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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, Inge Moors, 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 3 december 2020 in het kader van de Nieuwe Gemeentewet een besluit
genomen inzake het intrekken van het besluit van de burgemeester van 3 november 2020 met
ingang van 5 december 2020.

MOTIVERING
Dergelijke besluiten van de burgemeester dienen aan de eerstvolgende gemeenteraad ter kennis te
worden gebracht en daar te worden bekrachtigd.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt kennis van het verordening van de burgemeester d.d. 3 december
2020 inzake het intrekken van het besluit van de burgemeester van 3 november 2020 met
ingang van 5 december 2020 en bekrachtigt deze:
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.
Ministeriele besluiten van 18 oktober 2020 en van 28 oktober 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van de coronavirus COVID-19 te beperken.
Ministerieel besluit van 28 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit
van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van de
coronavirus COVID-19 te beperken.
Besluit van de burgemeester d.d. 3 november 2020.
FEITELIJKE CONTEXT
Er is sprake van een verspreiding van het COVID-19 (Coronavirus) binnen Europa en België.
Zowel op federaal als op Vlaams niveau werden via de ministeriële besluiten van 18 en 28
oktober 2020 reeds uitgebreide maatregelen genomen op het vlak van sport, cultuur,
economie en sociale bijeenkomsten.
Deze werden nogmaals verstrengd via het ministerieel besluit van 1 november 2020.
Op 3 november worden door de burgemeester bijkomend de volgende maatregelen
genomen:
-

Volgende maatregelen gelden langer dan de ministeriële besluiten opleggen, namelijk
tot en met 31 december 2020:
o Sluiting stedelijk Zwembad
o Sluiting vrijetijdssite De Kimpel
o Sluiting Bilzen Mysteries: Het Verhaal & Bilzen Mysteries: Het Complot worden
gesloten

-

Het evenement Dickens, dat buiten de termijn van de opgelegde maatregelen van de
ministeriële besluiten valt, wordt geannuleerd.

Thans heeft de federale overheid een gedeeltelijke versoepeling doorgevoerd via het
ministerieel besluit van 28 november 2020 waarbij onder andere de winkels en zwembaden

mogen heropenen (onder bepaalde voorwaarden). De overige opgelegde maatregelen
blijven gelden.
De huidige maatregelen opgelegd door de federale overheid blijven thans van kracht tot 15
januari 2021.
MOTIVERING
De lokale overheden zijn belast met de uitvoering van bovengenoemde ministeriële besluiten
en kunnen aanvullende preventieve maatregelen treffen.
Aangezien de cijfers op het grondgebied van Bilzen momenteel niet in die mate
onrustwekkend zijn dat de verstrengde maatregelen zoals bepaald door de burgemeester in
zijn besluit van 3 november 2020 nog noodzakelijk lijken, is het aangewezen dit besluit op te
heffen.
De federale maatregelen zullen aldus gelden voor het grondgebied van Bilzen, hetgeen
specifiek betekent dat:
- Het stedelijk zwembad zal heropenen op 5 december 2020, met uitzondering van de
glijbanen en de whirlpool
- De vrijetijdssite zal gesloten blijven aangezien dit federaal zo bepaald is
- Bilzen Mysteries eveneens vanaf 5 december 2020 zal heropend worden
- De evenement Dickens nog steeds geannuleerd blijft, aangezien dit federaal zo bepaald
is.
BESLISSING
Art. 1 Het besluit van de burgemeester van 3 november 2020 wordt met ingang van 5
december 2020 ingetrokken.
Art. 2 De maatregelen zoals deze federaal zijn opgelegd, gelden voor het grondgebied
Bilzen, zonder extra verstrengingen.
Art. 3 Dit besluit zal ter bekrachtiging worden voorgelegd op de eerstvolgende raadszitting.
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Goedkeuring marktraadpleging tot vestiging van een zakelijk of persoonlijk recht op
de pastorij te Beverst, Beverststraat 4

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, Inge Moors, 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
Ingevolge besluit van de gemeenteraad van 1 december 2020 werd door de Kerkfabriek SintGertrudis te Beverst aan de stad Bilzen een erfpachtrecht toegestaan voor een termijn van
50 jaar op de pastorij met bijhorende grond te Bilzen, 2de afdeling Beverst, Beverststraat 4,
kadastraal gekend sectie A nummers 392/C en 393/F, mits betaling van een jaarlijkse
erfpachtvergoeding van € 3.000,00.
De overeenkomst voorziet dat het erfpachtrecht wordt toegestaan voor publieksgerichte doeleinden
zoals bijvoorbeeld horeca met een prioritaire betrokkenheid van inwoners en verenigingen van
Beverst.
De stad wenst dan ook een marktraadpleging op te starten om deze publieksgerichte doeleinden te
kunnen realiseren en zo een zakelijk of privaat recht te verlenen voor de renovatie, inrichting en
private exploitatie met openstelling voor een breed publiek van de pastorij, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen in verband het vestigen van zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende
goederen door lokale besturen.
Meester Steven Van Geeteruyen, advocaat bij advocatenkantoor Consenso, werd door het
schepencollege in zitting van 30 november 2020 aangesteld om de stad hierin te begeleiden.
Bijgevoegd marktraadplegingsdossier werd opgemaakt door Meester Steven Van Geeteruyen,
waarbij voorzien wordt dat de toewijzing van het zakelijk of persoonlijk recht zal gebeuren op basis
van een open en transparante marktraadpleging waarbij de private partner zal worden aangeduid op
grond van selectie- en beoordelingscriteria.
Bijlagen:
− marktraadplegingsdossier met bijlagen
− kadastrale ligging
− erfpachtovereenkomst met de kerkfabriek
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad gaat akkoord om een private partner aan te stellen voor de renovatie,
inrichting en private exploitatie met openstelling voor een breed publiek van de pastorij met
bijhorende grond te Bilzen, 2de afdeling Beverst, Beverststraat 4, kadastraal gekend sectie
A nummers 392/C en 393/F.

Art. 2

De gemeenteraad gaat akkoord met het organiseren van een marktraadpleging waarbij de
private partner zal worden aangeduid op grond van selectie- en beoordelingscriteria, en
ingevolge waarvan een zakelijk of persoonlijk recht zal worden toegekend aan deze private
partner.

Art. 3

De gemeenteraad keurt bijgevoegd marktraadplegingsdossier, opgemaakt door Meester
Steven Vangeeteruyen, goed.

Art. 4

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere
afhandeling van dit dossier. De toewijzing aan de private partner dient evenwel te gebeuren
door de gemeenteraad.
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Aanvraag toelage historische studies door de 6 Bilzerse erfgoedverenigingen voor het
maken van 6 reportages over WOII

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, Inge Moors, 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
Naar aanleiding van de 75e verjaardag van het einde van Wereld Oorlog II hebben de 6
erfgoedverenigingen van Groot-Bilzen een gezamenlijk project ontwikkeld.
Het betreft de erfgoedverenigingen: Bilisium (Bilzen), Heemkring Landrada (Munsterbilzen),
Heemkring Mopertingen, Heemkring Hees /soldatenherdenking, Heemkring Rosmeer en ‘Lin in het
groen’ (Martenslinde).
MOTIVERING
Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken en om het geheel zo attractief mogelijk te maken, is
ervoor gekozen om van elke gebeurtenis een korte film te realiseren. Deze filmpjes worden gemaakt
in reportagestijl en zullen vertoond worden op het evenement dat gepland is eind januari/begin
februari 2021. Naderhand zullen deze filmpjes ter beschikking gesteld worden aan de scholen in
Bilzen, die ze kunnen gebruiken om het onderwerp WO II in hun lessenpakket op te nemen.
De 6 reportages vertellen elk een lokaal verhaal:
1. Project van Heemkring Rosmeer
Thema: bommenwerper (Halifax) van de RAF, die ingezet werd voor de bombardering van Aken, in
oktober 1942 neergehaald werd door luchtafweer boven Amelsdorp.
2. Project Bilisium (Bilzen)
Thema: het bombardement door Duitse stuka’s dat plaats vond op 10 mei 1940 op het centrum van
Bilzen.
3. Project Landrada (Munsterbilzen)
Thema: bommenwerper van de RAF, die neergestort is in het Munsterbos.
4. Project Heemkundekring Mopertingen
Thema: augustus 1944 Michel Moors, door de Zwarte Brigade opgepakt en vermoord op 300 m van
zijn woning.
5. Project Heemkring Hees
Thema: Op 23 augustus 1943 werd een Engels vliegtuig (een Halifax) met 8 inzittenden (6
Canadezen en 2 Engelsen) neergehaald door het Duitse leger boven Hasselt en maakte een
noodlanding op het grondgebied van Hees.
6. Project ‘Lin in het groen’ (Martenslinde).
Thema: Mathieu Vanherle die tijdens WO II actief is geweest in het Geheim Leger.

De reportage van het project van de heemkring Landrada, wordt gerealiseerd in samenwerking met
‘Onder de Radar’ van de provincie Limburg. Zij zorgen voor de financiering ervan. Voor het maken
van de overige vijf reportages is een bedrag van € 6.000 nodig. Hiervoor is € 3.300 aangevraagd en
goedgekeurd bij Erfgoed Haspengouw. Bij de stad Bilzen wordt het resterende bedrag: € 2.700
toelage historische studie aangevraagd.
ADVIEZEN
De dienst cultuur adviseert om een toelage van € 2.700 toe te kennen voor de realisatie van de
reportages. De lokale verhalen worden op deze manier op een duurzame en hedendaagse manier
bewaard.
FINANCIËLE ASPECTEN
De nodige kredieten zijn voorzien in BBC 2020 onder 2020/ACT-69/0729-00/6493000/STAD/
CBS/IP-GEEN.
Het betreft een totaalbedrag van € 2.700.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad gaat akkoord om een gemeentelijke toelage van € 2.700 toe te kennen
aan de 6 erfgoedverenigingen van Groot-Bilzen voor de realisatie van de reportages over
WOII.
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Goedkeuring plan Leeuwerik 2021-2025

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, Inge Moors, 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 BB.20.2039
Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het besluit van het schepencollege van 12 oktober 2020, houdende de principiële goedkeuring van
het Plan Leeuwerik 2021-2025.
FEITELIJKE CONTEXT
Het Plan Leeuwerik 2021-2025 wil de biodiversiteit in het landbouwgebied in Zuid Bilzen verhogen
door kansen en opportuniteiten te benutten.
Het regionaal landschap Haspengouw Voeren heeft hiervoor het plan Leeuwerik ontwikkeld en wil
samen met de Werkgroep Grauwe Gors de uitgewerkte kansen en opportuniteiten in kaart brengen.

MOTIVERING
De stad Bilzen is sinds 1988 bezig om het haspengouws landschap op haar grondgebied te
behouden en te versterken dmv subsidie’s van kleine landschapselementen.
In het echte agrarische gebied bleef de gewenste ommekeer uit en om een basisecologische
kwaliteit te krijgen is een belangrijke stimulans noodzakelijk.
Het plan Leeuwerik zal een stimulans zijn om de biodiversiteit te verhogen en een basiskwaliteit
ecologie te bekomen in het agrarisch gebied.
FINANCIËLE ASPECTEN
Er is een gunstig financieel advies voorzien.
De totale kost voor dit plan bedraagt € 50.500 per jaar.
De nodige kredieten worden voorzien in het budget 2021-2025 onder artikelnummer 034900/6493000.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de uitvoering van het plan leeuwerik, zoals
beschreven in de bijgaande nota voor de jaren 2021-2025.
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Kerkfabriek Sint-Mauritius, Bilzen: 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, Inge Moors, 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-Mauritius van Bilzen werd door de kerkraad op
17 november 2020 goedgekeurd.
Deze budgetwijziging werd via Religio ontvangen bij de stad op 23 november 2020 om voor
akteneming voor te leggen aan de gemeenteraad.
MOTIVERING
Ingevolge een priesterwisseling zijn er verschuivingen van kredieten.
Er is geen financieel gevolg voor de stad: de exploitatietoelage wijzigt niet ten opzichte van het
oorspronkelijk budget.
ADVIEZEN
Het bisdom verleende gunstig advies op 17 november 2020.
BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad neemt akte van budgetwijziging 2 van kerkfabriek
Sint-Mauritius van Bilzen.
Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Mauritius van Bilzen
en aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Quintinus, Hees: aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025

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, Inge Moors, 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 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 41 tot en met 44 met betrekking tot het meerjarenplan.
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 aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek Sint-Quintinus van Hees werd
door de kerkraad 26 november 2020 goedgekeurd met volgende exploitatie- en
investeringstoelagen:
Dienstjaar
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Exploitatietoelage
63.306,00
34.870,65
27;280,00
23.920,00
24.485,00
26.325,00

Investeringstoelage
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

In overleg met de stad werd de exploitatietoelage 2021 door de kerkfabriek van € 54.417,61
verminderd tot € 34.870,65.
MOTIVERING
De aanpassing van het meerjarenplan gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
worden goedgekeurd.
ADVIEZEN
Wijzigingen na 1 oktober worden niet meer geadviseerd door het bisdom.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek
Sint-Quintinus van Hees goed.

Art. 2

Zoals overeengekomen met het centraal kerkbestuur werden de gemeentelijke
exploitatietoelagen van de kerkfabrieken met 12 % verminderd t.o.v. het oorspronkelijk
ontwerp van het meerjarenplan van de kerkfabrieken.

Art. 3

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Quintinus van Hees en
aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Quintinus, Hees: 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, Inge Moors, 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-Quintinus van Hees werd door de kerkraad op 24 november
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
5.600,00
36.415,00
-30.815,00
0,00
-16.471,65
34.870,65
-12.416,00
0,00

Investeringen
32.367,00
198.896,18
-166.529,18
0,00
166.529,18

0,00

De budgetten 2021 van de diverse kerkfabrieken werden via Religio bij de stad ontvangen op
26 november 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-Quintinus bedragen:

Exploitatietoelage

SINT-QUINTINUS,
Hees

2020

56.523,21

2021
2022
2023
2024
2025

34.870,65
24.357,14
21.357,14
21.861,61
23.504,46

ADVIEZEN
Het bisdom gaf op 24 november 2020 een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Quintinus van Hees
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-Quintinus van Hees en
aan het bisdom.
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Goedkeuring meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 met vaststelling kredieten van
het boekjaar 2021 van het autonoom gemeentebedrijf Bilzen

Met 23 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Veerle Schoenmaekers,
Inge Moors, Ann Thijs, Tom Bosch, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans,
Twan Geris, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Sandra Jans) en 8 onthoudingen
(Frieda Brepoels, Jean Geraerts, Annick Ponthier, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen,
Bart Lindelauf, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 254 tot en met artikel 256 van het decreet lokaal bestuur betreffende de opmaak van het
meerjarenplan.
Artikel 241 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het autonoom gemeentebedrijf een
meerjarenplan vaststelt overeenkomstig de regels die gelden voor het meerjarenplan van de
gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Artikel 242 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf een meerjarenplan vaststelt en ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad.
FEITELIJKE CONTEXT
Er werd een meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1 voor het AGB opgemaakt. De raad van bestuur
van het autonoom gemeentebedrijf Bilzen heeft de meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1 op
1 december 2020 vastgesteld.
Met een meerjarenplanaanpassing kan de raad van bestuur de kredieten voor het lopende boekjaar
aanpassen en die voor het volgende boekjaar vaststellen. De nieuw vastgestelde kredieten komen
tot uiting in het aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3).

Het beschikbaar budgettair resultaat dient in ieder jaar van het meerjarenplan positief te zijn. Voor
het huidig meerjarenplan evolueert dit resultaat van € 17.377 in 2020 naar € 64.151 in 2025.
De autofinancieringsmarge dient enkel in 2025 positief te zijn en bedraagt € 12.833. In deze
meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 eindigt de autofinancieringsmarge elk jaar positief.
De meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 en de vaststelling van de kredieten van het boekjaar
2021 van het autonoom gemeentebedrijf Bilzen wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd.
MOTIVERING
De meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 van het AGB bevat een beperkt aantal wijzigingen bij
de investeringen en exploitatie en stemt de behoeften af op de werking.
In het schema M3 wordt een overzicht gegeven van de aangepaste kredieten voor het boekjaar
2020 en de vastgestelde kredieten voor het boekjaar 2021.
Deze meerjarenplanaanpassing is een bijsturing van het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025
dat werd vastgesteld door de raad van bestuur van 26 november 2019 en goedgekeurd door de
gemeenteraad van 17 december 2019.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 en de vaststelling van
de kredieten van het boekjaar 2021 van het autonoom gemeentebedrijf Bilzen goed.
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Meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 met vaststelling van de kredieten van het
boekjaar 2021 van Stad en OCMW Bilzen

Met 22 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Inge Moors, Ann Thijs,
Tom Bosch, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris,
Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Sandra Jans) en 9 neen-stemmen
(Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Annick Ponthier, Wouter Raskin,
Veronik Moesen, Johan Danen, Bart Lindelauf, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 249 van het decreet lokaal bestuur betreffende de beleidsrapporten van de gemeente en het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Artikel 249 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad en de raad van
maatschappelijk welzijn elk afzonderlijk hun deel van het beleidsrapport vaststellen. De
gemeenteraad keurt het beleidsrapport goed.
Artikel 254 tot en met artikel 256 van het decreet lokaal bestuur betreffende de opmaak van het
meerjarenplan.

FEITELIJKE CONTEXT
Er werd een meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 voor Stad en OCMW Bilzen opgemaakt.
Met een meerjarenplanaanpassing kan de gemeenteraad, voor wat betreft haar deel, de kredieten
voor het lopende boekjaar aanpassen en die voor het volgende boekjaar vaststellen. De nieuw
vastgestelde kredieten komen tot uiting in het aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3).
Het beschikbaar budgettair resultaat dient in ieder jaar van de meerjarenplan-aanpassing positief te
zijn. Voor de huidige meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 evolueert dit resultaat van
€ 1.269.774,00 in 2020 naar € 3.853.217,00 in 2025.
De autofinancieringsmarge dient enkel in 2025 positief te zijn en bedraagt € 167.644,00.
De meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 met vaststelling van de kredieten van het boekjaar
2021 van Stad en OCMW Bilzen wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad
voor maatschappelijk welzijn heeft haar deel van het meerjarenplan vastgesteld op 15 december
2020.
MOTIVERING
De meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 van Stad en OCMW Bilzen bevat een beperkt aantal
wijzigingen bij de investeringen en exploitatie en stemt de behoeften af op de werking.
In het schema M3 wordt een overzicht gegeven van de aangepaste kredieten voor het boekjaar
2020 en de vastgestelde kredieten voor het boekjaar 2021.
Deze meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 is een bijsturing van het oorspronkelijk
meerjarenplan 2020-2025 dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2019 en
gewijzigd werd op de gemeenteraad van 6 oktober 2020.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad stelt de wijzigingen van de meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 van
Stad en OCMW Bilzen, voor wat betreft haar deel, vast.

Art. 2

De gemeenteraad stelt de kredieten voor 2021 binnen de meerjarenplan-aanpassing
MJPA20-2021 van Stad en OCMW Bilzen, voor wat betreft haar deel, vast.

Art. 3

De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 van Stad en OCMW
Bilzen voor wat betreft het deel zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn
goed, waardoor het beleidsrapport in zijn geheel wordt geacht definitief vastgesteld te zijn.
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Goedkeuring notulen gemeenteraad 1 december 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, Inge Moors, 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 raad goedkeuring aan de notulen van de
zitting van 1 december 2020.

AANVULLENDE PUNTEN
1

Koesterhuis in Bilzen – aanvullend punt van Annick Ponthier ontvangen op
10 december 2020

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om contact te nemen met de vzw Berrefonds met het oog op
een eventuele samenwerking alsook initiatieven te nemen om een Koesterhuis in Bilzen op te
richten of te faciliteren en in de mate van het mogelijke een pand of locatie ter beschikking te stellen
van geïnteresseerden die een Koesterhuis willen inrichten en op die manier bijkomende
ondersteuning en voorzieningen te bieden aan ouders die een kind verliezen.
Schepen Maike Meijers vraagt een amendement inzake het bijkomend agendapunt van raadslid
Annick Ponthier.
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, Inge Moors, 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, waardoor het aanvullend punt van
raadslid Annick Ponthier ten gronde zonder voorwerp is:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
FEITELIJKE CONTEXT
Jaarlijks is het op de tweede zondag van december ‘Wereldlichtjesdag’. Dan steken mensen over de
hele wereld om 19 uur kaarsjes aan ter nagedachtenis van overleden kinderen.
In Martenslinde werd reeds een mooi initiatief gerealiseerd. Lin in het groen heeft op het
kinderkerkhofje een interactief kunstwerp laten plaatsen dat niet alleen uniek is voor Bilzen maar ook
erg aangrijpend. Het kunstwerk, van de hand van Petrus Vanlessen, steekt vol met kleine
boodschappen die herinneren aan de overleden kindjes.
De stad heeft dit initiatief mee ondersteund en wil in de toekomst initiatieven in andere
deelgemeenten mee helpen ontplooien.
MOTIVERING
Er zijn geen woorden om de pijn te beschrijven van ouders die een kind verliezen. Ze verdienen alle
steun en troost die een samenleving kan bieden. Ook in Bilzen willen we hier actief aandacht aan
besteden.

Het verlies van een kind dragen ouders/grootouders hun hele leven mee. Het is een gat in je ziel,
een verlies dat je naar je blijft naar de keel grijpen. Uitingen van oprecht medeleven van de
gemeenschap kunnen kleine lichtpuntjes zijn en een zekere steun betekenen.
De stad is bereid om contact op te nemen met de VZW Berrefonds om te onderzoeken of er een
samenwerking en/of een eventueel initiatief in onze stad mogelijk is.
BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad gaat akkoord om contact op te nemen met vzw Berrefonds om te
onderzoeken of een samenwerking, al dan niet samen met andere Limburgse gemeenten,
mogelijk is.
Art. 2 De gemeenteraad ondersteunt actief initiatieven om in de deelgemeentes extra aandacht te
geven aan overleden kinderen.
Art. 3 De stad zal Wereldlichtjesdag volgend jaar extra onder de aandacht te brengen. Het Huis
van het Kind zal zich hiertoe engageren

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 23:59 UUR GESLOTEN.

Namens de gemeenteraad,

De algemeen directeur,
Kristien Schoofs

De voorzitter,
Guy Sillen

