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Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax (raadsleden),
Kristien Schoofs (algemeen directeur)
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vervoegt de openbare zitting bij behandeling van agendapunt 8.

DE VERGADERING WORDT OM 20:02 UUR GEOPEND.

DE RAAD VERGADERT IN OPENBARE VERGADERING.
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Realisatie RUP Hees: goedkeuring minnelijke aankoop inneming 9

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,
Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 41, 11° Decreet over het lokaal bestuur.
Gemeenteraadsbesluit van 19 december 2017.

FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
Omwille van de noodzaak tot visievorming voor de site in de dorpskern te Hees, rondom de kerk en
het parochiecentrum werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Hees’ opgemaakt, definitief goedgekeurd
door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2017.
Samen met het RUP ‘Hees’ werd tevens het onteigeningsplan en bijhorende tabel der innemingen,
opgemaakt door Geosted te Bilzen, en laatst gewijzigd op 23 november 2017, goedgekeurd.
Ter realisatie van het RUP zijn de grondverwervingen overeenkomstig het onteigeningsplan
noodzakelijk.
Ingevolge beslissing van het schepencollege werd studiebureau Geotec te Bilzen, Riemsterweg 117,
aangesteld om de waarde te bepalen van de betreffende percelen en om de onderhandelingen te
voeren in het kader van de grondverwervingen.
Bij besluit van de gemeenteraad in zitting van 4 september 2018 werd beslist om het dossier voor te
leggen aan de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur tot het bekomen van een
onteigeningsmachtiging i.k.v. de wet van 17 april 1835.
Deze aanvraag tot het bekomen van de onteigeningsmachtiging is nog lopende.
Intussen kon studiebureau Geotec reeds voor inneming 9 een minnelijk akkoord bekomen met de
eigenaars, meer bepaald:
− de overeenkomst tot aankoop van het perceel grond gelegen te Bilzen, afdeling 8 Hees,
kadastraal gekend sectie B nummer 249/D/P0000/deel (5a 10ca) zoals afgebeeld op het
verdelingsplan d.d. 16 augustus 2018, eigendom van Daenen Piet en Daenen Jan, aan de prijs
van € 21.330,75, cf. het schattingsverslag d.d. 16 augustus 2018.
Dit perceel is vrij van pacht.
De aankoop moet worden vastgelegd in een authentieke akte. De burgemeester kan deze akte
administratief verlijden.
Bijlagen:
- aankoopovereenkomst cons. Daenen
- schattingsverslag Geotec 13 september 2018
- verdelingsplan perceel 249/D/deel van 16 augustus 2018
- RUP Hees - onteigeningsplan
- besluit gemeenteraad 19 december 2017 tot goedkeuring RUP Hees
- financieel advies
FINANCIËLE ASPECTEN
De te betalen koopsom bedraagt € 21.330,75.
Het nodige krediet is voorzien in het budget onder 2019/ACT-604/0620-00/2200100.
Er is een gunstig financieel advies.

BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de bovenvermelde aankoopovereenkomst met de heer Daenen Piet
en de heer Daenen Jan, goed, samen met de waardebepaling zoals opgemaakt door
studiebureau Geotec.

Art. 2

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

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

Het schepencollege wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling van het dossier.
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Aanvaarding gratis grondafstand: zone voor openbare wegenis (voetpad) te Bilzen,
12de afd. Rijkhoven sectie A nr. 340/M P0000

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,
Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax) 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
In de omgevingsvergunning OV 2019/136, afgeleverd door het schepencollege in zitting van
17 juni 2019 voor het slopen van een hoeve met bijgebouwen en het uitvoeren van een
reliëfwijziging betreffende het perceel te Bilzen, 12de afdeling Rijkhoven, sectie A nummer 340/M
P0000, werd opgenomen dat de klinkers van het voetpad ingesloten dienden te worden met
boordstenen.
De heraanleg van het betreffende voetpad gebeurde inmiddels door de stad Bilzen waaronder
tevens het gedeelte ter hoogte van de voormalige hoeve te Rijkhoven, Reekstraat +112.
Een gedeelte van dit voetpad, meer bepaald 7 centiare zoals afgebeeld op het opmetingsplan
opgemaakt door landmeter Mathieu Motten te Bilzen op 10 oktober 2019, is echter private eigendom
en dient ingelijfd te worden in het openbaar domein van de stad middels een gratis grondafstand
door de huidige eigenaars.
Hiertoe werd bijgevoegde overeenkomst opgemaakt.
Bijlagen:
− overeenkomst gratis grondafstand
− opmetingsplan

− OV 2019/136
MOTIVERING
Om ervoor te zorgen dat het perceel in het openbaar domein van de stad terecht komt dient een
authentieke akte tot gratis grondafstand te worden opgemaakt.
De burgemeester kan deze akte administratief verlijden.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad aanvaardt de gratis grondafstand van 7 centiare, zoals afgebeeld op het
opmetingsplan opgemaakt door landmeter Mathieu Motten te Bilzen op 10 oktober 2019, te
nemen uit het perceel ten kadaster gekend Bilzen, 12de afd. sectie A nummer 340/M
P0000.

Art. 2

Het betreffende perceel wordt ingelijfd in het openbaar domein van de stad als openbare
wegenis (voetpad).

Art. 3

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

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.

3

Aankoop percelen grond te Bilzen, 9de afdeling Rosmeer, sectie D nummer 12/C
P0000 en 14/A P0000: goedkeuring aankoopovereenkomst

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,
Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax) 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
Door Moesen Jenny en Moesen Marleentje werd een perceel hoogstam boomgaard en een perceel
bouwland te koop aangeboden aan de stad, zijnde de percelen te Bilzen, 9de afdeling Rosmeer,
sectie D nummer 12/C P0000 (6a 30ca) en nummer 14/A P0000 (5a 74ca).
Deze percelen worden gepacht door de heer Stevens Gerard.
De stad is reeds eigenaar van enkele aangrenzende percelen en wil zo haar gemeentelijk
patrimonium uitbreiden.
De percelen zijn bestemd om te herbebossen.

Met de consoorten Moesen werd bijgevoegde overeenkomst opgemaakt tot aankoop door de stad
van de betreffende percelen aan € 6.321,00 overeenkomstig het schattingsverslag d.d. 21 mei 2019.
Aan de pachter wordt een pachtverbrekingsvergoeding uitbetaald ten bedrage van € 903,00
overeenkomstig zelfde schattingsverslag.
De aankoop moet worden vastgelegd in een authentieke akte. De burgemeester kan deze akte
administratief verlijden.
Bijlagen:
−
−
−

aankoopovereenkomst
schattingsverslag 21 mei 2019
kadastrale ligging met aangrenzende eigendommen stad

FINANCIËLE ASPECTEN
De te betalen koopsom bedraagt € 6.321,00 en de pachtverbrekingsvergoeding bedraagt € 903,00.
Het nodige krediet is voorzien in het budget onder jaarbudgetrekening 2019/ACT-257/034000/2200400.
Er is een gunstig financieel advies.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de overeenkomst goed tot aankoop van de percelen te Bilzen, 9de
afdeling Rosmeer, sectie D nummer 12/C/P0000 (6a 30ca) en nummer 14/A/P0000 (5a
74ca) aan de prijs van € 6.321,00 en mits betaling van een pachtverbrekingsvergoeding ten
bedrage van € 903,00.

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

De gemeenteraad gaat ermee akkoord dat de authentieke akte administratief verleden
wordt door de burgemeester.
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Goedkeuring politiereglement betreffende clubhuizen van motorclubs

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,
Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 40, 41, 286
en 288.
De Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis, 134quater en 135§2.
De wet van 24 juni 2013 betreffende de administratieve sancties en de uitvoeringsbesluiten.
Besluit van de gemeenteraad van 6 december 2016 houdende de vaststelling van een nieuw
reglement houdende bepaling van de Gemeentelijke Administratieve Sancties.
FEITELIJKE CONTEXT
Er bestaat een historische rivaliteit tussen motorbendes, hun supportclubs en sympathisanten en
andere motorbendes.
Zowel in Belgisch als in Nederlands Limburg evenals in de Duitse Deelstaat Nordrein-Westfalen,
hebben recentelijk zware incidenten plaatsgevonden tussen motorbendes, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mei 2014: Heers (B)
Oktober 2014: Weert (NL)
Oktober 2014: Overpelt (B): Lichaam lid Satudarah in het kanaal aangetroffen
Februari 2015: Gevangenis Hasselt (B)
Maart 2015: Poppel (B) en Susteren (NL)
Mei 2015: Sittard (NL)
Mei 2017: Tongeren (B): ontvoering gelinkt aan clubhuis motorbende
Juni 2017: Genk (B): aanslag met granaten aan pand ex-clublid
Juli 2017: Genk (B): brandstichting aan auto van een clublid
Augustus 2017: Genk (B): brandstichting aan auto van een clublid
Augustus 2017: Genk (B): molotov-cocktail gegooid naar stamcafé van ee motorbende

Op het grondgebied van stad Bilzen hebben zich tot op heden nog geen concrete problemen
voorgedaan met motorbendes doch het is wenselijk nu reeds een politieverordening goed te keuren
met als doel bendes te weren uit de gemeente.
MOTIVERING
De gemeenten staan in voor de bewaking van de openbare rust, veiligheid en reinheid.
Het bestuur is zich bewust is geworden van de noodzaak van een goed georganiseerd bestuur,
hetgeen o.a. betekent dat men over de nodige degelijke reglementen en verordeningen beschikt en
dat de naleving ervan wordt gehandhaafd.
Het is nodig om de risico’s die de inplanting en de exploitatie van deze inrichtingen met zich kunnen
meebrengen (o.a. af- en aanrijden van lawaaierige motoren ook
’s nachts, wild parkeren, …) te controleren ter vrijwaring van de openbare rust en veiligheid.
Uit de aard en plaats van de bovenvermelde incidenten blijkt dat de leden van criminele
motorbendes confrontaties op plaatsen en evenementen – publiek dan wel besloten – niet schuwen
en mekaar met wapens bevechten. Het risico op provocatie of confrontatie tussen rivaliserende
motorclubs moet te allen tijde vermeden worden.

BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt het navolgend politiereglement betreffende clubhuizen van
motorclubs goed:

HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder:
1. Uitbater: de natuurlijke persoon of personen, de vereniging, of de rechtspersoon, ongeacht hun
eventuele hoedanigheid van handelaar, voor wiens rekening en/of risico de inrichting wordt
uitgebaat.
2. Uitbatingsvergunning: een vergunning die aan de uitbater het recht verleent op het
aangeduide adres de inrichting uit te baten.
3. Motorclub: club voor motorliefhebbers.
4. Clubhuis: een inrichting waar leden (en sympathisanten) van een motorclub regelmatig
bijeenkomsten houden en waar al dan niet de symbolen van de club duidelijk worden
tentoongesteld (foto’s, clubemblemen, …).
5. Organen van een rechtspersoon: alle personen die enige bevoegdheid hebben tot het nemen
van beslissingen of het vertegenwoordigen van de rechtspersoon.
6. Brandveiligheidsonderzoek: dit is een onderzoek naar de brandveiligheid, alwaar een verslag
werd opgesteld door de brandweer overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.
7. Stedenbouwkundig onderzoek: dit onderzoek omvat een screening van de
stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd voor het onroerend goed (of van de vergund
geachte toestand van het onroerend goed – bij ontstentenis van stedenbouwkundige
vergunningen) waarbij de focus ligt op de functie van het goed. Een positieve uitkomst van dit
onderzoek heeft echter geen regulariserende waarde en kan ook niet aangewend worden om
mogelijke stedenbouwkundige overtredingen te rechtvaardigen.
8. Onderzoek naar de milieuwetgeving: dit onderzoek omvat een screening van de
milieuvergunningen afgeleverd voor het onroerend goed. Een positieve uitkomst van dit
onderzoek heeft echter geen regulariserende waarde en kan ook niet aangewend worden om
mogelijke milieuovertredingen te rechtvaardigen.
9. Onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: dit onderzoek omvat een onderzoek naar de
vestigingsformaliteiten als ondernemer en/of vzw (zoals de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, beroepskaart, nodige kennis van het bedrijfsbeheer, nodige beroepskennis)
en/of enige andere vergunningen of attesten die wettelijk voorgeschreven zijn.
10. Moraliteitsonderzoek: een onderzoek naar de gerechtelijke en politionele antecedenten1. Dit
omvat ook een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er
ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de huidige of vroegere private doch voor het
publiek toegankelijke plaatsen, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden of plaatsgevonden
hebben, die betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het
gebruik van gifstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of

1

Bij arrest nr. 193.442 van 19/05/2009 heeft de Raad van State geoordeeld: “Er bestaat geen bezwaar tegen dat het
bestuur bij de beoordeling van het gevaar dat iemands wapenbezit voor de openbare orde en veiligheid kan
opleveren, rekening houdt met feiten die niet tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid. Het strafrechtelijk
vermoeden van onschuld staat daar niet aan in de weg. Dit belet evenwel niet dat het bestuur zijn beslissing moet
steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden
vastgesteld.” M.a.w. in een moraliteitsonderzoek is er geen bezwaar om rekening te houden met feiten waarvoor een
proces-verbaal werd opgesteld, maar die nog niet geleid hebben tot een strafrechtelijke veroordeling. Dit werd
nogmaals bevestigd in het arrest nummer 203.093 van 20/04/2010 van de Raad van State.

stoffen die gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en
psychotrope stoffen, waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt.
Het moraliteitsonderzoek wordt, al naar gelang het geval, uitgevoerd op de inrichting, op de
uitbater, op de organen en/of vertegenwoordigers, alsook op de aangestelde(n) van de uitbater.
Het moraliteitsonderzoek wordt in voorkomend geval ook uitgevoerd op de personen vermeld op
de ledenlijst.
11. Financieel onderzoek bestaat uit:
• Een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentelijke facturen, van welke
aard ook;
• Een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er ernstige
aanwijzingen zijn van fraude;
• Een onderzoek naar de herkomst van gelden waarmee investeringen worden gedaan in de
inrichting en/of waarmee de aankoop gefinancierd wordt.
Het financieel onderzoek wordt uitgevoerd op de uitbater. Indien de uitbater een rechtspersoon
is, wordt het financieel onderzoek uitgevoerd op de organen van de exploitant en/of
vertegenwoordigers.
Voor het financieel onderzoek kan het advies ingewonnen worden van de financiële dienst van
de stad, de lokale politie, de federale gerechtelijke politie, het parket en FOD Financiën2.
Artikel 2

Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op alle clubhuizen van motorbendes op het grondgebied Bilzen.
HOOFDSTUK II – UITBATINGSVERGUNNING
Artikel 3

Algemene verplichtingen

§1.

Onverminderd de hogere wetgeving en onverminderd andere politieverordeningen en
reglementen, moet een uitbater van een clubhuis voor het openen, het openhouden of het
heropenen van een clubhuis in het bezit zijn van een uitbatingsvergunning afgeleverd door
de burgemeester.

§2.

De bestaande clubhuizen krijgen 3 maanden de tijd, te rekenen vanaf ingangsdatum van dit
reglement, voor het indienen van hun aanvraag tot het bekomen van een vergunning. Het
bewijs van aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning
wordt verleend of geweigerd, voor zover het aanvraagdossier ook ontvankelijk is. Bij
weigering heeft de uitbater 6 maanden de tijd om zich in orde te stellen.

§3.

De uitbater is verplicht alle wijzigingen in het clubhuis die een verandering uitmaken ten
opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag
onmiddellijk te melden aan de burgemeester.

§4.

Bij iedere wijziging van locatie of wijziging met betrekking tot de uitbater dient er een nieuwe
uitbatingsvergunning aangevraagd te worden.

§5.

In de volgende gevallen is er alleszins sprake van een wijziging met betrekking tot de
uitbater:
- De overdracht naar een andere (rechts)persoon of vereniging of de uitbreiding met een
bijkomend persoon;

2

De administratie der directe belastingen kan deze inlichtingen verstrekken op grond van artikelen 337 en 329 W.I.B.

-

Artikel 4
§1.

Een wijziging van de vennoten, wijziging van rechtsvorm of de overdracht van de
rechtspersoon naar een andere of de fusie met of overname door een andere
rechtspersoon.
Aanvraag

Voor het verkrijgen of hernieuwen van een uitbatingsvergunning dient de uitbater minstens
30 dagen voor de voorziene openingsdatum/wijziging een aanvraag in.
Deze aanvraag dient te gebeuren via de dienst Lokale Economie en aan de hand van het
daartoe voorziene aanvraagformulier, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, vergezeld van
alle nodige documenten zoals aangegeven in het aanvraagformulier.
De vergunningsaanvraag verloopt in twee stappen.

§2.

Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning dient te worden gevoegd:
• Een kopie van de identiteitskaart van hetzij de uitbater-natuurlijke persoon, hetzij de
bestuurders van de vereniging als uitbater, hetzij de organen van de rechtspersoon als
uitbater;
• Een kopie van de identiteitskaart van de aangestelde(n) van de uitbater;
• Het telefoonnummer en emailadres waarop de uitbater te bereiken is;
• De naam van de motorclub;
• Het juiste adres, telefoonnummer en emailadres van het clubhuis;
• In voorkomend geval, een ondernemingsnummer uitgereikt door een ondernemingsloket;
• In voorkomend geval, een kopie van de statuten van de vennootschap VZW;
• Een bewijs van goed gedrag en zeden van de uitbater, van de organen en/of
vertegenwoordigers van de uitbater, alsook van de aangestelde(n) van de uitbater (voor
het moraliteitsonderzoek);
• In voorkomend geval een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats
of een hieraan gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk vertaald door een
beëdigd vertaler (voor het moraliteitsonderzoek);
• Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

§3.

Op basis van deze stukken vraagt de burgemeester een advies aan de politie en eventueel
aan andere diensten.
De politie adviseert aan de burgemeester om:
• Ofwel de vergunning af te leveren, op voorwaarde van een positieve beoordeling
betreffende o.a. het brandveiligheidsonderzoek, het stedenbouwkundig onderzoek, het
onderzoek naar de milieuwetgeving en het onderzoek naar de vestigings-modaliteiten;
• Ofwel een verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek te laten uitvoeren;
• Ofwel de vergunning te weigeren.

§4.

In geval van verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek, zal de burgemeester bij de
aanvrager volgende bijkomende stukken opvragen:
• De ledenlijst van de motorclub (naam, voornaam, geboortedatum, adres);
• In voorkomend geval, een kopie van de aankoopakte van het pand;
• In voorkomend geval, een kopie van de huurovereenkomst van het pand;
• In voorkomend geval, een opgave van de geraamde investeringen in het pand, met
bijhorend(e) plan(nen);
• In voorkomend geval, indien de investeringen gefinancierd worden met eigen middelen
van de uitbater: een kopie van het aanslagbiljet van de directe belastingen van de
voorbije zeven jaar, alsmede eventueel andere documenten waaruit blijkt dat de

•

exploitant over voldoende financiële draagkracht beschikt om de investering te
financieren;
In voorkomend geval, indien de investeringen gefinancierd worden met een lening: een
kopie van de leningsovereenkomst.

Het moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek zullen uitgevoerd worden zoals
beschreven in artikel 1.10° en artikel 1.11°.
§5.

Het aanvraagdossier is slechts ontvankelijk wanneer alle hiervoor vermelde documenten bij
de aanvraag gevoegd zijn. Zo nodig worden ontbrekende stukken opgevraagd. Van zodra
het dossier ontvankelijk is, beschikt de burgemeester over een termijn van zestig dagen om
de vergunning af te leveren, dan wel deze te weigeren.

Artikel 5

Voorwaarden

Onverminderd de hogere wetgeving en andere politieverordeningen en reglementen die ook hier van
toepassing zijn, kan de vergunning enkel worden toegekend na een voorafgaand administratief
onderzoek en een positieve beoordeling betreffende volgende onderdelen:
• Een brandveiligheidsonderzoek;
• Een stedenbouwkundig onderzoek;
• Een onderzoek naar de milieuwetgeving;
• Een onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten;
• Een moraliteitsonderzoek;
• Een financieel onderzoek.
De vereiste van de positieve beoordeling van deze voorwaarden geldt gedurende de ganse duur van
de exploitatie.
Artikel 6

Beslissing

§1.

Indien voldaan is aan alle voorwaarden en er geen redenen van openbare orde zijn tot
weigering, zal de burgemeester overgaan tot het afleveren van de uitbatingsvergunning op
basis van de ingediende aanvraag. In het andere geval zal de burgemeester deze weigeren
af te leveren.

§2.

De burgemeester kan beslissen om in de vergunning bijzondere voorwaarden op te nemen
afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zoals de aard of de ligging van het clubhuis.
Bijzondere voorwaarden kunnen onder meer zijn: de verplichte installatie van één of
meerdere bewakingscamera’s, de inzet van bewakingsagenten, het instellen van een
toegangscontrole op basis van een lidkaart en voldoende parkeergelegenheid.

§3.

De beslissing van de burgemeester zal overgemaakt worden aan de aanvrager.

Artikel 7

Geldigheid van de vergunning

§1.

De uitbatingsvergunning is geldig vanaf de datum zoals vermeld in de vergunning zelf.

§2.

Tenzij er redenen zijn waardoor de vergunning vervalt, blijft de vergunning geldig voor de
duur vermeld in de vergunning zelf.

§3.

De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde
vestigingseenheid. De uitbatingsvergunning kan niet worden overgedragen aan een andere
uitbater of naar een andere vestigingseenheid.

§4.

De vergunning vervalt van rechtswege;
• Op het moment dat de uitbating van de inrichting voor een periode van langer dan één
jaar feitelijk is onderbroken;
• In geval van faillissement;
• In geval van veroordeling tot gerechtelijke verzegeling;
• In geval van ontbinding van de rechtspersoon;
• In geval van wijziging van de organen van de rechtspersoon;
• In geval van schrapping van de uitbater of van de betrokken vestiging uit de
kruispuntbank voor ondernemingen en VZW’s;
• In geval van wijziging met betrekking tot de uitbater zoals vermeld in artikel 3;
• In geval van een administratieve sluiting.

HOOFDSTUK III – VERPLICHTINGEN TIJDENS DE UITBATING
Artikel 8

Algemene verplichtingen

§1.

Alle voorwaarden en verplichtingen opgenomen in deze politieverordening en in de
vergunning zelf moeten steeds nageleefd worden.

§2.

De uitbatingsvergunning, attesten en het brandweerverslag dienen steeds aanwezig te zijn in
de inrichting en moeten steeds op het eerste verzoek van een bevoegde controlerende
ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.

§3.

Evenementen dienen aangemeld te worden conform de betreffende regelgeving.

Artikel 9

Wijzigingen melden

§1.

Iedere wijziging in het kader van de uitbating van het clubhuis dient onmiddellijk, via de
dienst Lokale Economie, meegedeeld te worden aan de burgemeester. Zo ook de wijziging
in de organen van de rechtspersoon als uitbater.

§2.

Afhankelijk van de gemelde wijzigingen zullen de nodige onderzoeken uitgevoerd worden.

Artikel 10

Camerabewaking

Indien camerabewaking opgelegd is in de uitbatingsvergunning, moet de uitbater of zijn aangestelde
tijdens het openhouden van het clubhuis minstens één bewakingscamera in werking hebben die
duidelijk herkenbare beelden opneemt van iedere toekomende bezoeker. Een automatische
tijdsregistratie is hierbij verplicht.
De regelgeving inzake camerabewaking is integraal van toepassing.
HOOFDSTUK IV – HANDHAVING
Artikel 11

Administratieve sancties

Tenzij een wet, besluit, decreet of provinciaal reglement of verordening andere strafbepalingen
bevat voor dezelfde overtreding, worden de inbreuken op deze politieverordening gesanctioneerd
met een van de volgende gemeentelijke administratieve sancties overeenkomstig de wet van 24 juni
2013 betreffende de administratieve sancties en uitvoeringsbesluiten en met toepassing van het
reglement op de gemeentelijke administratieve sancties:
- Een administratieve geldboete die het bedrag van het wettelijk maximum niet mag
overschrijden;
- Een administratieve schorsing of intrekking van de door de stad afgeleverde vergunning;

-

Een sluiting van de inrichting.

HOOFDSTUK V – OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 12

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan.
Artikel 13

Bekendmaking

§1.

Deze verordening zal bekendgemaakt worden via de webtoepassing van de gemeente
overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur.

§2.

Afschrift van deze verordening zal, conform artikel 40 decreet over het lokaal bestuur,
worden verzonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de
politierechtbank te Tongeren.
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Goedkeuring verkeersreglement inzake een plaatselijk inhaalverbod op de N730

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,
Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen.
Wet van 12 juli 1956 tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen, inzonderheid artikel 3.
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.
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968, inzonderheid Titel I, Hoofdstuk IV.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden gewijzigd.
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden
van de Vlaamse Regering, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 2017.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals tot op heden gewijzigd.

FEITELIJKE CONTEXT
De gewestweg N730 is ter plaatse een lokale weg. De locatie bevindt zich in een straat met vele
handelszaken waar er frequent in- en uitrijdend verkeer is. Het is dus aangewezen om plaatselijk
een inhaalverbod in te stellen tussen kilometerpunt 9,700 en 9,960 en bijgevolg de lopende
proefopstelling te bestendigen.
MOTIVERING
Het inhaalverbod wordt voorzien omdat de vele links-afdraaibewegingen thv de handelszaken
onveilige verkeerssituaties met zich meebrengen.
ADVIEZEN
De politie geeft een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad geeft een gunstig advies aan voorliggend ontwerpbesluit van het
Agentschap Wegen en verkeer houdende de invoering van een inhaalverbod tussen
kilometerpunt 9,700 en 9,960.
Art. 2 Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Agentschap Wegen
en Verkeer.
6

Algemeen Comité van Limburg.net: aanduiding afgevaardigde en vaste
plaatsvervanger

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, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris,
Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems) en 4 onthoudingen (Jean Geraerts,
Annick Ponthier, Bart Lindelauf, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Limburg.net is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid meer
bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 398, §1, 3° van het Decreet over
Lokaal Bestuur van 22/12/17.
De stad Bilzen is een aangesloten lid bij Limburg.net.
Limburg.net heeft als vereniging statuten goedgekeurd conform de welke procedures zijn
neergeschreven.
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 3 september 2019 waarbij de afgevaardigden voor het
Algemeen Comité van Limburg.net werden aangeduid.

FEITELIJKE CONTEXT
Artikel 442 van het Decreet bepaalt dat in elke dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging
een algemeen comité kan opgericht worden om de verbinding en het overleg tussen de raad van
bestuur en de deelnemers te faciliteren.
Artikel 29 van de Statuten dat een algemeen comité opricht bij Limburg.net en bepaalt dat het
algemeen comité bestaat uit afgevaardigden van de gemeenten waarbij elke gemeente één
afgevaardigde heeft. Elke deelnemende gemeente mag bijgevolg één vertegenwoordiger
voordragen die namens haar in het algemeen comité zetelt. Het voorgedragen lid moet een
natuurlijke persoon zijn die in de gemeente lid is van het college van burgemeester en schepenen.
Daarnaast duidt elke deelnemende gemeente een vaste plaatsvervanger aan.
Er heeft een algehele vernieuwing van de gemeenteraad plaatsgevonden.
Op 3 september 2019 heeft de gemeenteraad mevrouw Maike Meijers aangeduid als afgevaardigde
en de heer Pieter Nelissen als vaste plaatsvervanger in het Algemeen Comité van Limburg.net
MOTIVERING
Per mail werd gevraagd of de gemeenteraad een nieuwe vaste plaatsvervanger voor het Algemeen
Comité van Limburg.net kan aanduiden daar Pieter Nelissen zoals in voorgaand besluit geen
effectief lid blijkt te zijn van het college van burgemeester en schepenen. De vaste plaatsvervanger
moet een persoon zijn die lid is van het college van burgemeester en schepenen.
Het besluit van 3 september 2019 moet aldus worden opgeheven.
Mevrouw Maike Meijers kan nog steeds als afgevaardigde worden aangeduid en als vaste
plaatsvervanger wordt voorgesteld de heer Guido Cleuren aan te duiden.
BESLISSING
Art. 1 Het besluit van de gemeenteraad d.d. 3 september 2019 wordt opgeheven.
Art. 2 De stad Bilzen draagt mevrouw Maike Meijers, schepen, wonende Mathijsestraat 18, 3740
Bilzen voor als afgevaardigde voor het Algemeen Comité van Limburg.net.
Art. 3 De stad Bilzen draagt de heer Guido Cleuren, schepen, wonende Riemsterweg 229, 3740
Bilzen voor als vaste plaatsvervanger voor het algemeen comité van Limburg.net.
Art. 4 Een getekend afschrift van dit besluit wordt in tweevoud verzonden aan Limburg.net.
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Limburg.net: vaststelling mandaat en goedkeuring agenda van de Algemene
Vergadering van 19 december 2019

Met 20 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Ann Thijs, Tom Bosch, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Antoine Geris,
Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems) en 9 onthoudingen (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
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 6 november 2019 de agenda van de Algemene
Vergadering van Limburg.net op donderdag 19 december 2019 om 18 uur goed.
Limburg.net stuurde op donderdag 7 november 2019 de uitnodigingsbrief tot de Algemene
Vergadering van Limburg.net van donderdag 19 december 2019 om 18 u, met vermelding van de
volledige agenda. Deze vergadering zal doorgaan in Campus Corda – Gebouw 1 – Research
Campus te Hasselt.
Agenda Algemene Vergadering
1)
2)
3)
4)

Welkom door de voorzitter
Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering
Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten)
Begroting 2020, te ontwikkelen activiteiten en strategie
Bijlagen: Begroting 2020 – PowerPoint Begroting 2020
5) De invoering van een uniform inzamelsysteem ‘Optimo’ in Limburg en Diest in de loop van 2021
Bijlagen: PowerPoint Optimo DEF – Modelgemeenteraadsbesluit – Samenvattende nota Optimo
– Interactieve pdf
6) Benoeming leden algemeen comité
De stad Bilzen draagt mevr. Maike Meijers voor als afgevaardigde voor het algemeen comité
7) Varia
De heer Twan Geris is de afgevaardigde van de stad Bilzen.
De volgende bijlagen worden ter beschikking gesteld:
- Uitnodigingsbrief Algemene Vergadering d.d. 19/12/19
- Bijlagen punt 4: Begroting 2020 - PowerPoint Begroting 2020
- Bijlage punt 5: Samenvattende nota Optimo
MOTIVERING
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten, met
uitzondering van agendapunt 5, te weigeren.
De gemeenteraad dient een inhoudelijk standpunt in te nemen aangaande agendapunt 5, de
invoering van het Optimo inzamelsysteem in Limburg en Diest.

Enerzijds bepalen de Statuten (artikel 3) dat ingevolge de beheersoverdracht elke deelnemende
gemeente er zich toe verbindt zich te schikken naar de richtlijnen van de vereniging betreffende de
aard van het afval, de wijze van ophaling, alsook de aflevering en het transport ervan.
Anderzijds bepaalt artikel 35 van de Statuten dat alle beslissingen die een zware weerslag hebben
op het bestaan van de vereniging, op haar werking of op de verbintenissen van de deelnemers, door
de algemene vergadering dienen te worden behandeld.
De raad van bestuur d.d. 6/11/2019 gaf groen licht betreffende de invoering van het Optimo systeem
en besliste tegelijk dit agendapunt aan de algemene vergadering voor te leggen, die hierover
conform artikel 39 van de Statuten een beslissing zal nemen.
Voor meer informatie over het Optimo systeem wordt verwezen naar bijgevoegde nota.
Er wordt voorgesteld om op dit ogenblik nog niet in te stappen in het Optimo project, doch hierover
desgevallend later een besluit ter zake te treffen.
BESLISSING
Art. 1 De agendapunten van de Algemene Vergadering van donderdag 19 december 2019 van
Limburg.net worden goedgekeurd, met uitzondering van agendapunt 5 waarvoor hieronder in
artikel 3 aanpassingen worden ingezet.
Art. 2 De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering
van Limburg.net van donderdag 19 december 2019 te handelen en te beslissen conform dit
besluit.
Art. 3

De stad Bilzen besluit nu nog niet in te stappen in het Optimo project maar zal, indien ze
later wenst in te stappen, een besluit ter zake treffen.

Art. 4 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit
en in het bijzonder met het in kennis stellen van onderhavig gemeenteraadsbesluit aan de
opdrachthoudende vereniging.
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Cipal dv: vaststelling mandaat en goedkeuring agenda van de buitengewone
algemene vergadering van 12 december 2019

Met 21 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Ann Thijs, Tom Bosch, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz,
Véronique Jans, Antoine Geris, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems) en
9 onthoudingen (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
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.
Op 25 oktober 2019 werd stad Bilzen per e-mail aan de algemeen directeur opgeroepen om deel te
nemen aan de Algemene Vergadering van Cipal dv die zal plaatsvinden op donderdag 12 december
2019 om 16u. Deze vergadering zal doorgaan in het Technologiehuis te Cipalstraat 3, 2440 Geel.
MOTIVERING
De gemeenteraad wordt gevraagd om de agendapunten van de Algemene Vergadering van Cipal
van 12 december 2019, zoals overgemaakt per e-mail aan de algemeen directeur op d.d. 25 oktober
2019, goed te keuren. 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
12 december 2019 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
12 december 2019 (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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VVSG: vaststelling mandaat en goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering op
5 december 2019

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,
Ann Thijs, Tom Bosch, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts,
Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Jochen Martens, Michiel Peters,
Relinde Willems) en 7 onthoudingen (Frieda Brepoels, Jean Geraerts, Annick Ponthier,
Wouter Raskin, Veronik Moesen, Bart Lindelauf, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het besluit van de gemeenteraad dd. 3 september 2019 houdende de voordracht van de
vertegenwoordiger(s) op de buitengewone algemene vergadering.

FEITELIJKE CONTEXT
De stad Bilzen is al sedert jaren deelnemer van het intergemeentelijk samenwerkingsverband
Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten.
De stad werd per mail van 7 november 2019 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene
vergadering van VVSG die op 5 december 2019 plaatsvindt te Genk.
Bijlagen:
Uitnodiging algemene vergadering + staten-lokaal;
Agenda algemene vergadering op 5 december 2019;
Verslag Algemene vergadering dd. 13 juni 2019;
Begroting dienstjaar 2020;
Intern reglement;
Definitief strategisch plan.
MOTIVERING
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene
vergadering en tevens het mandaat van de vertegenwoordiger(s) vast te stellen.
Eerder heeft het bestuur raadslid Baudouin Wolwertz aangeduid als vaste vertegenwoordiger en
burgemeester Johan Sauwens als plaatsvervanger.
BESLISSING
Art. 1

De agendapunten van de algemene vergadering van VVSG van 5 december 2019, zoals
opgenomen in de uitnodiging van 7 november 2019, worden op basis van de bekomen
documenten en toelichtingsnota goedgekeurd:
Verwelkoming door voorzitter W. Dries
Samenstelling bureau en aanduiding stemopnemers
1. Beslissingen
1.1. Kennisname van het ontslag van rechtswege van een lid van de raad van
Bestuur
(B. Somers) – aanduiding van een vervangend lid
1.2. Goedkeuring van het verslag vorige vergadering
1.3. Goedkeuring van de begroting dienstjaar 2020
1.4. Goedkeuring van het intern reglement
2. Kennisgevingen
2.1 Kennisname van de samenstelling van de bestuurlijke commissies
2.2 Kennisname van het definitief strategisch plan VVSG
3. Varia
3.1 Het kennisnetwerk van de VVSG.

Art. 2 De door de gemeenteraad aangestelde vertegenwoordiger en zijn plaatsvervanger worden
gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zouden worden) te handelen en te beslissen
conform de beslissingen die door die gemeenteraad zijn genomen inzake voormeld artikel 1
van onderhavige raadsbeslissing.

Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan VVSG.
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Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg, afgekort IGL:
vaststelling mandaat en goedkeuring agenda van de gewone Algemene Vergadering
van 11 december 2019

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, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris,
Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems) 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 11 december 2019. De agenda telt 4 agendapunten. 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 woensdag 11 december 2019 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 11 december
2019.

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.

Art.4

De gemeenteraad geeft opdracht aan de deskundige toegankelijkheid om dit dossier verder
op te volgen.
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Goedkeuring huurovereenkomst lokalen te Bilzen, Korenstraat

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,
Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 41, 11° van het Decreet over het lokaal bestuur.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
Sedert een aantal jaren is ‘samen studeren’ een actueel en ingeburgerd gegeven bij de doelgroep
studenten van de hogescholen en de universiteiten.
De blokbars en tijdelijke studieplekken doken dan ook op in heel Vlaanderen.
Los van het bestaande aanbod van de bibliotheek werden er daarom in Bilzen de voorbije 2 jaren
tijdelijke initiatieven genomen vanuit de stad onder de naam ‘samenhokken om te blokken’.
Deze gingen onder meer door in de Bilding, de expo-ruimte en de Wandeling bij gebrek aan één
permanente locatie
Samenhokken om te blokken kon continu op een 45-65 aanwezige studenten rekenen. Daarnaast
werd er in Bilzen nog een extern initiatief georganiseerd met een capaciteit van een 70-tal plaatsen
die op piekmomenten ook volledig werd ingevuld.
Omwille van het succes de voorbije periodes lijkt dit géén tijdelijk fenomeen maar een blijvend
gegeven waar door studenten veel vraag naar is.
Er is dus nood aan een permanente ruimte waar een 100-tal exclusieve en permanente plaatsen
voor studenten kunnen worden voorzien in volgende periodes:
−
−
−

midden december 2019 tot eind januari 2020
midden mei tot eind juni 2020
heel augustus (herexamens) 2020

Vandaar dat het verkrijgen van een pand met voldoende capaciteit, centrale ligging en voor langere
periode een meerwaarde is. Deze ruimte kan zo minimum 4 maanden per jaar exclusief als blokbar
gebruikt worden en de overige maanden een andere invulling krijgen i.s.m. met andere
stadsdiensten zoals cultuur en lokale economie, om er een tijdelijke invulling en (pop up) initiatieven
te voorzien.

Met de BVBA Dogon en NV Wage werd een akkoord bereikt om enkele lokalen te verhuren aan de
stad, gelegen in het voormalige winkelpand van de Blokker te Bilzen, Korenstraat 13
(brievenbusnummer 11), zoals afgebeeld op het hierbij gevoegde plan en zoals vastgelegd in
bijgevoegde huurovereenkomst.
Bijlagen:
−
−

huurovereenkomst
plan gehuurde ruimten

FINANCIËLE ASPECTEN
De jaarlijkse huurprijs bedraagt € 18.000,00, betaalbaar in maandelijkse schijven van € 1.500,00.
Het nodige krediet is voorzien in het budget onder ACT-0751-00/6100800.
Er is een gunstig financieel advies.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de overeenkomst goed tussen de stad Bilzen enerzijds en BVBA
Dogon en NV Wage anderzijds betreffende de huur van enkele lokalen in het voormalige
winkelpand van de Blokker, gelegen te Bilzen, Korenstraat 13 (brievenbusnummer 11),
zoals afgebeeld op het hierbij gevoegde plan.

Art. 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling
van dit dossier.
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Goedkeuring addendum bij de overeenkomst betreffende de oprichting van de
interlokale vereniging voor de regierol wijk-werken op het grondgebied Bilzen,
Hoeselt, Riemst en Voeren

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,
Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Conform artikel 40 van het decreet lokaal bestuur beschikt de gemeenteraad over volheid van
bevoegdheid.
Artikel 393 van het decreet lokaal bestuur bepaalt het opstellen van een overeenkomst met
statutaire draagkracht.
Het overleg van het beheerscomité ‘Wijkwerken’ vond plaats op dd. 24 oktober 2019 en keurt de
addendum bijgevoegd aan de overeenkomst dd. 01 januari 2018 goed.

De overeenkomst met statutaire draagkracht d.d. 01 januari 2018 houdende oprichting van de
interlokale vereniging voor de regierol wijk-werken op het grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst en
Voeren
FEITELIJKE CONTEXT
Door de Bijzondere Wet van 6 januari 2014 rond de Zesde Staatshervorming zijn de gewesten
bevoegd geworden voor het PWA-stelsel. Het Vlaamse Gewest wilt een nieuwe invulling geven aan
het PWA-stelsel, onder de nieuwe naam ‘wijk-werken’.
Sedert 1 januari 2018 werd er een interlokale vereniging opgericht met vier gemeente besturen en
vier OCMW’s, met name Hoeselt, Voeren, Riemst en Bilzen. Het project loopt tot en met 2023.
De interlokale vereniging werd opgericht aan de hand van een overeenkomst met statutaire
draagkracht én een huishoudelijk reglement dat van kracht ging op dd. 01 januari 2018. Dit werd
ondertekend door de toenmalige secretarissen/ burgemeesters en voorzitters van de OCMW’s.
MOTIVERING
Op de vergadering van het beheerscomité dd. 24 oktober 2019 werd de goedkeuring verleend om
de overeenkomst aan te passen ingevolge:
-

De aanwerving van een wijk-werkbemiddelaar die ter beschikking wordt gesteld vanuit de
interlokale vereniging Zuidoost Limburg. Voor de invulling van deze functie wordt er verwezen
naar het besluit aangaande de werving van een wijk-werkbemiddelaar.

-

De middelen en financiering van het project waarbij het volledig positief saldo terug toegekend
wordt aan de deelnemende lokale besturen aan de hand van een verdeelsleutel op basis van
het aantal inwoners per deelnemende lokaal bestuur. Dit totale bedrag bestaat uit de
opbrengsten van de wijkwerkcheques en de inschrijfrechten van de gebruikers. In geval van een
negatief saldo wordt er gevraagd aan de deelnemende lokale besturen een financiële bijdrage te
leveren in het boekjaar volgend op het afgelopen werkjaar, dit met oog op financiële
zelfredzaamheid van het samenwerkingsverband.

-

Informatieverstrekking aan de deelnemende lokale besturen en jaarlijkse evaluatie door de
deelnemende lokale besturen aan de hand van een jaarverslag.

FINANCIËLE ASPECTEN
Betreffende de financiering van de overeenkomst is het volgende overeengekomen:
-

In geval van een positief resultaat (winst), zal het volledig positief saldo terug toegekend worden
aan de deelnemende lokale besturen aan de hand van een verdeelsleutel op basis van het
aantal inwoners per deelnemende lokale bestuur (“werkelijke bevolking per gemeente op
1 januari 20XX” gepubliceerd door FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en
Economische Informatie).

-

In geval van een negatief resultaat (verlies), zullen de deelnemende lokale besturen een
financiële bijdrage leveren in het boekjaar volgend op het afgelopen werkjaar, dit met het oog op
de financiële zelfredzaamheid van het samenwerkingsverband.

De loonkost wordt, onder voorbehoud van goedkeuring, gefinancierd vanuit het totale bedrag dat
voortvloeit uit de opbrengsten van de wijk-werkcheques en de inschrijfrechten van de gebruikers.

De nodige kredieten zijn voorzien binnen de meerjarenplanning 2020-2025 onder artikelnummer ACT34/0904-01/6203000.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt voorliggend addendum goed aangaande de wijziging van de
overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging voor de regierol wijkwerken op het grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren dd. 1 januari 2018.
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Aanstelling coördinator/wijk-werkbemiddelaar binnen de interlokale vereniging
regierol wijk-werken

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,
Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Conform artikel 41 van het decreet lokaal bestuur beschikt de gemeenteraad over volheid van
bevoegdheid.
Artikel 392 van het decreet lokaal bestuur bepaalt de uitbouw van een samenwerkingsverband
zonder rechtspersoonlijkheid.
Het overleg van het beheerscomité ‘Wijk-werken’ vond plaats op dd. 24 oktober 2019 en keurt de
aanstelling voor een coördinator/wijk-werkbemiddelaar (0,75 VTE) goed.
FEITELIJKE CONTEXT
Door de Bijzondere Wet van 06 januari 2014 rond de Zesde Staatshervorming zijn de gewesten
bevoegd geworden voor het PWA-stelsel. Het Vlaamse Gewest wilt een nieuwe invulling geven aan
het PWA-stelsel, onder de nieuwe naam ‘wijk-werken’.
Sedert 1 januari 2018 werd er een interlokale verenging opgericht met vier gemeente besturen en
vier OCMW’s, met name Hoeselt, Voeren, Riemst en Bilzen. Het project loopt tot en met 2023.
Overeenkomstig met het PWA-stelsel diende de organisator een keuze te maken rond de
aankoopprijs van een individuele cheque voor de gebruiker. Tot heden bedraagt de wijk-werkcheque
€ 7,45 per uur. Dit bedrag kan jaarlijks herzien worden. Dit bedrag wordt verdeeld onder
verschillende instanties/personen:
- € 4,10 behoort toe aan de wijkwerker en komt bovenop zijn/haar uitkering (leefloon of
werkloosheid);
- +/- € 0,70 wordt gestort aan de VDAB;
- Het resterend bedrag ontvangt de organisator.
Het inschrijvingsrecht, ten bedrage van € 7,50, dient de gebruiker jaarlijks te betalen om van het
systeem gebruik te maken. Dit bedrag wordt integraal gestort naar de organisator.

Dit biedt voor de cluster de noodzakelijke ruimte om in te staan voor een kwaliteitsvolle
dienstverlening en omkadering.
MOTIVERING
Het project ‘Wijk-werken’ is een voortraject waarin de arbeidsattitudes en -vaardigheden van een
wijk-werker in kaart wordt gebracht. Echter biedt de huidige invulling van dit project niet de nodige
ruimte om gepaste begeleiding te bieden aan (potentiële) wijkwerkers.
Verder is het project tot heden weinig gekend bij de algemene bevolking met als gevolg dat vele
matches tussen gebruiker en wijk-werker verloren gaan. Bovendien is er een klein aanbod aan
gevarieerde activiteiten.
Na een traject van maximum één jaar is het vaak onduidelijk welk doorstroomtraject het beste
aansluit bij de betrokken wijk-werker. Dit verwijst opnieuw naar de nood aan een gepaste
begeleiding voor de wijk-werkers.
Het is voor de huidige wijk-werkbemiddelaars niet haalbaar om tegemoet te komen aan
bovenstaande uitdagingen.
Binnen het beheerscomité dd. 24 oktober 2019 werd de goedkeuring verleend om met de middelen
van het project een nieuw personeelslid aan te werven. Hij/zij wordt betaald vanuit de loonschaal B1
– B3 in een 0,75 VTE.
Deze persoon zal o.a. instaan voor volgende taken:
Prospectie en promotie van het project;
Het voorzien van begeleiding voor zowel wijk-werkers als gebruikers;
Opzetten en coördineren van collectieve als individuele acties met of binnen de lokale
besturen ter promotie van het systeem wijk-werken;
Organiseren en voorzitten van het beheerscomité ‘wijk-werken’;
Administratieve ondersteuning voor wat betreft niet-persoonsgebonden overeenkomsten
(jaarverslagen, bestuurlijke beslissingen, …).
Een functieprofiel met beschrijving van het takenpakket wordt toegevoegd als bijlage.
FINANCIËLE ASPECTEN
De loonkost wordt gefinancierd vanuit het totale bedrag dat voortvloeit uit de opbrengsten van de
wijk-werkcheques en de inschrijfrechten van de gebruikers. De nodige kredieten zijn, onder
voorbehoud van goedkeuring, voorzien binnen de meerjarenplanning 2020 – 2025 onder ACT
141/0904-01/7408156.
De nodige kredieten zijn voorzien binnen de meerjarenplanning 2020-2025 onder artikelnummer
ACT-34/0904-01/6203000.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad verklaart zich akkoord om een nieuw personeelslid aan te werven binnen
de cluster Zuid-Oost Limburg in het kader van het project ‘Wijk-werken’.

Art. 2

De gemeenteraad verklaart zich akkoord om de organisatie van de aanwervingsprocedure
en de daaropvolgende aanstelling te delegeren naar de OCMW-raad.
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Goedkeuring wijziging rechtspositieregeling

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,
Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40.
De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, zoals laatst goedgekeurd door de
gemeenteraad van 6 maart 2018.
FEITELIJKE CONTEXT
Art. 248 van de Rechtspositieregelingen van Stads- en OCMW personeel vermelden het
onderstaande m.b.t. de fietsvergoeding:
Het personeelslid ontvangt een maandelijkse fietsvergoeding van 15 cent per afgelegde kilometer
wanneer hij de afstand van en naar het werk volledig of gedeeltelijk aflegt met de fiets.
Een combinatie tussen een fietsvergoeding en een werkgeverstussenkomst in de kosten voor het
openbaar vervoer is niet gelijktijdig cumuleerbaar.
MOTIVERING
Vermits de kilometervergoeding voor woon- werkverkeer per fiets momenteel is vrijgesteld van
belasting tot € 0,24 per afgelegde km voor aanslagjaar 2020 en het bestuur meer werknemers wil
motiveren om met de fiets te komen werken, wordt het besluit genomen om het bedrag van de
fietsvergoeding te verhogen.
Zie ook bijgevoegde protocols, getekend door de vakbondsafgevaardigden.
BESLISSING
Art. 1

Art. 248 van de Rechtspositieregelingen van Stads- en OCMW personeel zal vanaf 1 januari
2020 aangepast worden naar:
Het personeelslid ontvangt voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019
een fietsvergoeding van 23 cent per afgelegde kilometer wanneer hij de afstand van en naar
het werk volledig of gedeeltelijk aflegt met de fiets.
De fietsvergoeding voor de kilometers die worden afgelegd voor woon-werkverkeer vanaf
1 januari 2020, wordt gekoppeld aan het maximum bedrag dat fiscaal en sociaalrechtelijk
wordt vrijgesteld door de federale overheid. In 2020 is dit bedrag vastgesteld op 24 cent per
afgelegde kilometer.
De fietsvergoeding wordt 1 keer per jaar uitbetaald in de eerste maand van het
daaropvolgende jaar.

De fietsvergoeding is niet cumuleerbaar met de werkgeverstussenkomst in de kosten voor
het openbaar vervoer.
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Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 5 november 2019

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,
Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax) verleent de raad goedkeuring aan de notulen van de zitting van 5
november 2019.

AANVULLENDE PUNTEN
1

Online registreren als orgaandonor – aanvullend punt van Johan Danen ontvangen op
24 november 2019

Met 9 ja-stemmen (Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Annick Ponthier,
Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Bart Lindelauf, Cindy Sax) en 21 neen-stemmen
(Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Ann Thijs, Tom Bosch, Jeroen Lowist,
Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems) wordt het aanvullend punt van raadslid Johan Danen betreffende
de online registratie orgaandonor op de gemeentelijke website (digitaal loket) niet weerhouden.

2

Voorstel tot aanduiding van een projectorganisatie met het oog op het creëren van
brede betrokkenheid en een sterk draagvlak voor duurzame dorpskernversterking
rond het Edelhof - Munsterbilzen – aanvullend punt van Johan Danen ontvangen op
26 november 2019

Met 5 ja-stemmen (Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen), 20 neen-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido
Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Ann Thijs,
Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris,
Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems) en 5 onthoudingen (Jean Geraerts, Annick
Ponthier, Tom Bosch, Bart Lindelauf, Cindy Sax) wordt het aanvullend punt van raadslid Johan
Danen betreffende de aanduiding van een projectorganisatie met het oog op het creëren van brede
betrokkenheid en een sterk draagvlak voor duurzame dorpskernversterking rond het Edelhof Munsterbilzen niet weerhouden.

MONDELINGE 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 22:40 UUR GESLOTEN.

Namens de gemeenteraad,

De algemeen directeur,
Kristien Schoofs

De voorzitter,
Guy Sillen

