering: donderdag 10
december 2020

Met 26 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels,
Veerle Schoenmaekers, Ann Thijs, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen,
Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems, Sandra Jans) en 4 onthoudingen (Jean Geraerts, Annick Ponthier,
Bart Lindelauf, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCHE KADER
Het besluit van de gemeenteraad van 3 september 2019 waarbij raadslid Relinde Willems
aangeduid werd als effectieve afgevaardigde en schepen Fons Caubergh als plaatsvervanger.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
De gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in
Limburg.
FEITELIJKE CONTEXT
Onze stad heeft een samenwerkingsverband met de Intercommunale vereniging voor hulp aan
Gehandicapten in Limburg en heeft een uitnodiging ontvangen voor de gewone Algemene
Vergadering op 10 december 2020. De agenda telt 4 agendapunten:
1. Financieel rapport over het eerste semester 2020, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2020:
kennisneming
2. Begroting 2021: goedkeuring
3. Woon- en leefkosten in Ter Heide vanaf 2021: kennisneming
4. IGL na de verlenging wordt IGL 2.0 (werknaam): kennisneming (geen nota).

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de agenda goed te keuren en het mandaat van de
gemeentelijke afgevaardigde vast te stellen.
MOTIVERING
Doordat het stadsbestuur een samenwerkingsovereenkomst met IGL heeft, wordt het stadsbestuur
uitgenodigd voor elke Algemene Vergadering. Door de participatie aan deze intercommunale
vereniging worden de belangen van de personen met een handicap afgedekt. Gelet op de
agendapunten is het wenselijk om de agenda goed te keuren en de afgevaardigde een positieve
stem over de agendapunten uit te laten brengen.
BESLISSING
Art. 1

Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota’s wordt de agenda van de
gewone Algemene Vergadering van IGL (Intercommunale vereniging voor hulp aan
Gehandicapten in Limburg) van donderdag 10 december 2020 goedgekeurd.

Art. 2

De gemeenteraad draagt zijn afgevaardigde of plaatsvervanger op om een positieve stem uit
te brengen over de agendapunten van de gewone Algemene Vergadering op 10 december
2020.

Art. 3

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.

21

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Limburg.net - Algemene Vergadering:
woensdag 16 december 2020

Met 24 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels,
Ann Thijs, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Sandra Jans) en 6 onthoudingen (Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Annick Ponthier,
Johan Danen, Bart Lindelauf, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Limburg.net is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid en meer
bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 398, §2, 3° van het Decreet van
22 december 2017 over het Lokaal Bestuur.
Het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2005 tot fusie door opslorping van de
opdrachthoudende verenigingen IVVVA en Intercompost tot AML (Afvalmaatschappij voor Limburg):
goedkeuring ontbinding en goedkeuring nieuwe statuten AML.
De statuten van Limburg.net.

FEITELIJKE CONTEXT
Stad Bilzen heeft een lidmaatschap bij de opdrachthoudende vereniging Limburg.Net.
De raad van bestuur van Limburg.net keurde op 21 oktober 2020 de agenda van de Algemene
Vergadering van Limburg.net op woensdag 16 december 2020 om 18 uur goed.
Limburg.net stuurde op donderdag 22 oktober 2020 de uitnodigingsbrief tot de Algemene
Vergadering van Limburg.net van woensdag 16 december 2020 om 18 u, met vermelding van de
volledige agenda. Meer informatie betreffende de vergaderlocatie en/of vergaderwijze zal later
meegedeeld worden gezien de coronacrisis.
Agenda Algemene Vergadering
1) Welkom door de voorzitter
2) Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering
3) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten)
4) Begroting 2021, te ontwikkelen activiteiten en strategie
- Bijlagen: Begroting 2021 - PowerPoint Begroting 2021
5) Benoeming leden algemeen comité
6) Varia
De heer Twan Geris is de afgevaardigde van de stad Bilzen.
MOTIVERING
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te
weigeren.
BESLISSING
Art. 1 De agendapunten van de Algemene Vergadering van woensdag 16 december 2020 van
Limburg.net worden goedgekeurd.
Art. 2 De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering
van Limburg.net van woensdag 16 december 2020 te handelen en te beslissen conform dit
besluit.
Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit
en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging
middels het bezorgen van een afschrift in tweevoud aan Limburg.net.
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Kerkfabriek Sint Catharina Mopertingen: nieuwe toegang en eerste fase digitalisering
van de kerk

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch,
Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts,
Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, meer bepaald artikel 90, 1°.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de organisatie van de werking van de erediensten.
De beslissing van de gemeenteraad van 5 november 2019 betreffende de goedkeuring van het
meerjarenplan van de kerkfabriek 2020-2025.
FEITELIJKE CONTEXT
De beslissing van de kerkfabriek Sint Catharina Mopertingen van 9 november 2020 betreffende de
gunning voor:
1.
Nieuwe toegang kerk:
Castro&Zoon, Smisstraat 31 te 3770 Riemst voor het uitvoeren van de aanpassingwerken
voor een bedrag van € 9.755,05 incl. 21% btw
Jans Creacar, Industrielaan 2 te 3730 Hoeselt voor het plaatsen van de leuningen voor een
bedrag van € 10.285 incl. 21% btw.
2.
Eerste fase digitalisatie kerk:
Bvba Gilissen en Co, Tabaartstraat 21 te 3740 Bilzen voor de apparatuur
voor een bedrag van € 9.226,88 incl. 21% btw
Electro Boden V.O.F. Rode Kruislaan 13 te 3740 Mopertingen voor het uitvoeren van de
bekabeling voor een bedrag van € 3.835,17 incl. 21% btw
Algemeen totaal : € 33.102,07 incl. 21 % btw
De vraag van de kerkfabriek Sint Catharina Mopertingen van 9 november 2020 voor het bekomen
van een doorgeeflening ten bedrage van € 33.102,07 ter financiering van voornoemde werken.
MOTIVERING
De procedure werd gevoerd worden door kerkfabriek Sint Catharina Mopertingen, conform de
voorschriften van de wet op de overheidsopdrachten.
De beslissing van de kerkraad kan gunstig geëvalueerd worden.
FINANCIELE ASPECTEN
De nodige kredieten zijn voorzien in het lopende meerjarenplan van de kerkfabriek.

De nodige kredieten voor de doorgeeflening worden voorzien, in het budget van de stad 2020/GBBKERK/0790-10/2903900/STAD/CBS/IP-GEEN.
BESLISSING
Art. 1

De beslissing van de kerkfabriek Sint Catharina Mopertingen van 9 november 2020
betreffende de goedkeuring van het lastenboek en de gunningswijze voor het uitvoeren van
werken aan de nieuwe toegang en de eerste fase digitalisatie van het kerkgebouw, wordt
gunstig geadviseerd.

Art. 2

De vraag van de kerkfabriek Sint Catharina Mopertingen van 9 november 2020 betreffende
de toekenning van een doorgeeflening ten bedrage van € 33.102,07 wordt goedgekeurd.
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Kerkfabriek Sint-Ursula, Eigenbilzen: BW 2 boekjaar 2020

De raad (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt
akte van volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 45 tot en met 50/1 met betrekking tot het budget.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
FEITELIJKE CONTEXT
De budgetwijziging 2 van kerkfabriek Sint-Ursula van Eigenbilzen werd door de kerkraad op
22 oktober 2020 goedgekeurd.
Deze budgetwijziging werd via Religio ontvangen bij de stad op 28 oktober 2020 om voor
akteneming voor te leggen aan de gemeenteraad.
MOTIVERING
In deze wijziging worden de interesten en aflossingen van leningen in overeenstemming gebracht
met de werkelijk betaalde bedragen.

Voorts werden voor de inhuldiging van het gerestaureerde orgel de representatiekosten verhoogd
door overheveling van een deel van de rubrieken 20503, 21031 en 2203.
Er zijn geen financiële gevolgen voor de stad.
De budgetwijziging 2 boekjaar 2020 gebeurde conform de geldende reglementering.
ADVIEZEN
Het bisdom verleende gunstig advies op 26 oktober 2020.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt akte van budgetwijziging 2 boekjaar 2020 van kerkfabriek SintUrsula van Eigenbilzen.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Ursula van
Eigenbilzen en aan het bisdom.
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Kerkfabriek H. Hart, Merem: budget 2021

De raad (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt
akte van volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 45 tot en met 50/1 met betrekking tot het budget.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
FEITELIJKE CONTEXT
Het budget 2021 van kerkfabriek H. Hart van Merem werd door de kerkraad op 22 juni 2020
goedgekeurd met de volgende cijfers:

Exploitatie
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
Overboeking naar investeringen
Rekening 2019- 'K' budget 2020
Gemeentelijke toelage
Overschot / Tekort BW 2020
Overschot / Tekort

0,00
19.190,10
-19.190,10

Investeringen
8.481,00
8.481,00
0,00

4.269,30
13.626,80
-1.294,00
0,00

-3.974,39
3.974,39
0,00

De budgetten 2021 van de diverse kerkfabrieken werden via Religio bij de stad ontvangen op
15 oktober 2020.
MOTIVERING
Het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan en dus neemt de gemeenteraad hier akte van.
Gelet echter op de omzendbrief BB 2013/8 waarbij gesteld wordt dat de lokale besturen vrij zijn om
een meer realistische raming van de exploitatietoelagen in te schrijven in het eigen meerjarenplan
en dit op basis van cijfers van het verleden.
In het overleg van 4 oktober 2019 met het centraal kerkbestuur wordt overeengekomen om de
gemeentelijke bijdrage met 12 % te verminderen.
Deze aanpassing, zie tabel in bijlage, wordt overgenomen in de gemeentelijke meerjarenplanning.
De overeengekomen toelagen voor kerkfabriek H. Hart bedragen:

Exploitatietoelage H. HART, Merem
2020
2021
2022
2023
2024
2025

15.164,29
12.166,79
13.924,11
13.982,14
14.089,29
14.187,50

ADVIEZEN
Het bisdom gaf op 8 oktober 2020 een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van kerkfabriek H. Hart van Merem en
van de in het meerjarenplan aangepaste exploitatietoelagen.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek H. Hart van Merem en aan
het bisdom.
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Kerkfabriek OLV der Armen, Schoonbeek: budget 2021

De raad (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt
akte van volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 45 tot en met 50/1 met betrekking tot het budget.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
FEITELIJKE CONTEXT
Het budget 2021 van kerkfabriek OLV der Armen van Schoonbeek werd door de kerkraad op
29 juni 2020 goedgekeurd met de volgende cijfers:

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
Overboeking naar investeringen
Rekening 2019- 'K' budget 2020
Gemeentelijke toelage
Overschot / Tekort BW 2020
Overschot / Tekort

Exploitatie
2.496,00
48.573,00
-46.077,00

Investeringen
25.903,00
25.903,00
0,00

6.623,17
43.607,83
4.154,00
0,00

8.000,00

8.000,00

De budgetten 2021 van de diverse kerkfabrieken werden via Religio bij de stad ontvangen op
15 oktober 2020.
MOTIVERING
Het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan en dus neemt de gemeenteraad hier akte van.
Gelet echter op de omzendbrief BB 2013/8 waarbij gesteld wordt dat de lokale besturen vrij zijn om
een meer realistische raming van de exploitatietoelagen in te schrijven in het eigen meerjarenplan
en dit op basis van cijfers van het verleden.

In het overleg van 4 oktober 2019 met het centraal kerkbestuur wordt overeengekomen om de
gemeentelijke bijdrage met 12 % te verminderen.
Deze aanpassing, zie tabel in bijlage, wordt overgenomen in de gemeentelijke meerjarenplanning.
De overeengekomen toelagen voor kerkfabriek OLV der Armen bedragen:

Exploitatietoelage

OLV DER ARMEN,
Schoonbeek

2020
2021
2022
2023
2024
2025

40.261,61
44.468,75
43.600,89
44.332,14
44.286,61
44.591,96

ADVIEZEN
Het bisdom gaf op 9 oktober 2020 een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van kerkfabriek OLV der Armen van
Schoonbeek en van de in het meerjarenplan aangepaste exploitatietoelagen.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek OLV der Armen van
Schoonbeek en aan het bisdom.
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Kerkfabriek OLV Geboorte, Rijkhoven: budget 2021

De raad (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt
akte van volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 45 tot en met 50/1 met betrekking tot het budget.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.

De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
FEITELIJKE CONTEXT
Het budget 2021 van kerkfabriek OLV Geboorte van Rijkhoven werd door de kerkraad op 8 juli 2020
goedgekeurd met de volgende cijfers:

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
Overboeking naar investeringen
Rekening 2019- 'K' budget 2020
Gemeentelijke toelage
Overschot / Tekort BW 2020
Overschot / Tekort

Exploitatie
2.830,00
8.185,00
-5.355,00

Investeringen
40.198,00
40.198,00
0,00

-70,84
3.830,84
-1.595,00
0,00

5.220,70
-5.220,70
0,00

De budgetten 2021 van de diverse kerkfabrieken werden via Religio bij de stad ontvangen op
15 oktober 2020.
MOTIVERING
Het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan en dus neemt de gemeenteraad hier akte van.
Gelet echter op de omzendbrief BB 2013/8 waarbij gesteld wordt dat de lokale besturen vrij zijn om
een meer realistische raming van de exploitatietoelagen in te schrijven in het eigen meerjarenplan
en dit op basis van cijfers van het verleden.
In het overleg van 4 oktober 2019 met het centraal kerkbestuur wordt overeengekomen om de
gemeentelijke bijdrage met 12 % te verminderen.
Deze aanpassing, zie tabel in bijlage, wordt overgenomen in de gemeentelijke meerjarenplanning.
De overeengekomen toelagen voor kerkfabriek OLV Geboorte bedragen:

Exploitatietoelage

OLV GEBOORTE,
Rijkhoven

2020
2021
2022
2023
2024
2025

6.205,36
4;781,25
4.834,82
4.834,82
4.834,82
4.834,82

ADVIEZEN
Het bisdom gaf op 8 oktober 2020 een gunstig advies.

BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van kerkfabriek OLV Geboorte van
Rijkhoven en van de in het meerjarenplan aangepaste exploitatietoelagen.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek OLV Geboorte van Rijkhoven
en aan het bisdom.
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Kerkfabriek OLV Tenhemelopneming, Munsterbilzen: budget 2021

De raad (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt
akte van volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 45 tot en met 50/1 met betrekking tot het budget.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
FEITELIJKE CONTEXT
Het budget 2021 van kerkfabriek OLV Tenhemelopneming van Munsterbilzen werd door de kerkraad
op 29 juni 2020 goedgekeurd met de volgende cijfers:

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
Overboeking naar investeringen
Rekening 2019- 'K' budget 2020
Gemeentelijke toelage
Overschot / Tekort BW 2020
Overschot / Tekort

Exploitatie
5.652,00
85.052,30
-79.400,30

Investeringen
56.868,00
47.268,00
9.600,00

-6.626,70
87.189,00
1.162,00
0,00

18.995,33

28.595,33

De budgetten 2021 van de diverse kerkfabrieken werden via Religio bij de stad ontvangen op
15 oktober 2020.

MOTIVERING
Het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan en dus neemt de gemeenteraad hier akte van.
Gelet echter op de omzendbrief BB 2013/8 waarbij gesteld wordt dat de lokale besturen vrij zijn om
een meer realistische raming van de exploitatietoelagen in te schrijven in het eigen meerjarenplan
en dit op basis van cijfers van het verleden.
In het overleg van 4 oktober 2019 met het centraal kerkbestuur wordt overeengekomen om de
gemeentelijke bijdrage met 12 % te verminderen.
Deze aanpassing, zie tabel in bijlage, wordt overgenomen in de gemeentelijke meerjarenplanning.
De overeengekomen toelagen voor kerkfabriek OLV Tenhemelopneming bedragen:

Exploitatietoelage

OLV TENHEMELOPN.
Munsterbilzen

2020
2021
2022
2023
2024
2025

82.411,61
87.189,29
89.683,04
91.481,25
88.854,46
90.500,00

ADVIEZEN
Het bisdom gaf op 8 oktober 2020 een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van kerkfabriek OLV Tenhemelopneming van Munsterbilzen en van de in het meerjarenplan aangepaste exploitatietoelagen.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek OLV Tenhemelopneming van
Munsterbilzen en aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Aldegondis, Kleine Spouwen: budget 2021

De raad (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt
akte van volgend besluit:

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 45 tot en met 50/1 met betrekking tot het budget.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
FEITELIJKE CONTEXT
Het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Aldegondis van Kleine Spouwen werd door de kerkraad op
26 juni 2020 goedgekeurd met de volgende cijfers:

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
Overboeking naar investeringen
Rekening 2019- 'K' budget 2020
Gemeentelijke toelage
Overschot / Tekort BW 2020
Overschot / Tekort

Exploitatie
9.730,00
37.830,00
-28.100,00

Investeringen
255.800,00
255.800,00
0,00

1.658,72
38.684,43
12.243,15
0,00

13.702,57
-13.702,57
0,00

De budgetten 2021 van de diverse kerkfabrieken werden via Religio bij de stad ontvangen op
15 oktober 2020.
MOTIVERING
Het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan en dus neemt de gemeenteraad hier akte van.
Gelet echter op de omzendbrief BB 2013/8 waarbij gesteld wordt dat de lokale besturen vrij zijn om
een meer realistische raming van de exploitatietoelagen in te schrijven in het eigen meerjarenplan
en dit op basis van cijfers van het verleden.
In het overleg van 4 oktober 2019 met het centraal kerkbestuur wordt overeengekomen om de
gemeentelijke bijdrage met 12 % te verminderen.
Deze aanpassing, zie tabel in bijlage, wordt overgenomen in de gemeentelijke meerjarenplanning.
De overeengekomen toelagen voor kerkfabriek Sint-Aldegondis bedragen:

Exploitatietoelage

SINT-ALDEGONDIS,
Kleine Spouwen

2020

14.381,12

2021
2022
2023
2024
2025

34.539,67
24.515,68
24.340,44
24.075,87
23.855,91

ADVIEZEN
Het bisdom gaf op 9 oktober 2020 een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Aldegondis van
Kleine Spouwen en van de in het meerjarenplan aangepaste exploitatietoelagen.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Aldegondis van Kleine
Spouwen en aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Catharina, Mopertingen: budget 2021

De raad (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt
akte van volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 45 tot en met 50/1 met betrekking tot het budget.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
FEITELIJKE CONTEXT
Het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Catharina van Mopertingen werd door de kerkraad op
15 september 2020 goedgekeurd met de volgende cijfers:

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
Overboeking naar investeringen
Rekening 2019- 'K' budget 2020
Gemeentelijke toelage
Overschot / Tekort BW 2020
Overschot / Tekort

Exploitatie
9.190,00
77.063,00
-67.873,00

Investeringen
34.345,00
34.369,65
-24,65

7.540,18
44.471,82
-15.861,00
0,00

24,65

0,00

De budgetten 2021 van de diverse kerkfabrieken werden via Religio bij de stad ontvangen op
15 oktober 2020.
MOTIVERING
Het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan en dus neemt de gemeenteraad hier akte van.
Gelet echter op de omzendbrief BB 2013/8 waarbij gesteld wordt dat de lokale besturen vrij zijn om
een meer realistische raming van de exploitatietoelagen in te schrijven in het eigen meerjarenplan
en dit op basis van cijfers van het verleden.
In het overleg van 4 oktober 2019 met het centraal kerkbestuur wordt overeengekomen om de
gemeentelijke bijdrage met 12 % te verminderen.
Deze aanpassing, zie tabel in bijlage, wordt overgenomen in de gemeentelijke meerjarenplanning.
De overeengekomen toelagen voor kerkfabriek Sint-Catharina bedragen:

Exploitatietoelage

SINT-CATHARINA,
Mopertingen

2020
2021
2022
2023
2024
2025

83.604,46
67.873,21
67.270,54
64.781,25
65.242,86
66.453,57

ADVIEZEN
Het bisdom gaf op 8 oktober 2020 een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Catharina van
Mopertingen en van de in het meerjarenplan aangepaste exploitatietoelagen.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Catharina van
Mopertingen en aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Gertrudis, Beverst: budget 2021

De raad (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt
akte van volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 45 tot en met 50/1 met betrekking tot het budget.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
FEITELIJKE CONTEXT
Het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Gertrudis van Beverst werd door de kerkraad op 7 juli 2020
goedgekeurd met de volgende cijfers:

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
Overboeking naar investeringen
Rekening 2019- 'K' budget 2020
Gemeentelijke toelage
Overschot / Tekort BW 2020
Overschot / Tekort

Exploitatie
21.762,00
64.107,00
-42.345,00

Investeringen
40.619,00
326.707,09
-286.088,09

20.312,33
40.261,67
18.229,00
0,00

286.088,09

0,00

De budgetten 2021 van de diverse kerkfabrieken werden via Religio bij de stad ontvangen op
15 oktober 2020.
MOTIVERING
Het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan en dus neemt de gemeenteraad hier akte van.
Gelet echter op de omzendbrief BB 2013/8 waarbij gesteld wordt dat de lokale besturen vrij zijn om
een meer realistische raming van de exploitatietoelagen in te schrijven in het eigen meerjarenplan
en dit op basis van cijfers van het verleden.

In het overleg van 4 oktober 2019 met het centraal kerkbestuur wordt overeengekomen om de
gemeentelijke bijdrage met 12 % te verminderen.
Deze aanpassing, zie tabel in bijlage, wordt overgenomen in de gemeentelijke meerjarenplanning.
De overeengekomen toelagen voor kerkfabriek Sint-Gertrudis bedragen:

Exploitatietoelage

ST.-GERTRUDIS,
Beverst

2020
2021
2022
2023
2024
2025

24.274,11
40.261,61
41.446,43
41.530,36
42.102,68
43.332,14

ADVIEZEN
Het bisdom gaf op 8 oktober 2020 een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Gertrudis van
Beverst en van de in het meerjarenplan aangepaste exploitatietoelagen.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Gertrudis van Beverst en
aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Jozef, Heesveld: budget 2021

De raad (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt
akte van volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 45 tot en met 50/1 met betrekking tot het budget.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.

De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
FEITELIJKE CONTEXT
Het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Jozef van Heesveld werd door de kerkraad op 30 juni 2020
goedgekeurd met de volgende cijfers:

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
Overboeking naar investeringen
Rekening 2019- 'K' budget 2020
Gemeentelijke toelage
Overschot / Tekort BW 2020
Overschot / Tekort

Exploitatie
2.430,00
28.840,00
-26.410,00

Investeringen
13.000,00
13.000,00
0,00

8.809,44
17.600,56

1.363,11

0,00

1.363,11

De budgetten 2021 van de diverse kerkfabrieken werden via Religio bij de stad ontvangen op
15 oktober 2020.
MOTIVERING
Het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan en dus neemt de gemeenteraad hier akte van.
Gelet echter op de omzendbrief BB 2013/8 waarbij gesteld wordt dat de lokale besturen vrij zijn om
een meer realistische raming van de exploitatietoelagen in te schrijven in het eigen meerjarenplan
en dit op basis van cijfers van het verleden.
In het overleg van 4 oktober 2019 met het centraal kerkbestuur wordt overeengekomen om de
gemeentelijke bijdrage met 12 % te verminderen.
Deze aanpassing, zie tabel in bijlage, wordt overgenomen in de gemeentelijke meerjarenplanning.
De overeengekomen toelagen voor kerkfabriek Sint-Jozef bedragen:

Exploitatietoelage SINT-JOZEF, Heesveld
2021
2021
2022
2023
2024
2025

27.410,71
23.175,89
23.175,89
23.641,96
23.641,96
23.641,96

ADVIEZEN
Het bisdom gaf op 9 oktober 2020 een gunstig advies.

BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Jozef van Heesveld
en van de in het meerjarenplan aangepaste exploitatietoelagen.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Jozef van Heesveld en
aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Lambertus, Grote Spouwen: budget 2021

De raad (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt
akte van volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 45 tot en met 50/1 met betrekking tot het budget.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
FEITELIJKE CONTEXT
Het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Lambertus van Grote Spouwen werd door de kerkraad op
18 juni 2020 goedgekeurd met de volgende cijfers:

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
Overboeking naar investeringen
Rekening 2019- 'K' budget 2020
Gemeentelijke toelage
Overschot / Tekort BW 2020
Overschot / Tekort

Exploitatie
4.702,00
54.035,00
-49.333,00

Investeringen
6.500,00
6.500,00
0,00

22.484,02
37.718,98
10.870,00
0,00

-0,41

-0,41

De budgetten 2021 van de diverse kerkfabrieken werden via Religio bij de stad ontvangen op 15
oktober 2020.

MOTIVERING
Het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan en dus neemt de gemeenteraad hier akte van.
Gelet echter op de omzendbrief BB 2013/8 waarbij gesteld wordt dat de lokale besturen vrij zijn om
een meer realistische raming van de exploitatietoelagen in te schrijven in het eigen meerjarenplan
en dit op basis van cijfers van het verleden.
In het overleg van 4 oktober 2019 met het centraal kerkbestuur wordt overeengekomen om de
gemeentelijke bijdrage met 12 % te verminderen.
Deze aanpassing, zie tabel in bijlage, wordt overgenomen in de gemeentelijke meerjarenplanning.
De overeengekomen toelagen voor kerkfabriek Sint-Lambertus bedragen:

Exploitatietoelage

SINT-LAMBERTUS,
Grote Spouwen

2020
2021
2022
2023
2024
2025

37.845,54
38.672,32
38.673,21
38.608,93
38.545,54
38.397,32

ADVIEZEN
Het bisdom gaf op 8 oktober 2020 een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Lambertus van
Grote Spouwen en van de in het meerjarenplan aangepaste exploitatietoelagen.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Lambertus van Grote
Spouwen en aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Martinus, Martenslinde: budget 2021

De raad (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt
akte van volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 45 tot en met 50/1 met betrekking tot het budget.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
FEITELIJKE CONTEXT
Het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Martinus van Martenslinde werd door de kerkraad op
5 juni 2020 goedgekeurd met de volgende cijfers:

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
Overboeking naar investeringen
Rekening 2019- 'K' budget 2020
Gemeentelijke toelage
Overschot / Tekort BW 2020
Overschot / Tekort

Exploitatie
5.570,00
28.935,00
-23.365,00

Investeringen
30.000,00
30.000,00
0,00

-16.251,96
26.313,96
-13.303,00
0,00

21.943,09
-21.943,09
0,00

De budgetten 2021 van de diverse kerkfabrieken werden via Religio bij de stad ontvangen op
15 oktober 2020.
MOTIVERING
Het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan en dus neemt de gemeenteraad hier akte van.
Gelet echter op de omzendbrief BB 2013/8 waarbij gesteld wordt dat de lokale besturen vrij zijn om
een meer realistische raming van de exploitatietoelagen in te schrijven in het eigen meerjarenplan
en dit op basis van cijfers van het verleden.
In het overleg van 4 oktober 2019 met het centraal kerkbestuur wordt overeengekomen om de
gemeentelijke bijdrage met 12 % te verminderen.
Deze aanpassing, zie tabel in bijlage, wordt overgenomen in de gemeentelijke meerjarenplanning.
De overeengekomen toelagen voor kerkfabriek Sint-Martinus bedragen:

Exploitatietoelage

SINT MARTINUS,
Martenslinde

2020
2021
2022
2023

42.422,32
23.503,54
23.455,36
15.017,86

2024
2025

14.973,21
34.080,36

ADVIEZEN
Het bisdom gaf op 9 oktober 2020 een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Martinus van
Martenslinde en van de in het meerjarenplan aangepaste exploitatietoelagen.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Martinus van
Martenslinde en aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Mauritius, Bilzen: budget 2021

De raad (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt
akte van volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 45 tot en met 50/1 met betrekking tot het budget.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
FEITELIJKE CONTEXT
Het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Mauritius van Bilzen werd door de kerkraad op 16 juni 2020
goedgekeurd met de volgende cijfers:

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
Overboeking naar investeringen
Rekening 2019- 'K' budget 2020
Gemeentelijke toelage
Overschot / Tekort BW 2020
Overschot / Tekort

67.310,00
162.340,00
-95.030,00

1.118.017,00
1.119.944,02
-1.927,02

33.740,80
85.831,66
24.542,46
0,00

1.927,02

0,00

De budgetten 2021 van de diverse kerkfabrieken werden via Religio bij de stad ontvangen op
15 oktober 2020.
MOTIVERING
Het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan en dus neemt de gemeenteraad hier akte van.
Gelet echter op de omzendbrief BB 2013/8 waarbij gesteld wordt dat de lokale besturen vrij zijn om
een meer realistische raming van de exploitatietoelagen in te schrijven in het eigen meerjarenplan
en dit op basis van cijfers van het verleden.
In het overleg van 4 oktober 2019 met het centraal kerkbestuur wordt overeengekomen om de
gemeentelijke bijdrage met 12 % te verminderen.
Deze aanpassing, zie tabel in bijlage, wordt overgenomen in de gemeentelijke meerjarenplanning.
De overeengekomen toelagen voor kerkfabriek Sint-Mauritius bedragen:

Exploitatietoelage ST.-MAURITIUS, Bilzen
2020
2021
2022
2023
2024
2025

76.275,48
85.831.66
90.526,79
91.776,79
93.919,64
94.633,93

ADVIEZEN
Het bisdom gaf op 9 oktober 2020 een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Mauritius van Bilzen
en van de in het meerjarenplan aangepaste exploitatietoelagen.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Mauritius van Bilzen en
aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Pieter, Rosmeer: budget 2021

De raad (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt
akte van volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 45 tot en met 50/1 met betrekking tot het budget.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
FEITELIJKE CONTEXT
Het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Pieter van Rosmeer werd door de kerkraad op 25 juni 2020
goedgekeurd met de volgende cijfers:

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
Overboeking naar investeringen
Rekening 2019- 'K' budget 2020
Gemeentelijke toelage
Overschot / Tekort BW 2020
Overschot / Tekort

Exploitatie
5.657,00
66.250,00
-60.593,00

Investeringen
12.700,00
12.700,00
0,00

7.639,38
52.953,62

14.823,34

0,00

14.823,34

De budgetten 2021 van de diverse kerkfabrieken werden via Religio bij de stad ontvangen op
15 oktober 2020.
MOTIVERING
Het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan en dus neemt de gemeenteraad hier akte van.
Gelet echter op de omzendbrief BB 2013/8 waarbij gesteld wordt dat de lokale besturen vrij zijn om
een meer realistische raming van de exploitatietoelagen in te schrijven in het eigen meerjarenplan
en dit op basis van cijfers van het verleden.

In het overleg van 4 oktober 2019 met het centraal kerkbestuur wordt overeengekomen om de
gemeentelijke bijdrage met 12 % te verminderen.
Deze aanpassing, zie tabel in bijlage, wordt overgenomen in de gemeentelijke meerjarenplanning.
De overeengekomen toelagen voor kerkfabriek Sint-Pieter bedragen:

Exploitatietoelage

SINT-PIETER,
Rosmeer

2020
2021
2022
2023
2024
2025

54.100,89
54.101,00
56.618,75
56.096,43
55.775,00
55.453,57

ADVIEZEN
Het bisdom gaf op 8 oktober 2020 een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Pieter van Rosmeer
en van de in het meerjarenplan aangepaste exploitatietoelagen.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Pieter van Rosmeer en
aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Remigius, Waltwilder: budget 2021

De raad (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt
akte van volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 45 tot en met 50/1 met betrekking tot het budget.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.

De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
FEITELIJKE CONTEXT
Het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Remigius van Waltwilder werd door de kerkraad op
14 juli 2020 goedgekeurd met de volgende cijfers:

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
Overboeking naar investeringen
Rekening 2019- 'K' budget 2020
Gemeentelijke toelage
Overschot / Tekort BW 2020
Overschot / Tekort

Exploitatie
12.282,00
35.056,00
-22.774,00

Investeringen
2.008,00
2.008,00
0,00

-10.042,53
10.538,53
-22.278,00
0,00

746.089,90
-746.089,90
0,00

De budgetten 2021 van de diverse kerkfabrieken werden via Religio bij de stad ontvangen op
15 oktober 2020.
MOTIVERING
Het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan en dus neemt de gemeenteraad hier akte van.
Gelet echter op de omzendbrief BB 2013/8 waarbij gesteld wordt dat de lokale besturen vrij zijn om
een meer realistische raming van de exploitatietoelagen in te schrijven in het eigen meerjarenplan
en dit op basis van cijfers van het verleden.
In het overleg van 4 oktober 2019 met het centraal kerkbestuur wordt overeengekomen om de
gemeentelijke bijdrage met 12 % te verminderen.
Deze aanpassing, zie tabel in bijlage, wordt overgenomen in de gemeentelijke meerjarenplanning.
De overeengekomen toelagen voor kerkfabriek Sint-Remigius bedragen:

Exploitatietoelage

SINT-REMIGIUS,
Waltwilder

2020
2021
2022
2023
2024
2025

44.821,29
9.409.40
20.400,00
20.908,04
20.952,68
19.249,11

ADVIEZEN
Het bisdom gaf op 8 oktober 2020 een gunstig advies.

BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Remigius van
Waltwilder en van de in het meerjarenplan aangepaste exploitatietoelagen.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Remigius van Waltwilder
en aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Ursula, Eigenbilzen: budget 2021

De raad (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt
akte van volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 45 tot en met 50/1 met betrekking tot het budget.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
FEITELIJKE CONTEXT
Het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Ursula van Eigenbilzen werd door de kerkraad op 24 juni 2020
goedgekeurd met de volgende cijfers:

Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
Overboeking naar investeringen
Rekening 2019- 'K' budget 2020
Gemeentelijke toelage
Overschot / Tekort BW 2020
Overschot / Tekort

Exploitatie
17.620,00
118.682,50
-101.062,50

Investeringen
12.070,00
12.070,00
0,00

39.856,66
80.395,59
19.189,75
0,00

43.017,93
-43.017,93
0,00

De budgetten 2021 van de diverse kerkfabrieken werden via Religio bij de stad ontvangen op
15 oktober 2020.

MOTIVERING
Het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan en dus neemt de gemeenteraad hier akte van.
Gelet echter op de omzendbrief BB 2013/8 waarbij gesteld wordt dat de lokale besturen vrij zijn om
een meer realistische raming van de exploitatietoelagen in te schrijven in het eigen meerjarenplan
en dit op basis van cijfers van het verleden.
In het overleg van 4 oktober 2019 met het centraal kerkbestuur wordt overeengekomen om de
gemeentelijke bijdrage met 12 % te verminderen.
Deze aanpassing, zie tabel in bijlage, wordt overgenomen in de gemeentelijke meerjarenplanning.
De overeengekomen toelagen voor kerkfabriek Sint-Ursula bedragen:

Exploitatietoelage

SINT-URSULA,
Eigenbilzen

2020
2021
2022
2023
2024
2025

63.210,04
80.509,38
80.680,70
80.857,89
81.041,17
81.230,81

ADVIEZEN
Het bisdom gaf op 9 oktober 2020 een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Ursula van
Eigenbilzen en van de in het meerjarenplan aangepaste exploitatietoelagen.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Ursula van Eigenbilzen
en aan het bisdom.

38

Goedkeuring notulen gemeenteraad 10 november 2020

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch,
Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts,
Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) verleent de gemeenteraad goedkeuring aan de notulen van de zitting van
10 november 2020.

De burgemeester geeft na de behandeling van de reguliere agenda een mondelinge toelichting aan
de gemeenteraad omtrent de genomen maatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie.
MONDELINGE EN SCHRIFTELIJKE VRAGEN VAN RAADSLEDEN
Conform artikel 14 van het reglement van orde van de gemeenteraad kunnen de raadsleden
mondelinge en schriftelijke vragen stellen over gemeenschappelijke aangelegenheden die niet op de
agenda van de gemeenteraad staan.

DE VERGADERING WORDT DOOR DE VOORZITTER OM 22:25 UUR GESLOTEN.

Namens de gemeenteraad,

De algemeen directeur,
Kristien Schoofs

De voorzitter,
Guy Sillen

