PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE
GEMEENTERAAD VAN 07/07/2020
AANWEZIG:
Guy Sillen (voorzitter),
Johan Sauwens (burgemeester),
Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève,
Maike Meijers (schepenen),
Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, 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 (raadsleden),
Kristien Schoofs (algemeen directeur)

Raadslid Baudouin Wolwertz verlaat de openbare zitting bij behandeling van agendapunt 6 en
vervoegt de openbare zitting bij behandeling van agendapunt 7.
Raadslid Jeroen Lowist verlaat de openbare zitting bij behandeling van agendapunt 9 en vervoegt
de openbare zitting bij behandeling van agendapunt 12.
Schepen Fons Caubergh en raadslid Jos Roebben verlaten de openbare zitting bij behandeling van
de mondelinge vragen.

DE VERGADERING WORDT OM 20:01 UUR GEOPEND.

DE RAAD VERGADERT IN OPENBARE VERGADERING.

Aan het begin van de zitting wordt er gevraagd om 2 dossiers wegens spoedeisende procedure aan
de agenda toe te voegen.
1

Gebruik lokalen van het gemeenschapsonderwijs in basisschool Gobilijn te Bilzen,
Sint Martinusstraat 3+, voor het organiseren van een zomerschool: goedkeuring
gebruiksovereenkomst

Motivering spoedeisendheid: De organisatie van de zomerschool zal plaatsvinden van 10 augustus
tot 21 augustus. De gemeenteraad van 7 juli 2020 is de laatste gemeenteraad vooraleer de
zomerschool zal plaatsvinden.

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, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax) gaat de raad akkoord om dit punt toe te voegen aan de
agenda en zal behandeld worden na agendapunt 49.

2

Bestemming pastorij Beverst – aangebracht door raadslid Johan Danen

Motivering spoedeisendheid: Er is voorlopig geen vooruitgang in het dossier en wegens mogelijke
andere plannen met het gebouw dient de gemeente snel te schakelen in de beslissing om de
pastorij te Beverst te voorzien voor de inwoners.
Met 5 ja-stemmen (Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen), 21 neen-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,
Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Michiel Peters, Relinde Willems) en
5 onthoudingen (Jean Geraerts, Annick Ponthier, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Cindy Sax) wordt
de vraag van raadslid Johan Danen om dit punt toe te voegen aan de dagorde niet weerhouden.

De openbare zitting wordt geschorst van 20:15 uur tot 20:59 uur, zodat de dagorde van de OCMWraad kan worden behandeld.
Om 20:59 uur wordt de openbare zitting hervat. Alle raadsleden (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, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax) zijn aanwezig.

1

Site pastorij Rijkhoven: aanvaarding gratis grondafstand parking

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, 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
Voor de realisatie van een woonproject tussen de Kogelstraat en Souwveldstraat te Rijkhoven
werden, na het voeren van een verkoopprocedure, enkele gemeentelijke eigendommen verkocht
aan de BVBA Immo Projectum bij akte verleden voor notaris Yves Tuerlinckx te Bilzen, vervangende
notaris Alec Benijts te Geel, op 28 mei 2013.
In het kader van dit woonproject werd aan Immo Projectum de verplichting opgelegd tot realisatie
van 8 woningen met aanleg van bijhorende wegenis en parking.
De stad gaf daarbij enerzijds toestemming om op haar perceel gekadastreerd te Bilzen, 12de afdeling
Rijkhoven sectie A nummer 478/L/3 een parking aan te leggen.
Anderzijds werd de verplichting opgelegd om de parking die door Immo Projectum op de verkochte
percelen zou worden aangelegd, in gele kleur aangeduid op de bij de akte gevoegde schets, na
voorlopige oplevering gratis af te staan de stad Bilzen om in te lijven in het openbaar domein van de
stad.
Door studiebureau Geotec werd op 19 juni 2020 een verdelingsplan opgemaakt waarbij de parking
die gratis moet worden afgestaan aan de stad wordt aangeduid als lot 9a.
Bijlagen:
− verdelingsplan 19 juni 2020
− verkoopakte 28 mei 2013
− schets gevoegd bij de verkoopakte
MOTIVERING
Gezien de voorlopige oplevering van de parking intussen heeft plaatsgevonden, kan de gratis
grondafstand gebeuren.
Er dient een authentieke akte te worden opgemaakt om de gratis grondafstand vast te leggen.
Om deze akte te kunnen verlijden dient de gemeenteraad deze gratis grondafstand te aanvaarden.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad aanvaardt de gratis grondafstand van de parking met een oppervlakte
van 18 are 76 centiare, zoals afgebeeld als lot 9a op het verdelingsplan opgemaakt door
studiebureau Geotec te Bilzen op 19 juni 2020.

Art. 2

Lot 9a wordt ingelijfd in het openbaar domein van de stad, samen met het perceel
gekadastreerd te Bilzen, 12de afdeling Rijkhoven sectie A nummer 478/L/3 waarop tevens
een parking werd aangelegd.

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 tot gratis grondafstand.

2

Goedkeuring ontruiming en wederingebruikname van een gedeelte van de
begraafplaats te Bilzen, alsook de toevoeging van deze ontruimde percelen als zones
voor het plaatsen van kleine grafmonumenten, aan het Algemeen Reglement op de
Begraafplaatsen 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, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans,
Antoine Geris, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems), 4 neen-stemmen
(Frieda Brepoels, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen) en 5 onthoudingen
(Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Annick Ponthier, Bart Lindelauf, Cindy Sax) neemt de raad
volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het Vlaams decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de daarop
volgende wijzigingen.
Het raadsbesluit van 28 januari 2014 houdende de goedkeuring van het algemeen reglement op de
begraafplaatsen, meer bepaald artikel 23.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
FEITELIJKE CONTEXT
Op de begraafplaats te Bilzen is het noodzakelijk om over te gaan tot ontruiming van een gedeelte
van de begraafplaats:
- om het verschil tussen de niet-geconcedeerde begravingen en de concessies recht te trekken. De
ligtermijnen van de graven binnen deze zones zijn al heel lang verlopen;
- omwille van de esthetische aspecten van de begraafplaats;
- omdat het onderhoud van de begraafplaats in deze huidige vorm niet langer mogelijk is en een
onderhoudsvriendelijke vergroening zich opdringt;
- en omdat er op middellange termijn plaatsgebrek zal ontstaan.
MOTIVERING
Overwegende dat de begravingen op de begraafplaats te Bilzen in niet geconcedeerde grond,
volgens plan met de nummers OBIL_A_4 tot en met OBIL_A_11, OBIL_A_14 tot en met
OBIL_A_22, OBIL_A_35, OBIL_A_37 tot en met OBIL_A_44, OBIL_D_1 tot en met OBIL_D_15,
OBIL_D_18 tot en met OBIL_D_40, OBIL_E_1 tot en met OBIL_E_9, OBIL_E_12 tot en met
OBIL_E_17, OBIL_E_20 tot en met OBIL_E_25, OBIL_F_1 tot en met OBIL_F_21, OBIL_F_28 tot
en met OBIL_F_33, mogen ontruimd worden, gezien de wettelijke termijn van 15 jaar verstreken is.
BESLISSING
Art. 1 De raad gaat akkoord om een gedeelte van de begraafplaats te Bilzen, volgens plan met de
nummers OBIL_A_4 tot en met OBIL_A_11, OBIL_A_14 tot en met OBIL_A_22, OBIL_A_35,
OBIL_A_37 tot en met OBIL_A_44, OBIL_D_1 tot en met OBIL_D_15, OBIL_D_18 tot en
met OBIL_D_40, OBIL_E_1 tot en met OBIL_E_9, OBIL_E_12 tot en met OBIL_E_17,
OBIL_E_20 tot en met OBIL_E_25, OBIL_F_1 tot en met OBIL_F_21, OBIL_F_28 tot en met
OBIL_F_33, te ontruimen en opnieuw in gebruik te nemen.

Art. 2 De raad gaat akkoord om deze ontgravingspercelen toe te voegen als bijlage bij het
algemeen reglement op de begraafplaatsen Bilzen als zones voor het plaatsen van kleine
grafmonumenten
Art. 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze
beslissing.
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Vergroening diverse begraafplaatsen grondgebied Bilzen - besteknr. 206/20:
goedkeuring lastenboek en gunningswijze

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, 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 artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° (het geraamde
bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren.
FEITELIJKE CONTEXT
De verantwoording voor de opmaak van dit dossier is te vinden in bijgevoegde nota van de dienst
groen.
MOTIVERING
In het kader van de opdracht “Vergroening diverse begraafplaatsen grondgebied Bilzen” werd een
bestek met nr. 206/20 opgesteld door de dienst overheidsopdrachten.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Begraafplaats Mopertingen), raming: € 27.272,72 excl. Btw of € 33.000 incl. btw;
* Perceel 2 (Begraafplaats Eigenbilzen), raming: € 43.801,65 excl. Btw of € 53.000 incl. btw;
* Perceel 3 (Begraafplaats Waltwilder), raming: € 14.049,58 excl. Btw of € 17.000 incl. btw;
* Perceel 4 (begraafplaats Grote Spouwen), raming: € 53.719,00 excl. Btw of € 65.000 incl. btw;
* Perceel 5 (Begraafplaats Hees), raming: € 77.685,95 excl. Btw of € 94.000 incl. btw;
* Perceel 6 (Begraafplaat Hoelbeek), raming: € 9.090,90 excl. Btw of € 11.000 incl. btw;

* Perceel 7 (Begraafplaats Martenslinde), raming: € 28.099,17 excl. Btw of € 34.000 incl. btw;
* Perceel 8 (Begraafplaats Rijkhoven), raming: € 63.636,36 excl. Btw of € 77.000 incl. btw;
* Perceel 9 (Begraafplaats Rosmeer), raming: € 54.545,45 excl. Btw of € 66.000 incl. btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 371.900,78 excl. btw (€ 78.099,17 Btw
medecontractant) of € 450.000 incl. 21 % btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking rekening houdend met de hoogte van het
ramingsbedrag.
FINANCIELE ASPECTEN
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het 2020/ACT-56/0990-00/2240007/STAD/CBS/IPGEEN.
BESLISSING
Art. 1

Het bestek met nr. 206/20 en de raming voor de opdracht “Vergroening diverse
begraafplaatsen grondgebied Bilzen”, opgesteld door de dienst overheidsopdrachten
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 371.900,78 incl.
btw (€ 78.099,17 Btw medecontractant) of € 450.000 incl. 21 % btw.

Art. 2

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

Art. 3

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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Verkoop lot AI op bedrijventerrein De Kieleberg: goedkeuring verkoopovereenkomst

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, 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
Cruver BV met zetel te 3690 Zutendaal, Dennenbosstraat 13 en met als bestuurder de heer Vervalle
Kurt, wonende te 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan 53, wenst een perceel van 1ha 10a 62ca aan te
kopen op bedrijventerrein de Kieleberg voor volgende activiteit:
leveren en plaatsen van leidingen en componenten voor gassystemen, excl. aardgas (stikstof,
argon, CO2, zuurstof, …) en dit voor industriële, medische en labotoepassingen.

Door Glim Service BVBA werd hiertoe een aanmeldingsformulier ingediend.
De activiteiten vinden plaats onder Glim Service BVBA.
Cruver BV is de holding die het perceel zal aankopen en dit vervolgens verder verhuurt aan Glim
Service BVBA.
Ingevolge de principiële goedkeuring door de commissie bedrijventerreinen en de positieve adviezen
van POM Limburg en Vlaio, werd een verkoopovereenkomst opgemaakt voor de verkoop van lot AI
gelegen te Bilzen, thans ten kadaster gekend sectie A nummers 51/K/P0000/deel, 51/L/P0000/deel,
51/M/P0000/deel, 51/L/2/P0000/deel en 52/N/P0000/deel, voor een oppervlakte volgens meting van
1ha 10a 62ca, zoals afgebeeld als LOT AI op het opmetingsplan opgemaakt door Studie-en
landmetersbureau Geotec, Riemsterweg 117 te 3740 Bilzen op 11 december 2019.
Ingevolge artikel 11 van de bijzondere verkoopsvoorwaarden zoals opgenomen in bijgevoegde
verkoopovereenkomst heeft Cruver BV zich ertoe verbonden om in alle akten van verkoop, enz.,
waaronder ook verhuring, met betrekking tot het verkochte goed of een deel ervan, een clausule op
te nemen waarin bepaald wordt dat haar rechtsopvolgers, rechtsverkrijgers of medecontractanten,
perfect kennis hebben van de bijzondere verkoopvoorwaarden vervat in hoofdstuk I, van de
stedenbouwkundige voorschriften vervat in hoofdstuk II van de verkoopvoorwaarden en van de
diverse bepalingen vervat in hoofdstuk III van de verkoopvoorwaarden, dat - in voorkomend geval zij volledig gesubrogeerd worden in alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de
verkoopvoorwaarden (hoofdstukken I, II en III), dat zij zich verbinden tot een stipte en integrale
uitvoering ervan en dat zij op hun beurt deze verkoopvoorwaarden (hoofdstukken I, II en III) zullen
opleggen aan de partijen met wie zij contracteren, hun rechtsopvolgers en rechtsverkrijgers ten
welke titel ook.
Cruver BV wenst het perceel te verhuren aan Glim Service en vraagt hiertoe reeds het akkoord.
Voorafgaand de verhuring dient een ontwerp van de akte of overeenkomst tot verhuring te worden
voorgelegd aan de stad om dit na te gaan.
Bijlagen:
− verkoopovereenkomst lot AI aan Cruver BV
− opmetingsplan van 11 december 2019
− aanmeldingsformulier Glim Service
− verslag commissie bedrijventerreinen van 19 november 2019
− adviezen POM Limburg en Vlaio
− mail met verduidelijking aantal werknemers
MOTIVERING
Glim Service heeft nood aan een nieuwe locatie gezien verdere uitbreiding op haar huidige perceel
te Zutendaal niet mogelijk is.
De beoogde activiteiten zijn mogelijk volgens de voorschriften van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan
“Kieleberg” zoals goedgekeurd op 9 september 2010.
Op basis van het door Glim Service ingediende dossier, alsook de positieve adviezen van POM
Limburg en Vlaio, kon de commissie bedrijventerreinen na herbespreking de verkoop van het
perceel aan Glim service BVBA / Cruver BV principieel goedkeuren.
Het advies van POM geeft aan dat het bedrijf bij een minimale groei zal voldoen aan de gehanteerde
richtcijfers wat betreft de tewerkstelling.

Bijgevoegde mail met verduidelijking van het aantal werknemers geeft echter aan dat het bedrijf nu
reeds voldoet aan de opgelegde minimum-voorwaarde van 8 werknemers per hectare.
FINANCIËLE ASPECTEN
De verkoopprijs bedraagt € 40/m² overeenkomstig het gemeenteraadsbesluit van 17 december
2019.
Bijgevolg wordt het perceel verkocht aan de prijs van € 442.480,00.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de overeenkomst met opmetingsplan goed tot verkoop van lot AI
op bedrijventerrein de Kieleberg aan Cruver BV met zetel te 3690 Zutendaal,
Dennenbosstraat 13, aan de prijs van € 442.480,00.

Art. 2

Gelet op artikel 11 van de bijzondere verkoopvoorwaarden in bijgevoegde verkoopovereenkomst geeft de gemeenteraad toestemming voor de verhuring door Cruver BV aan
Glim Service BVBA ter uitvoering van de activiteiten, mits in de akte of overeenkomst tot
verhuring een clausule wordt opgenomen waarin bepaald wordt dat Glim Service BVBA
perfect kennis heeft van de bijzondere verkoopvoorwaarden vervat in hoofdstuk I, van de
stedenbouwkundige voorschriften vervat in hoofdstuk II van de verkoopvoorwaarden en
van de diverse bepalingen vervat in hoofdstuk III van de verkoopvoorwaarden, dat - in
voorkomend geval - zij volledig gesubrogeerd worden in alle rechten en verplichtingen
voortvloeiende uit de verkoopvoorwaarden (hoofdstukken I, II en III), dat zij zich verbindt tot
een stipte en integrale uitvoering ervan en dat zij op haar beurt deze verkoopvoorwaarden
(hoofdstukken I, II en III) zal opleggen aan de partijen met wie zij contracteert, haar
rechtsopvolgers en rechtsverkrijgers ten welke titel ook.
Om dit na te gaan dient de akte of overeenkomst voorafgaandelijk aan de verhuring ter
nazicht aan de stad te worden aangeboden.

Art. 3

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

Art. 4

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

Art. 5

Op vraag van de koper wordt notaris Ann Berben te Zutendaal aangesteld voor het
verlijden van de notariële verkoopakte.
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Verwerving gronden voor site brandweer: goedkeuring aankoopovereenkomsten en
overeenkomst tot pachtverbreking

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, 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
Artikel 41, 11° Decreet over het lokaal bestuur.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
De site van de huidige brandweerkazerne is te klein geworden en de ligging in het centrum is niet
optimaal.
De stad wenst de brandweerkazerne dan ook te herlokaliseren waarbij de kazernes van Bilzen en
Hoeselt geïntegreerd zullen worden in één gemeenschappelijke kazerne.
Voor deze herlokalisering is het noodzakelijk om gronden te verwerven.
Bijgevoegde nota geeft de motivering aan voor de ligging, meer bepaald de gronden gelegen aan de
aansluiting R700-Linnerbocht te Bilzen.
De stad heeft met alle grondeigenaars een minnelijk akkoord tot aankoop en met de pachter een
akkoord tot pachtverbreking bekomen.
De eigenaars waren slechts bereid over te gaan tot deze verkoop indien de stad de volledige
percelen zou aankopen.
Volgende overeenkomsten konden ingevolge onderhandeling worden afgesloten met de betreffende
grondeigenaars:
− de verkoop door Brands Adrienne van het perceel grond gelegen te Bilzen, afdeling 1, kadastraal
gekend sectie I nummer 70/G (1ha 42a 83ca) aan de prijs van € 160.000,00.
− de verkoop door Brands Hubert en Parthoens Veronica van de percelen grond gelegen te Bilzen,
afdeling 1, kadastraal gekend sectie I nummer 70/E (1ha 01a 20ca) en nummer 74/B (31a 62ca)
aan de prijs van € 148.786,96.
− de verkoop door Brands Elzy van het perceel grond gelegen te Bilzen, afdeling 1, kadastraal
gekend sectie I nummer 72/D (23a 20ca) aan de prijs van € 27.322,34.
Deze percelen zijn allen verpacht. Met de pachter, Brands Ferdinand, werd een akkoord tot
pachtverzaking bekomen. De uittredingsvergoeding voor deze pachtverzaking bedraagt € 2,00/m²
hetzij voor het totaal € 59.770,00.
De aankopen en pachtverbreking moeten worden vastgelegd in een authentieke akte. De
burgemeester kan deze akten administratief verlijden.
Bijlagen:
- aankoopovereenkomsten en overeenkomst tot pachtverbreking
- kadastrale ligging
- schattingsverslag
- motiveringsnota
FINANCIËLE ASPECTEN
De te betalen koopsommen en uittredingsvergoeding voor de pachter werden in bijgevoegde
overeenkomsten opgenomen en zijn gebaseerd op bijgevoegd schattingsverslag opgemaakt door
landmeter Christiaan Ceyssens te Bilzen op 18 juni 2020.
Het krediet is voorzien in het budget onder 2020/ACT-55/0610-00/2220000.
Er is een gunstig financieel advies.

BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de bovenvermelde overeenkomsten tot aankoop door de stad en de
overeenkomst tot pachtverbreking goed, samen met het schattingsverslag.

Art. 2

De gemeenteraad gaat ermee akkoord om de akten administratief door de burgemeester te
laten verlijden.

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 akten.

Art. 4

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling
van dit dossier.
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Realisatie van de fietssnelweg te Heesveld (fase 2): goedkeuring verkoopbeloften en
overeenkomsten tot pachtverbreking

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, 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.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
Om de veiligheid van de fietsers te verhogen wenst de stad Bilzen over te gaan tot de aanleg van
veilige en comfortabele fietsvoorzieningen tussen het industriegebied Kieleberg (Genk-Zuid) en
Bilzen Centrum zoals opgenomen in de gecombineerde start- en projectnota (versie juni 2019).
Voor de realisatie van de fietssnelweg te Heesveld (fase 2), Eikerveldweg en Spurk heeft het
provinciebestuur Limburg de ontwerpplannen gemaakt.
Voor de realisatie van deze fietspaden is het noodzakelijk om gronden te verwerven. De percelen
dienen ingelijfd te worden in het openbaar domein van de stad.
Ingevolge beslissing van het schepencollege van 2 september 2019 werd studiebureau Geotec te
Bilzen, Riemsterweg 117, aangesteld voor de opmaak van een innemingsplan en om de
onderhandelingen te voeren in het kader van de grondverwervingen.
Voor de percelen langsheen Heesveld werd bijgevoegd innemingplan door Geotec opgemaakt op
22 oktober 2019, laatst gewijzigd op 20 februari 2020, gekend met nummer 190718 1/1.

Geotec heeft met alle grondeigenaars aangeduid op betreffend innemingsplan een minnelijk akkoord
tot aankoop bekomen ingevolge waarvan deze een verkoopbelofte hebben ondertekend ten
voordele van de stad.
Met de pachter kon een akkoord tot pachtverbreking worden bekomen.
Volgende verkoopbeloften en overeenkomsten tot pachtverbreking konden worden afgesloten met
de betreffende grondeigenaars/pachter:
− de belofte tot verkoop door BVBA Steegveld van de percelen grond gelegen te Bilzen, afdeling 1,
kadastraal gekend sectie C nummer 50/C/deel (1a 11ca), nummer 19/A/deel (29ca) en nummer
18/A/deel (2a 45ca), zijnde de innemingen 1, 2 en 3 op het plan, aan de prijs van € 4.850,00.
Deze percelen zijn vrij van pacht.
− de belofte tot verkoop door Hansen Luc en Nijssen Marina van de percelen grond gelegen te
Bilzen, afdeling 1, kadastraal gekend sectie C nummer 15/deel (87ca), nummer 14/deel (47ca) en
nummer 13/deel (43ca), zijnde de innemingen 4, 5 en 6 op het plan, aan de prijs van € 2.250,00.
Deze percelen zijn vrij van pacht.
− de belofte tot verkoop door Meers Gerda van het perceel gelegen te Bilzen, afdeling 1, kadastraal
gekend sectie C nummer 12/deel (36ca), zijnde inneming 7 op het plan, aan de prijs van
€ 450,00. Dit perceel is verpacht. Met de pachter, Moors Edmond, werd een akkoord tot
pachtverzaking bekomen. De uittredingsvergoeding voor deze pachtverzaking bedraagt € 236,00.
− de belofte tot verkoop door Meers Maria van het perceel gelegen te Bilzen, afdeling 1, kadastraal
gekend sectie C nummer 11/deel (41ca), zijnde inneming 8 op het plan, aan de prijs van
€ 550,00. Dit perceel is verpacht. Met de pachter, Moors Edmond, werd een akkoord tot
pachtverzaking bekomen. De uittredingsvergoeding voor deze pachtverzaking bedraagt € 291,00.
− de belofte tot verkoop door Nijssen Alice van de percelen gelegen te Bilzen, afdeling 1,
kadastraal gekend sectie C nummer 10/deel (73ca) en nummer 8/deel (1a 39ca), zijnde
innemingen 9 en 10 op het plan, aan de prijs van € 2.500,00. Deze percelen zijn vrij van pacht.
De aankopen en pachtverbrekingen moeten worden vastgelegd in een authentieke akte. De
burgemeester kan deze akten administratief verlijden.
Bijlagen:
- aankoopovereenkomsten
- overeenkomsten pachtverbreking
- innemingsplan Geotec
- schattingsverslag Geotec 20 februari 2020
- gecombineerde start- en projectnota (versie juni 2019)
FINANCIËLE ASPECTEN
De te betalen koopsommen en uittredingsvergoedingen voor de pachter werden in bijgevoegde
overeenkomsten opgenomen en zijn gebaseerd op bijgevoegd schattingsverslag van studiebureau
Geotec d.d. 20 februari 2020.
Het nodige krediet is voorzien in het budget onder 2020/ACT-55/0610-00/2220000.
Er is een gunstig financieel advies.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de bovenvermelde verkoopbeloften en overeenkomsten tot
pachtverbreking goed, samen met het schattingsverslag van studiebureau Geotec
d.d. 20 februari 2020.

Art. 2

De gronden die worden verworven, worden ingelijfd in het openbaar domein van de stad.

Art. 3

De gemeenteraad gaat ermee akkoord om de akten administratief door de burgemeester te
laten verlijden.

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.

Art. 5

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling
van dit dossier.
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Zaak der wegen: Fietspaden Spurk

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, 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 over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meerbepaald art. 2 en 40.
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, meerbepaald art. 4.2.25.
Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, meerbepaald art. 31.
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, meerbepaald art. 47.
Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.
FEITELIJKE CONTEXT
De Stad Bilzen ontving op 18 maart 2020 de aanvraag voor een omgevingsvergunning aangevraagd
door de Stad Bilzen, gevestigd te Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen.
De aanvraag betreft het kappen van bomen en het verwijderen van inrichtingselementen, het
aanleggen van fietspaden en het plaatsen van verlichting ter hoogte van de Spurkerweg, de
Munsterbeekweg, de Kuilenveldweg, Eik, de Eikerveldweg, Heesveld en de Twaalfbunderweg en de
inlijving ervan bij het openbaar domein.
De aanvraag heeft betrekking op percelen met als kadastrale omschrijving 1ste afd., sectie A,
nummers 45P02, 45H02, 44 en 43E, sectie C, nummers 290M, 288F, 50C, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
18A, 19A, 008 en sectie F, nummers 248P, 228N, 227G, 248W, 256C, 250H, 204K, 204L, 251K,
248S, 248T, 249E, 214F, 254K, 225G, 227H, 248M, 256E en 225H.
Een aantal percelen zijn gedeeltelijk gelegen binnen de afbakening van het RUP Kieleberg. De
overige percelen zijn niet gelegen binnen de afbakening van een BPA, RUP of goedgekeurde niet
vervallen verkaveling.

De aanvraag is nog lopende en volgt de gewone procedure. Er werd een openbaar onderzoek
gevoerd volgens het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Het openbaar onderzoek werd
gehouden door aanplakking op de gewone aanplakplaatsen, van 20 maart 2020 tot en met
18 april 2020. Door de inwerkingtreding van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in
geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid (het Nooddecreet) werd
het openbaar onderzoek tijdelijk opgeschort op 24 maart 2020. Het openbaar onderzoek werd terug
hervat van 4 mei 2020 tot en met 19 mei 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden
er geen bezwaarschriften ontvangen.
Los van het goedkeuren van de omgevingsvergunning, moet de gemeenteraad een besluit nemen
over de zaak der wegen in dit dossier.
De aanvraag houdt een wijziging in van gemeentewegen. Hiertoe werd aan de aanvraag een
rooilijnplan toegevoegd cf. artikel 12, §2 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de
gemeentewegen.
Het openbaar onderzoek van het rooilijnplan werd bijgevolg geïntegreerd in het openbaar onderzoek
van de omgevingsvergunning.
De volgende bijlagen worden bij het dossier gevoegd: De plannen en de beschrijvende nota die bij
de omgevingsvergunningsaanvraag gevoegd werden.
MOTIVERING
Het voorstel tot het kappen van bomen en het verwijderen van inrichtingselementen, het aanleggen
van fietspaden en het plaatsen van verlichting ter hoogte van de Spurkerweg, de Munsterbeekweg,
de Kuilenveldweg, Eik, de Eikerveldweg, Heesveld en de Twaalfbunderweg, kan ruimtelijk aanvaard
worden. Dit project wil een stuk van het fietssnelwegenplan realiseren om zo veilige verbindingen te
creëren tussen Bilzen-centrum en Genk Zuid (via het industriegebied Kieleberg) door de
ontbrekende stukken op het fietsroutenetwerk te voorzien van veilige en comfortabele fietspaden en
de aanwezige fietsverbinding langs het spoortracé te voorzien van openbare verlichting.
In het kader van de wijziging van gemeentewegen werd rekening gehouden met de principes
voorzien in artikel 4 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.
ADVIEZEN
De gemeentelijke omgevingsambtenaar stelt voor om het kappen van bomen en het verwijderen van
inrichtingselementen, het aanleggen van fietspaden en het plaatsen van verlichting ter hoogte van
de Spurkerweg, de Munsterbeekweg, de Kuilenveldweg, Eik, de Eikerveldweg, Heesveld en de
Twaalfbunderweg en de inlijving bij het openbaar domein goed te keuren.
BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad verleent goedkeuring voor het kappen van bomen en het verwijderen van
inrichtingselementen, het aanleggen van fietspaden en het plaatsen van verlichting ter
hoogte van de Spurkerweg, de Munsterbeekweg, de Kuilenveldweg, Eik, de Eikerveldweg,
Heesveld en de Twaalfbunderweg en de inlijving bij het openbaar domein zoals dit voorkomt
op de plannen opgesteld in opdracht van de stad Bilzen voor het kappen van bomen en het
verwijderen van inrichtingselementen, het aanleggen van fietspaden en het plaatsen van
verlichting ter hoogte van de Spurkerweg, de Munsterbeekweg, de Kuilenveldweg, Eik, de
Eikerveldweg, Heesveld en de Twaalfbunderweg, gelegen te Bilzen, 1ste afd., sectie A,
nummers 45P02, 45H02, 44 en 43E, sectie C, nummers 290M, 288F, 50C, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 18A, 19A, 008 en sectie F, nummers 248P, 228N, 227G, 248W, 256C, 250H, 204K,
204L, 251K, 248S, 248T, 249E, 214F, 254K, 225G, 227H, 248M, 256E en 225H.

8

Ruiling tussen stad en BVBA Vestium te Bilzen, 8ste afd. Hees, Winkelstraat:
goedkeuring overeenkomst

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, 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
Op 2 december 2014 werd door de diensten van de stad Bilzen een proces-verbaal van vaststelling
opgemaakt tegen BVBA Vestium Projects, bouwheer van het gebouw 3740 Bilzen, Winkelstraat 17,
kadastraal gelegen te Bilzen, 8ste afdeling Hees, nummer 265/T P0010-P0011-P0012.
Hierbij werd vastgesteld dat enkele delen van de naastliggende percelen, eigendom van de stad,
onterecht mee betrokken werden bij de aanleg en afboording van de verharding horende bij het
gebouw dat door BVBA Vestium Projects werd opgericht aan de Winkelstraat 17.
Gezien partijen het eens waren dat het recht trekken van de grens ter plaatse de beste oplossing
was, werd overeengekomen om hiervoor een minnelijke oplossing te zoeken.
Intussen werden het gelijkvloers en het eerste verdiep van het gebouw, samen met de gemeenschappelijke delen, verkocht door BVBA Vestium Projects, opstalhouder en BVBA Vestium,
grondeigenaar.
Gelet op de complexiteit van deze mede-eigendom kon er moeilijk een akkoord worden bereikt.
Gezien de huidige mede-eigenaars, na veelvuldig overleg, niet wilden overgaan tot het dragen van
de kosten voor het verwerven van de grond, werd uiteindelijk met de voormalige grondeigenaar,
BVBA Vestium, een akkoord tot ruil bekomen, zoals afgebeeld op het opmetingsplan opgemaakt
door landmeter Mathieu Motten te Bilzen op 5 februari 2020.
De stad is reeds eigenaar van overige naastliggende percelen die een toegang vormen naar het
achterliggende woonuitbreidingsgebied en kan dan ook instemmen met de voorgestelde ruiling.
Tussen partijen werd dan ook bijgevoegde ruilovereenkomst opgemaakt.
Deze ruil moet worden vastgelegd in een authentieke akte. De burgemeester kan deze akte
administratief verlijden.
Bijlagen:
− ruilovereenkomst tussen stad en BVBA Vestium

− plan landmeter Mathieu Motten d.d. 5 februari 2020
− waardebepaling 7 februari 2017
FINANCIËLE ASPECTEN
Gelet op het verschil in waarde tussen de te ruilen percelen rekening houdend met hun ligging
(respectievelijk woongebied met landelijk karakter en woonuitbreidingsgebied) werd de oppervlakte
van de percelen aangepast om ervoor te zorgen dat de ruil zonder opleg kan gebeuren.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt bijgevoegde overeenkomst goed tot ruil tussen de stad en BVBA
Vestium, zoals weergegeven op het opmetingsplan opgemaakt door landmeter Mathieu
Motten te Bilzen op 5 februari 2020.

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 college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere
afhandeling van dit dossier.
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Goedkeuring erfpachtovereenkomst betreffende KLJ-lokalen te Bilzen, 6de afdeling
Eigenbilzen, Lochtstraat

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, 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.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
De KLJ van Eigenbilzen is sinds begin jaren ‘80 gehuisvest in de lokalen aan de Lochtstraat 86, op
de percelen te Bilzen, 6de afdeling sectie C nummer 127/B en 128/G, eigendom van de vzw
Parochiale Werken en Instellingen van het Bisdom Hasselt (PWI Bisdom Hasselt).
Om het gebruik van deze lokalen correct te regelen wenst PWI Bisdom Hasselt een erfpacht aan de
stad te geven voor het verdere gebruik van deze lokalen, tegen een jaarlijkse erfpachtvergoeding
van € 1.000,00 en dit voor een periode van 30 jaar.

Gelet op de door de stad gedane investeringen, zoals hierna vermeld, en het feit dat deze
gebouwen zich bijgevolg in relatief goede staat bevinden, kan de stad zich erin vinden om deze
percelen in erfpacht te nemen. Dit om de werking en bijkomende investeringen in de toekomst een
draagvlak en toekomstperspectief te geven.
Volgende investeringen werden in de laatste 15 jaren gedaan via toelagen aan KLJ Eigenbilzen:
− renovatie volledige buitenschrijnwerk
− renovatie sanitaire blok
− renovatie speelplaats
− renovatie dak (oude eternietplaten werden vervangen door geïsoleerd sandwichpanelen dak).
Met PWI Bisdom Hasselt werd bijgevoegde erfpachtovereenkomst aangegaan waarbij akkoord
wordt verleend om het in erfpacht te nemen goed verder in gebruik te geven aan KLJ Eigenbilzen.
Deze erfpacht moet worden vastgelegd in een authentieke akte. De burgemeester kan deze akte
administratief verlijden.
Bijlagen:
− erfpachtovereenkomst
− kadastrale ligging
− schattingsverslag
FINANCIËLE ASPECTEN
Het erfpachtrecht wordt toegestaan voor 30 jaar aan een jaarlijkse erfpachtvergoeding van
€ 1.000,00 (jaarlijks te indexeren).
Door landmeter Christiaan Ceyssens te Bilzen werd op 11 juni 2020 een schattingsverslag
opgemaakt.
Het nodige krediet zal voorzien worden in de meerjarenplanaanpassing.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt bijgevoegde erfpachtovereenkomst met de vzw Parochiale Werken
en Instellingen van het Bisdom Hasselt goed betreffende de lokalen aan de Lochtstraat 86,
op de percelen te Bilzen, 6de afdeling sectie C nummer 127/B en 128/G, waar KLJ
Eigenbilzen gehuisvest is.

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 akten.

Art. 4

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere
afhandeling van dit dossier.
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Goedkeuring overeenkomst tot bruikleen en toekenning van investeringstoelage mbt
lokalen KLJ Eigenbilzen, gelegen te Lochtstraat 86 te Bilzen

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, 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.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van
toelagen.
De erfpachtovereenkomst tussen de stad Bilzen en de vzw Parochiale Werken en Instellingen van
het Bisdom Hasselt betreffende de lokalen aan de Lochtstraat 86, op de percelen te Bilzen, 6de
afdeling sectie C nummer 127/B en 128/G, waar KLJ Eigenbilzen gehuisvest is.
FEITELIJKE CONTEXT
De KLJ van Eigenbilzen is sinds begin jaren ’80 gehuisvest in de lokalen aan de Lochtstraat te
Eigenbilzen. Dit pand was in het verleden in beheer van de Parochiale Werken Dekenaat Bilzen. Het
gebruik werd geregeld via een beperkte overeenkomst tussen KLJ Eigenbilzen en de lokale
vertegenwoordigers van de Parochiale Werken Dekenaat Bilzen. Deze beperkte overeenkomst was
zowel juridisch als qua afspraken onvoldoende uitgewerkt en werd in de praktijk niet correct
opgevolgd wat voor onduidelijkheid bij de gebruiker.
Om het gebruik van de lokalen correct te regelen werd er een erfprachtovereenkomst opgesteld
tussen PWI Hasselt en stad Bilzen voor 30 jaren. Via een gebruiksovereenkomst tussen stad Bilzen
en KLJ Eigenbilzen zal een correcte regeling en afspraken mbt toekomstig gebruik en huisvesting
opgemaakt worden voor de toekomst.
Verder werd er in het verleden via tussenkomsten van de stad Bilzen en het betreffende
subsidiereglement voor het lokale jeugdwerk al geïnvesteerd in de verbetering van het pand dat van
1963 dateert. Zo werden o.a. het volledige buitenschrijnwerk gerenoveerd, werd de sanitaire blok
hernieuwd, de speelplaats werd gerenoveerd en ook het dak werd ontdaan van asbesthoudende
eternit platen en voorzien van geïsoleerde sandwichpanelen.
Om het gebouw finaal te renoveren dienen volgende werkzaamheden nog uitgevoerd te worden, dit
is ook essentieel om de lokalen veilig te kunnen gebruiken door de KLJ:
- Vervanging van volledige originele plafond uit de jaren ‘60 in alle lokalen door aannemer –
offerte van € 14.302,20 incl. btw;
- Uitbreken en vervangen van volledig originele vloer uit de jaren ‘60 in alle lokalen door
aannemer – offerte van € 15.621,10
- Aanpassingen elektriciteit in het gebouw door aannemer – offerte van € 5.670,78 incl. btw
- Schilderwerken en afwerkingswerken in eigen beheer – raming maximaal € 5.000,00 incl.
btw

Op basis van door de KLJ reeds opgevraagde offertes ten bedrage van € 35.594,08 en de raming
voor de werken in eigen beheer van € 5.000, ramen we de totale kost van deze werkzaamheden op
maximaal € 40.000. Deze offertes en ramingen werden mede door dienst jeugd en gebouwendienst
van de stad Bilzen besproken en nagekeken op correct- en volledigheid. De grote werken – vloer,
plafond en elektriciteit – zijn omwille van omvang en specifieke kennis niet zelf uit te voeren. De
schilder en verdere afwerkingswerken wel mogelijk in eigen beheer.
Om deze kosten te laten uitvoeren in beheer en coördinatie van de KLJ voorziet de stad in een
investeringstoelage van maximaal € 40.000 voor de KLJ Eigenbilzen, aan te wenden voor
bovenstaande werken.
Daarnaast dienen er afspraken gemaakt te worden over het gebruik en beheer van de lokalen naar
de toekomst tussen Stad Bilzen en KLJ Eigenbilzen. Voorstel van overeenkomst als bijlage.
Bijlagen:
- Offertes aannemers opgevraagd door de KLJ
- Oude overeenkomst tussen KLJ Eigenbilzen en parochiale werken dekenaat Bilzen
- Voorstel overeenkomst van bruikleen tussen stad Bilzen en KLJ Eigenbilzen
MOTIVERING
Gezien deze lokalen al 40-jaren de uitvalsbasis van de KLJ van Eigenbilzen zijn en de opportuniteit
zicht stelt om hun zekerheid te bieden naar de toekomst toe, is het belangrijk om voor hun degelijke
infrastructuur te voorzien via correcte overeenkomsten. Mede de erfpacht tussen de stad Bilzen en
PWI Hasselt van 30 jaren bieden hier zekerheid voor langere tijd.
Gezien de reeds gedane renovaties aan het pand en de geplande werkzaamheden, waardoor de
waarde en technische toestand van het pand een meerwaarde krijgen.
Gezien KLJ Eigenbilzen, opgericht in 1957, een grote maatschappelijke meerwaarde heeft voor het
dorps- en verenigingsleven te Eigenbilzen en het past om lokale verenigingen te ondersteunen in
hun huisvesting.
Gezien de schaarste en beperkte opportuniteiten voor andere huisvesting met permanent karakter te
Eigenbilzen voor een vereniging en werking als die van de KLJ van Eigenbilzen.
Gezien de overeenkomst van bruikleen tussen stad Bilzen en KLJ Eigenbilzen die het gebruik van
het goed regelt.
FINANCIËLE ASPECTEN
Het nodige budget van € 40.000 is voorzien in budget stad 2020, ACT-101, AP-33, beleidsitem
0751-00 op algemene rekening 6640000.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad gaat akkoord met een toelage van € 40.000 aan KLJ Eigenbilzen voor de
renovatie van de jeugdlokalen op de Lochtstraat 86 te Eigenbilzen.

Art. 2

De gemeenteraad gaat akkoord met de uitbetaling van de toelage na voorlegging van
facturen die de vernoemde som dekken en machtigt het schepencollege voor de verdere
opvolging en uitbetaling.

Art. 3

De gemeenteraad gaat akkoord met de overeenkomst van bruikleen tussen stad Bilzen en
KLJ Eigenbilzen die het gebruik van de lokalen regelt.
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Gebruiksovereenkomst lokalen van vzw Pabilo voor seniorenwerking

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, 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 van het Decreet over het lokaal bestuur.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
Voor de seniorenwerking maakt de stad sedert 1 januari 2013 gebruik van vergaderlokaal 2 gelegen
te 3740 Bilzen, Camille Huysmansplein 14 (meer bepaald het lokaal gelegen op het gelijkvloers
naast de trap), eigendom van vzw Pabilo.
Dit gebruik werd geregeld in een overeenkomst met aanvangsdatum 1 januari 2013 waarbij een
jaarlijkse vergoeding van € 2.250,00, inclusief alle verbruikskosten, werd afgesproken.
In onderling overleg tussen partijen werd doorheen de jaren de afspraak gemaakt om de jaarlijkse
vergoeding te verhogen naar € 2.500,00, gelet op de verhoging van de verbruikskosten. Dit bedrag
wordt reeds enkele jaren door de stad betaald.
Om deze afspraken duidelijk te stellen, werd bijgevoegde aangepaste overeenkomst tussen partijen
opgemaakt.
Bijlage:
− nieuwe gebruiksovereenkomst
− gebruiksovereenkomst van 1 januari 2013
FINANCIËLE ASPECTEN
Het nodige krediet is voorzien in het budget onder 2021/GBB-GRB/0959-00/6100800.
Er is een gunstig financieel advies.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad gaat akkoord met de verhoging van de vergoeding aan VZW Pabilo voor
het gebruik van vergaderlokaal 2 gelegen te 3740 Bilzen, Camille Huysmansplein 14,
eigendom van vzw Pabilo, en keurt bijgevoegde gebruiksovereenkomst goed.

Art. 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling
van het dossier.
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Goedkeuring gebruiksovereenkomst NV Fedimmo betreffende parking te Bilzen
Brugstraat 2

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, 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 van het Decreet over het lokaal bestuur.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
De stad sloot op 1 augustus 2008 een overeenkomst af met de Regie der gebouwen, die op haar
beurt huurder was van het perceel te Bilzen, 1ste afdeling, sectie M nummer 234/H, gelegen
Brugstraat 2, waarbij de parkings horende bij deze gebouwen open werden gesteld voor het publiek.
Gezien de huurovereenkomst tussen de eigenaar, zijnde NV Fedimmo, en de Regie der gebouwen,
afliep op 5 mei 2020, werd het openbaar gebruik van de parking opgezegd door de Regie der
gebouwen.
De NV Fedimmo staat het openbare gebruik van de parkings opnieuw toe door middel van
bijgevoegde overeenkomst met ingangsdatum op 5 mei 2020.
Het gebruik wordt kosteloos toegestaan mits de stad instaat voor het groenonderhoud op en rond de
parkings.
Bijlage:
− gebruiksovereenkomst met NV Fedimmo
− gebruiksovereenkomst met Regie der Gebouwen van 1 augustus 2008
− brief opzeg door Regie der Gebouwen
− luchtfoto ligging parkings
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad gaat akkoord met de gebruiksovereenkomst met de NV Fedimmo waarbij
de parkings gelegen Brugstraat 2 openbaar worden gesteld onder de voorwaarden zoals
overeengekomen in bijgevoegde gebruiksovereenkomst.

Art. 2

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

13

Goedkeuring gebruiksovereenkomst met het Katholiek Secundair Onderwijs SintJozef voor de muziekacademie

Met 28 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Johan Danen, Jeroen Lowist,
Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf,
Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax) en 3 onthoudingen (Frieda Brepoels,
Wouter Raskin, Veronik Moesen) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 40 van het Decreet over het lokaal bestuur.
FEITELIJKE CONTEXT
Het muziekonderwijs in Bilzen is wettelijk erkend als officieel filiaal van de gemeentelijke academie
voor muziek en woord te Lanaken.
Sinds 1 september 2005 maakt de muziekacademie gebruik van 7 lokalen gelegen in vleugel B van
het schoolgebouw te Bilzen, Kloosterstraat 9.
In dit kader werd tussen de stad Bilzen en de vzw Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Jozef BilzenHoeselt (KSO Sint-Jozef) een gebruiksovereenkomst opgemaakt op 26 augustus 2005.
Deze gebruiksovereenkomst werd afgesloten voor onbepaalde duur en mits betaling van € 3,00 per
uur.
Op datum van 26 januari 2015 werd de gebruiksovereenkomst door KSO Sint-Jozef per
aangetekend schrijven opgezegd waarbij gesteld werd dat de gebouwen op 20 augustus 2015
verlaten moesten worden.
Gezien dit niet haalbaar bleek voor de muziekacademie werd per brief van 20 juni 2015 door KSO
Sint-Jozef de verlenging van de gebruiksovereenkomst bevestigd voor het schooljaar 2015-2016.
Na dit schooljaar werd het gebruik van de lokalen door de muziekacademie echter verdergezet en
bleef de stad Bilzen de voorziene gebruiksvergoeding van € 3,00 per uur aan KSO Sint-Jozef
betalen.
Bijlage:
− nieuwe gebruiksovereenkomst
− gebruiksovereenkomst van 26 augustus 2005
MOTIVERING
Omwille van het feit dat de energieprijzen sedert het begin van de samenwerking gestegen zijn maar
de gebruiksvergoeding al die tijd ongewijzigd bleef, vraagt de KSO Sint-Jozef een verhoging van de
vergoeding voor het gebruik van de leslokalen van € 3,00 naar € 4,00 per effectief lesuur, en dit
vanaf het lopende schooljaar, zijnde 1 september 2019.
Bovendien wordt er intussen gebruik gemaakt van 8 lokalen gelegen in vleugel C en 1 lokaal (de
refter) in vleugel B.

Partijen komen dan ook overeen om een nieuwe gebruiksovereenkomst op te maken.
FINANCIËLE ASPECTEN
Het nodige krediet is voorzien in het budget onder 2020/GBB-GRB/0820-02/6100800.
Er is een gunstig financieel advies.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad gaat akkoord met de verhoging van de vergoeding aan KSO Sint-Jozef
voor het gebruik door de muziekacademie van 8 lokalen gelegen in vleugel C en 1 lokaal (de
refter) in vleugel B van het schoolgebouw te Bilzen, Kloosterstraat 9 van € 3,00 naar € 4,00
per effectief lesuur, en keurt bijgevoegde gebruiksovereenkomst met KSO Sint-Jozef goed.

Art. 2

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

Er wordt een pauze ingelast om 22:26 uur vanwege de lange duur van de openbare zitting.
De zitting wordt hervat om 22:40 uur. Alle raadsleden (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, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen
Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax) zijn aanwezig.
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Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Hogeschool PXL en stad Bilzen

Met 27 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons
Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle
Schoenmaekers, Inge Moors, 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 BB.19.0283
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
FEITELIJKE CONTEXT/MOTIVERING
Het is noodzakelijk om de groen objecten van de stad Bilzen te inventariseren om een degelijk
beheer te kunnen uitstippelen.
Hogeschool PXL kan via zijn leerlingen deze inventarisatie vervolledigen conform ons GIS systeem.
Deze samenwerking zou in werking kunnen treden vanaf september 2020.

FINANCIËLE ASPECTEN
Er is een gunstig financieel advies.
De totale kostprijs voor deze samenwerking bedraagt € 20.000,00.
Het nodige budget is voorzien onder het artikelnummer ACT-108/0680-00/6141001.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst met de Hogeschool
PXL dat in werking treedt vanaf september 2020.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Hogeschool PXL, Agoralaan, Gebouw H,
3590 Diepenbeek.
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Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Bilzen en Aquafin NV met betrekking tot
het project ‘Afkoppeling Weyerkensbeek’ en ‘Afkoppeling bronnen Rosmeerstraat en
onverharde oppervlakte Bosstraat’ – project 23.389 : goedkeuring addendum

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, 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 artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
FEITELIJKE CONTEXT
De verantwoording voor de opmaak van dit dossier is te vinden in bijgevoegde nota van de dienst
milieu.
De gemeenteraad verleende in zitting van 2 juli 2019 goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Bilzen en Aquafin NV met betrekking tot het project ‘Afkoppeling
Weyerkensbeek’ en ‘Afkoppeling bronnen Rosmeerstraat en onverharde oppervlakte Bosstraat’ –
project 23.389.
MOTIVERING
De stad Bilzen en Aquafin wensen volgende werken gezamenlijk te financieren en te exploiteren:
- Bufferbekken Weyerkensbeek aandeel Aquafin 8% (154m³), aandeel stad 92% (1800m³)
- Uitstroomconstructie: aandeel Aquafin 39% (154 m³), aandeel stad 61% (237m³).
Het is daarom noodzakelijk om de gesloten samenwerkingsovereenkomst van 23 mei 2019
betreffende het project 23.389 afkoppeling Weyerkensbeek met bijgevoegd addendum uit te
breiden.

Alle artikels uit de originele samenwerkingsovereenkomst van 23 mei 2019 blijven van toepassing.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het addendum van de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Bilzen en Aquafin NV met betrekking tot het project ‘Afkoppeling
Weyerkensbeek’ en ‘Afkoppeling bronnen Rosmeerstraat en onverharde oppervlakte
Bosstraat’ – project 23.389.
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Aanvraag toelage historische studies Montepertini

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, 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.
FEITELIJKE CONTEXT
Fabio Celli en zijn vrouw Laura Vanbael zijn gestart met de eerste commerciële wijngaard van Bilzen
waarmee zij een 100% Bilzerse wijn op de markt gaan brengen: Montepertini. Er zal witte, rode en
schuimwijn gemaakt worden. De wijngaard ligt in Eigenbilzen, de persing zal gebeuren in
Mopertingen. Aan de wijngaard in Eigenbilzen gaan zij een historisch infobord plaatsen met
informatie over het domein én over de geschiedenis van de streek.
MOTIVERING
Op het infobord zal er naast de informatie over het wijndomein ook informatie te vinden zijn over de
rijke geschiedenis van Eigenbilzen (o.a. de vondsten van het koningsgraf) met bijzondere aandacht
voor de geschiedenis van de wijnteelt in deze streek.
ADVIEZEN
De dienst cultuur adviseert om de plaatsing van het infobord als historische studie te betoelagen met
een maximum van 50% van de kosten. De kosten worden geraamd op € 925. In ruil moet minstens
1/3e van het infobord historische geschiedenis bevatten dat nagelezen kan worden door de
bevoegde diensten alvorens in de druk te gaan. Ook het logo van de stad dient vermeld te worden.
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 € 462,50.

BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad gaat akkoord om een gemeentelijke toelage van € 462,50 toe te kennen
aan Montepertini voor het plaatsen van een historisch infobord aan de wijngaard mits
minstens 1/3e van het bord historische info over de streek bevat en het logo van de stad
vermeld wordt.
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Advies Openbaarvervoersplan OV2021

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, 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 over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.
Het Decreet betreffende de basisbereikbaarheid van 26 april 2019, artikel 8.
Besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2018 betreffende de indeling van het grondgebied van
het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoerregio’s.
Besluit van de gemeenteraad van 3 september 2019 betreffende de toetreding tot de Vervoerregio
Limburg en de aanduiding van een gemandateerde vertegenwoordiger in de Vervoerregioraad.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
De Vlaamse regering wil met de invoering van basisbereikbaarheid een kwaliteitssprong maken in
het openbaar vervoer. Om dit op een succesvolle manier te doen wordt een gelaagd OV-netwerk
ontwikkeld.
In een gelaagd OV-netwerk vormen spoorinfrastructuur en stations het hoogste niveau.
Het kernnet is aanvullend aan het treinnet en vangt de hoge vervoersvraag op tussen grote kernen
en bijgevolg op de grote assen. De bussen van het kernnet verbinden de grote (woon)kernen en de
centraal gelegen attractiepolen.
De derde laag, het aanvullend net, bestaat uit lijnen die het kernnet aanvullen waar er een duidelijke
verplaatsingsstroom is. Dit net heeft een uitdrukkelijke aanvoerfunctie van en naar lijnen van het
kernnet en treinnet. Tot slot vallen ook de zogenaamde functionele lijnen in het kader van woonwerkverkeer en woon-schoolvervoer onder dit net.
Het Vervoer op Maat vormt de vierde en laatste vervoerslaag. Niet alleen (pendel)bussen, maar ook
deelfietsen, deelauto’s en collectieve taxi’s behoren tot deze vervoerslaag. Het Vervoer op Maat
zorgt voor een efficiënte invulling van de lokale vervoersvragen. Het gaat dan om lokale, al dan niet
private vervoersoplossingen. Het Vervoer op Maat wordt aangestuurd in de Vlaamse mobiliteitscentrale.

Mobipunten als belangrijke knoppunten in de het OV-systeem vormen een belangrijke fysieke spil in
de verschillende soorten van openbaar vervoer. Dergelijke mobipunten spelen enerzijds op
bovenlokaal niveau een cruciale rol en anderzijds op lokaal niveau omdat ze toegang geven tot
vervoer op maat-oplossingen.
Aan een mobipunt kunnen gebruikers overstappen van en naar het spoorwegennet, tussen de
kernnetlijnen, aanvullende lijnen, het VOM of op hun eigen (veilig en comfortabel gestalde) fiets.
Op die manier wordt het OVnetwerk ingeschakeld in een systeem van combimobiliteit.
De vervoerregioraad en het team Mobiliteit & Openbare Werken (vanuit de Vlaamse Overheid)
hebben een OV-plan 2021 uitgewerkt. Tijdens verschillende werksessies is de inhoud van het
voorgestelde netwerk in het kader van basisbereikbaarheid besproken.
Het OV-plan 2021 werd met een 2/3 meerderheid van de aanwezige leden op de vervoerregioraad
van 15 juni 2020 voorlopig vastgesteld.
De opmerkingen van de stad Bilzen werden tijdens de werksessies verwerkt in het OV-plan 2021
(zie Bijlagen OV-plan 2021, pag. 149-151).
Het OV-plan is een plan dat op korte termijn een eerste stap is in de uitwerking van de strategische
visie op openbaar vervoer in de regio. Het OV-plan 2021 wordt onderdeel van het geïntegreerd
regionaal mobiliteitsplan 2030-2050. Beide plannen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat
schetst ook de context van het OV-plan 2021: het is geen eindpunt, maar een eerste stap in een
iteratief proces waarin het OV-netwerk in Limburg naar het eindbeeld toe groeit.
BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad geeft een gunstig advies aan voorliggend vervoersplan OV-plan 2021
onder de voorwaarde: de verbinding Bilzen-Riemst wordt gegarandeerd in het vervoer op
maat; dit kan door een rechtstreekse belbuslijn Bilzen-Riemst of door een reguliere
verbinding met een kleiner voertuig.
Art. 2 Deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitters van de vervoersregioraad.
Agendapunten 47 en 48 worden na agendapunt 17 behandeld.
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Kennisgeving jaarrekening OCMW Bilzen 2019

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, Baudouin Wolwertz, Véronique
Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax)
neemt kennis van volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het besluit van de Vlaamse regering dd. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van
de gemeenten, de provincies en de OCMW’s.
Artikel 173 en verder van het OCMW-decreet dd. 19 december 2008 betreffende de jaarrekening.

FEITELIJKE CONTEXT
De jaarrekening werd, samen met de bijhorende documenten, voor 2019 opgemaakt voor het
OCMW Bilzen.
MOTIVERING
Het balanstotaal op 31 december 2019 was € 32.768.146,81.
De staat van kosten en opbrengsten sluit per 31 december 2019 af met een verlies van
€ -2.084.523,70.
De proef- en saldibalans over de periode van 1 januari 2019 t.e.m. 31 december 2019 geeft een
totaal aan verrichtingen in debet en credit van € 245.814.343,37.
Op 31 december 2019 bedraagt het resultaat op kasbasis van de jaarrekening € 1.157.606,16.
De autofinancieringsmarge van de jaarrekening bedraagt op 31 december 2019 € -874.825,76
bedraagt.
De OCMW raad heeft vastgesteld op 15 juni 2020 dat de behandelende documenten volledig en
correct zijn en dat er geen bijzondere opmerkingen zijn over de voorgelegde jaarrekening 2019.
De gemeenteraad kan conform artikel 174 §2 van het OCMW-decreet binnen een termijn van
50 dagen zijn opmerkingen ter kennis brengen van de provinciegouverneur.
BESLISSING
Art. 1

De jaarrekening 2019 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad,
omvattende: de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van de algemene
rekeningen, alsook de toelichting en de bijlagen bij de jaarrekening 2019, die hierover geen
opmerkingen wenst te maken.

Art. 2

De balans per 31 december 2019 en de resultatenrekening worden ter kennisgeving
voorgelegd aan de gemeenteraad.

Art. 3

Een afschrift van dit besluit en de jaarrekening 2019 wordt overgemaakt aan de
toezichthoudende instanties.
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Goedkeuring rekening Stad Bilzen 2019 volgens de beleids- en beheerscyclus

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, Inge Moors, Ann Thijs, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris,
Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems), 4 neen-stemmen (Jean Geraerts,
Annick Ponthier, Bart Lindelauf, Cindy Sax) en 1 onthouding (Johan Danen) neemt de raad volgend
besluit:

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 260 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad voor 30 juni van het
boekjaar de jaarrekening van het vorig boekjaar vaststelt.
Artikel 261 betreffende de inhoud van de jaarrekening.
FEITELIJKE CONTEXT
De jaarrekening 2019 voor de stad werd opgemaakt. De jaarrekening bevat een beleidsevaluatie,
een financiële nota en een toelichting.
Het balanstotaal op 31 december 2019 bedraagt € 215.139.282,80; de staat van kosten en
opbrengsten sluit af met een overschot van € 9.332.005,27.
Het resultaat op kasbasis bedraagt op 31 december 2019 € 1.323.935,66, de autofinancieringsmarge bedraagt € 5.180.684,97.
MOTIVERING
De jaarrekening 2019 van de stad Bilzen geeft het beleid weer dat gedurende het boekjaar 2019 is
gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen en de mate waarin ze zijn bereikt.
De financiële nota bevat de financiële gevolgen van het gevoerde beleid.
In de toelichting bij de jaarrekening wordt alle informatie opgenomen die relevant is voor de
raadsleden om de jaarrekening 2019 goed te keuren.
BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2019 van stad Bilzen goed.
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Verkeersreglement houdende de invoering van een bijkomende parkeerplaats voor
personen met een handicap thv het Sociaal huis

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, 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.
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens meer bepaald art. 14.3 m.b.t. de onderbroken
overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
FEITELIJKE CONTEXT
Er is vraag naar een bijkomende parkeerplaats voor personen met een handicap thv de Academie te
Bilzen.
MOTIVERING
In de Academie volgen enkele personen met een handicap lessen. Thv het Sociale Huis zijn er 2
plaatsen voor personen met een handicap. Deze zijn echter steeds volzet. Om meer mogelijkheden
te geven wordt er voorgesteld een 3de plaats in te richten voor personen met een handicap.
ADVIEZEN
De politie geeft een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1 Het verkeersreglement van 4 januari 2002 houdende het aanbrengen van parkeerplaatsen
voorbehouden voor mindervaliden te Bilzen en Munsterbilzen wordt gewijzigd.
Art. 2 Op de parking thv het Sociaal Huis wordt er naast de 2 huidige parkeerplaatsen voor
personen met een handicap een 3de plaats alzo ingericht. Zie bijgevoegd plan.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E/9a met onderbord Vlld.
Art. 3 Een afschrift van dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de
afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
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Verkeersreglement houdende de invoering van een tonnage- en snelheidsbeperking
op de Oude Tongersestraat

Met 28 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Johan Danen, Jeroen Lowist,
Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf,
Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax) en 3 onthoudingen (Frieda Brepoels,
Wouter Raskin, Veronik Moesen) neemt de raad volgend besluit:

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens meer bepaald art. 14.3 m.b.t. de onderbroken
overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
FEITELIJKE CONTEXT
Momenteel geldt in de Oude Tongersestraat, gedeelte gelegen Bivelenweg en N2 Hasseltsestraat,
een snelheidsbeperking van 50 km/uur.
Gezien de smalle inrichting van de weg en het aanwezige fietsverkeer, is het aangewezen om hier
een snelheidsbeperking van 30 km/uur in te voeren.
Tevens wordt er een tonnenmaatbeperking opgelegd van 3,5 ton.
MOTIVERING
Om zwaar verkeer te vermijden op de Oude Tongersestraat en om het vele fietsverkeer te
beveiligen is het noodzakelijk om de snelheid te beperken tot 30 km/uur en een tonnenmaatbeperking op te leggen van 3,5 ton.
ADVIEZEN
De politie geeft een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1 Het gemeenteraadsbesluit van 21 augustus 2015 houdende het invoeren van een
snelheidsbeperking snelheidsbeperking van 50 km/uur in de Oude Tongersestraat, gedeelte
gelegen tussen Bivelenweg en N2 Hasseltsestraat te Bilzen wordt opgeheven.
Art. 2 Op navolgende weg wordt een maximum toegelaten snelheid van 30 km/u ingevoerd:
Oude Tongersestraat, gedeelte gelegen tussen Bivelenweg en N2 Hasseltsestraat.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C/43 met opschrift ‘30
km/uur’.

Art. 3 Op navolgende weg wordt een tonnenmaatbeperking van 3,5 ton ingevoerd, uitgezonderd
‘laden en lossen’:
- Oude Tongersestraat, gedeelte gelegen tussen Bivelenweg en N2
Hasseltsestraat.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C21 met onderbord
‘uitgezonderd laden en lossen’.
Art. 4 Een afschrift van dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de
afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
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Verkeersreglement houdende de invoering van een fietsstraat op een gedeelte van de
Eikerweg

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, 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.
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens meer bepaald art. 14.3 m.b.t. de onderbroken
overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
FEITELIJKE CONTEXT
Vanuit de Zonnelaan kan men als fietser het fietsroutenetwerk volgen richting Eikerweg. Vanuit
Heesveld ligt er een nieuw fietspad dat afdraait richting Kieleberg.
De verbinding tussen de kruising Kieleberg en het fietspad aan de Zonnelaan is momenteel niet
veilig voor fietsers. Om een veilige verbinding te krijgen voor de fietsers stellen we voor om het stuk
Eikerweg hier in te richten als fietsstraat.

MOTIVERING
Om het fietsverkeer vanuit Heesveld naar Munsterbilzen en andersom een veilige fietsverbinding te
geven is een gedeeltelijke inrichting van de Eikerweg tot fietsstraat noodzakelijk.
ADVIEZEN
De politie geeft een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1

Er wordt een fietsstraat ingevoerd op navolgend weggedeelte:
Eikerweg, het gedeelte tussen de aansluiting Twaalf Bunderstraat en de aansluiting
met de Zonnelaan.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden F111 en F113, begin en
einde van een fietsstraat.

Art. 2

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Art. 3

Een afschrift van dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de
afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
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Kunstkoepel Academie voor Beeld: goedkeuring update academiereglement

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, 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.
Het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs van 9 maart 2018.
Het academiereglement deeltijds kunstonderwijs zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van
3 juli 2018.
FEITELIJKE CONTEXT
De nieuwe versie van het academiereglement is in feite een update van de vorige.
Vooral de bewoording van het begrip ‘lestijden’ wijzigt.
Voorts zijn er maatregelen t.g.v. de Corona-crisis.

MOTIVERING
Het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs stelt een academiereglement verplicht voor elke
academie.
Het academiereglement regelt de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de leerlingen en
desgevallend de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte lijn of in feite de
minderjarige leerling onder hun gezag hebben.
Het academiereglement bevat een aantal verplichte elementen zoals bepaald in artikel 58 van het
decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.
Het huidig academiereglement kunstkoepel Academie voor Beeld, goedgekeurd op 3 juli 2018
voldoet niet meer aan de bepalingen van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.
Het voorliggende academiereglement is gebaseerd op het model van academiereglement van de
Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten.
BESLISSING
Art. 1

Het bestaande academiereglement van kunstkoepel Academie voor Beeld, goedgekeurd
door de gemeenteraad van 3 juli 2018, wordt opgeheven.

Art. 2

De raad keurt het hierbij gevoegde academiereglement van kunstkoepel Academie voor
Beeld goed.

Art. 3

De directie van kunstkoepel Academie voor Beeld wordt belast met het bekendmaken van
het academiereglement.

Art. 4

Het academiereglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke
wijziging ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de
meerderjarige leerling en de ouders van de minderjarige leerling, die ondertekenen voor
akkoord.

Art. 5

Het academiereglement treedt in werking op 1 september 2020.
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Oprichting interlokale vereniging ‘lokale preventiewerking ZOLim’

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, 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 77 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 beschikt de gemeenteraad
over volheid van bevoegdheid.

De interlokale vereniging (ILV) wordt opgericht binnen het kader van de bepalingen van het decreet
Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de bepalingen uit Deel 3, Titel 3, hoofdstuk 2
betreffende de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, zijnde artikel 392 ev.
FEITELIJKE CONTEXT
In april 2019 keurde de Vlaamse regering een besluit goed waardoor lokale besturen gebruik
kunnen maken van een structurele subsidie om hun werking rond preventieve gezondheid verder uit
te bouwen en te versterken.
Op vraag van de lokale besturen werkten LOGO Limburg en CAD Limburg een gezamenlijk voorstel
uit om tegemoet te komen aan de vraag tot samenwerking van de lokale besturen. Ze wilden het
voorstel doen om de regie, het werkgeverschap van extra personeel en het beheer van
werkingsmiddelen, allemaal verbonden aan deze subsidie, binnen hun organisaties op te nemen.
Maar doordat er niet genoeg gemeenten op het voorstel ingingen, gaat dit nu niet door.
Omdat we nog steeds de meerwaarde van het project inzien, is er besloten om een interlokale
vereniging op te richten samen met Tongeren, Riemst, Hoeselt en Voeren.
Een interlokale vereniging verwijst naar een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. Eén gemeente
is aangeduid als beherende gemeente en neemt de administratie en verantwoordelijkheid op zich.
Stad Bilzen treedt binnen de interlokale vereniging op als beherende gemeente, conform artikel 394
van het decreet lokaal bestuur.
Het voorzitterschap wordt afwisselend waargenomen door de deelnemende gemeenten.
Het lokaal bestuur ontvangt jaarlijks een subsidie vanuit Vlaanderen. Deze bestaat uit een forfaitair
bedrag van € 3.000 per lokaal bestuur, vermeerderd met € 0.08 per inwoner, waarbij inwoners met
een verhoogde tegemoetkoming dubbel worden meegerekend. Elke gemeente zorgt voor een
cofinanciering van hetzelfde bedrag.
De deelnemende overheden duiden 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid van het beheerscomité
aan, met dien verstande dat het OCMW en de gemeente/stad die voor hetzelfde grondgebied
bevoegd zijn slechts gezamenlijk recht hebben op één effectief en één plaatsvervangend lid in het
beheerscomité.
MOTIVERING
Gezondheidsacties zijn in de meerjarenplanning van 20-25 opgenomen.
Vanuit de ELZ ZOLim wordt er gekozen om de middelen te bundelen in een samenwerking onder de
vorm van een interlokale vereniging zonder rechtspersoon.
Voor Bilzen zou dit kaderen binnen het project ‘Gezonde Gemeente’.
Door de samenwerking aan te gaan, kunnen we de subsidie verkrijgen en de middelen bundelen
zodat er meer efficiënt ingezet kan worden op gezondheidspreventie.
Alle gemeenten binnen dit project willen inzetten op verschillende thema’s binnen de
gezondheidspreventie. Zo zijn bevolkingsonderzoeken rond bv. verschillende vormen van kanker en
ondersteuning bij vaccinatie-acties een prioriteit.
Hiernaast wordt er ingezet op beweging, educatie rond voeding, psychische gezondheid en dit
toegepast op verschillende doelgroepen zoals kinderen, jongeren, alleenstaanden, senioren of
mantelzorgers.

Door bij elke actie gericht in te zetten op deze verschillende doelgroepen willen we om
gezondheidswinst op bevolkingsniveau te realiseren en zo mensen niet alleen langer te laten leven
maar ook hun levenskwaliteit te behouden en te verhogen.
FINANCIËLE ASPECTEN
De oprichting/overeenkomst interlokale vereniging ‘lokale preventiewerking ZOLim’ en financiële
impact op het meerjarenplan van het OCMW werden door de OCMW-raad van 7 juli 2020
goedgekeurd.
Aangezien Bilzen als beherende gemeente optreedt, ontvangt zij de subsidie van LOGO Limburg
voor alle deelnemende besturen met een bedrag van € 23.917. Deze subsidie, en bijgevolg ook de
co-financiering, wordt jaarlijks geïndexeerd.
-

Bilzen co-financiert:
Tongeren co-financiert:
Hoeselt co-financiert:
Riemst co-financiert:
Voeren co-financiert:

€ 6.057
€ 5.998
€ 3.914
€ 4.552
€ 3.396

Er wordt gekozen om een lokale preventiewerker voor 0,8 VTE aan te werven (geraamd op
€ 40.000) zodat er nog werkingsbudget van ongeveer € 8.000 overblijft.
Deze inkomsten en uitgaven worden bij de budgetwijziging in het BBC opgenomen.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de oprichting van de interlokale vereniging ‘lokale preventiewerking
ZOLim’ goed.

Art. 2

De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement van de interlokale vereniging ‘lokale
preventiewerking ZOLim’ goed.

Art. 3

De gemeenteraad keurt de engagementsverklaring Lokale preventiewerking goed.

Art. 4

De gemeenteraad duidt schepen Maike Meijers als effectief, en Guido Cleuren als
plaatsvervangend lid aan, voor het beheerscomité van deze interlokale vereniging.
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Adviesraad Bibliotheek: samenstelling

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, 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 Titel 6 omtrent de
participatie van de burger.

Het besluit van de gemeenteraad van 7 april 2020 houdende goedkeuring van het reglement inzake
participatie.
Het besluit van de gemeenteraad van 7 april 2020 houdende goedkeuring van de afsprakennota
omtrent adviesraden.
Decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012, de bepalingen betreffende openbare bibliotheek.
FEITELIJKE CONTEXT
De gemeenteraad bepaalt welke stedelijke adviesraden met burgers, verenigingen en/of
doelgroepen officieel ingesteld worden met als opdracht om het stadsbestuur op regelmatige en
systematische wijze te adviseren. De gemeenteraad bepaalt ook de samenstelling van de stedelijke
adviesraden.
MOTIVERING
De adviesraad bibliotheek bestaat uit leden die geïnteresseerd zijn in de werking en het beheer van
bibliotheek De Kimpel in al zijn aspecten, als gebruiker van de bibliotheek, deelnemer aan
activiteiten van de bibliotheek of met een specifieke deskundigheid of motivatie. De samenstelling is
divers op alle vlakken zoals leeftijd, geslacht, culturele diversiteit, betrokkenheid bij verschillende
doelgroepen, netwerk in culturele leven of onderwijs, bestuurskwaliteiten of deskundigheid.

De adviesraad bibliotheek bestaat uit 16 stemgerechtigde leden en er kunnen waarnemers met een
raadgevende stem aangeduid worden.
ADVIEZEN
De bibliotheek adviseert om uit de 23 ontvangen kandidaturen volgende gemotiveerde gebruikers en
deskundigen op te nemen als stemgerechtigde leden van de adviesraad bibliotheek:
Stijn Moechars
Gil Jeurissen
Johan Geusens
Els De Munck
Bert Verleysen
Anton van der Beek
Gert Klingeleers
Mariette Verjans
Lieve Jamees
Katrien Bruggeman
Berit Clerx
Ellen Verding
Erik Royackers
Dayon Reubsaet
Jimmy Gielkens
Laura Ghijsen
De bibliotheek stelt voor om volgende gebruikers en deskundigen te betrekken in de adviesraad
bibliotheek als waarnemers met een raadgevende stem:

Tifany Toelen
Debby Thijs
Nadine Heelen
Koen Nijssen
Ingrid Maurissen
Henri Gilissen
Stéphanie Vandormael
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad gaat akkoord om bovenvermelde gemotiveerde gebruikers en
deskundigen op te nemen als stemgerechtigde leden van de adviesraad bibliotheek.
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Adviesraad Cultuur: samenstelling

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, 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 Titel 6 omtrent de
participatie van de burger.
Het besluit van de gemeenteraad van 7 april 2020 houdende goedkeuring van het reglement inzake
participatie.
Het besluit van de gemeenteraad van 7 april 2020 houdende goedkeuring van de afsprakennota
omtrent adviesraden.
FEITELIJKE CONTEXT
De gemeenteraad bepaalt welke stedelijke adviesraden met burgers, verenigingen en/of
doelgroepen officieel ingesteld worden met als opdracht om het stadsbestuur op regelmatige en
systematische wijze te adviseren. De gemeenteraad bepaalt ook de samenstelling van de stedelijke
adviesraden.
MOTIVERING
De adviesgroep cultuur bestaat uit leden die geïnteresseerd zijn in de werking en in het beheer van
het cultuurcentrum, culturele projecten en verenigingen en het algemene Bilzerse cultuurbeleid.
De samenstelling is divers op alle vlakken (leeftijd, geslacht, achtergrond) en bestaat uit een
vertegenwoordiging van verschillende geledingen zoals daar zijn: beeldende kunst, podiumkunsten,
literatuur, theater, film, erfgoed, deelnemers/gebruikers culturele activiteiten, experten en
afvaardiging socio-culturele verenigingen.
De adviesgroep cultuur bestaat uit 12 leden.

ADVIEZEN
De dienst cultuur adviseert om uit de 26 ontvangen kandidaturen volgende geëngageerde burgers
op te nemen als stemgerechtigde leden van de adviesgroep cultuur:
Joachim Plusquin
Katrien Moermans
Koen Nijssen
Nele Reggers
Özlem Uyar
René Simons
Ronny Sonck
Sarah-Joy Zwarts
Davy Jacobs
Sara Nysten
Raf Tournel
Ingrid Maurissen
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad gaat akkoord om bovenvermelde geëngageerde burgers op te nemen als
stemgerechtigde leden van de adviesgroep cultuur.
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Jeugdraad Bilzen: samenstelling

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, 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 art 6. omtrent de
participatie van de burger.
Het besluit van de gemeenteraad van 7 april 2020 houdende goedkeuring van het reglement inzake
participatie.
Het besluit van de gemeenteraad van 7 april 2020 houdende goedkeuring van de afsprakennota
omtrent adviesraden.
Het decreet van de Vlaamse overheid van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering
van het lokaal jeugdbeleid.

FEITELIJKE CONTEXT
De gemeenteraad bepaalt welke stedelijke adviesraden met burgers, verenigingen en/of
doelgroepen officieel ingesteld worden met als opdracht om het stadsbestuur op regelmatige en
systematische wijze te adviseren. De gemeenteraad bepaalt ook de samenstelling van de stedelijke
adviesraden. Voor de jeugdraad is ook het decreet jeugd van de Vlaamse overheid van toepassing.
MOTIVERING
De jeugdraad bestaat uit leden die geïnteresseerd zijn in het brede lokale jeugdbeleid in Bilzen.
Kandidaten hebben al dan niet een achtergrond bij het jeugdwerk en hebben interesse in diverse
aspecten van het lokale jeugdbeleid en interesse in de leefwereld van kinderen, tieners en jongeren.
Ze willen meedenken en werken aan activiteiten voor de Bilzerse jeugd en mee de belangen van de
lokale jeugd behartigen over diverse beleidsdomeinen heen.
ADVIEZEN
Er hebben zich 19 personen kandidaat gesteld, 5 van de oude jeugdraad en 14 nieuwe kandidaten.
Wietse Jans kan niet weerhouden worden omdat hij een politiek mandaat opneemt in het bijzonder
comité voor de sociale dienst van Bilzen cfr. decreet jeugd, artikel 5. Kandidaat Victor Cretien trok
uiteindelijk zijn kandidatuur in. De overige 17 kandidaten voldoen aan de criteria om lid te worden
van de jeugdraad met stemrecht.
De dienst jeugd adviseert om volgende geëngageerde burgers op te nemen als stemgerechtigde
leden van de jeugdraad:
Brent Fripont
Maarten Vandebeeck
Tom Vandermeeren
Eva Dreesen
Laura Lenaerts
Bernd Streignart
Mattias Oben
Jorn Vanspauwen
Daan Duchateau
Sarah Van der Vennet
Duarte lathouwers
Nore Willems
Elien Nelissen
Karlien Boyen
Steff Debruyne
Jef Goemans
Yana Vanhees
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad gaat akkoord om bovenvermelde geëngageerde burgers op te nemen als
stemgerechtigde leden van de jeugdraad.
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Land- en tuinbouwraad: samenstelling

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, 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 Titel 6 omtrent de
participatie van de burger.
Het besluit van de gemeenteraad van 7 april 2020 houdende goedkeuring van het reglement inzake
participatie.
Het besluit van de gemeenteraad van 7 april 2020 houdende goedkeuring van de afsprakennota
omtrent adviesraden.
FEITELIJKE CONTEXT
De gemeenteraad bepaalt welke stedelijke adviesraden met burgers, verenigingen en/of
doelgroepen officieel ingesteld worden met als opdracht om het stadsbestuur op regelmatige en
systematische wijze te adviseren. De gemeenteraad bepaalt ook de samenstelling van de stedelijke
adviesraden.
MOTIVERING
De landbouwraad is samengesteld uit 25 stemgerechtigden met afvaardiging uit de verschillende
sectoren binnen de land- en tuinbouw en politieke vertegenwoordiging. De landbouwraad geeft
advies over Ruimtelijke uitvoeringsplannen grenzend of op landbouwpercelen, over het bermbeheer
grenzend aan de landbouwpercelen, over riolerings- en herinrichtingswerken die betrekking hebben
op of grenzend aan landbouwpercelen. De raad fungeert als spreekbuis voor de land- en
tuinbouwers.
De land- en tuinbouwraad wordt als goedwerkend orgaan beschouwd en daarom werd er gekozen
om de raad grotendeels te behouden.
Drie leden gaven aan geen interesse meer te hebben, zij werden dan ook vervangen.
ADVIEZEN
De dienst lokale economie adviseert om volgende afgevaardigden op te nemen als stemgerechtigde
leden van de land- en tuinbouwraad:
Boerenbond – 2 leden
Jos Somers
Luc Slechten
Bedrijfsgilde – 2 leden
Ghislain Hubrechts
Jos Meesters

ABS – 2 leden
Johan Jans
Koen De Busschop
Landelijke Gilde – 2 leden
Ferdi Hamal
Stefan Jeurissen
Tuinbouw – 3 leden
Stephan Peters
Mathieu Vangenck
Bregt Rigo
Fruitteelt – 2 leden
Luc Thoelen
Daniel Thijs
Vlaamse rundveeteelt – 1 lid
Kees Van den Berg
Boomkwekerij – 1 lid
Jan Nijs
Watering Het Vereveld – 1 lid
Daniël Beuls
Milieuadviesraad – 1 lid
Zal aangesteld worden van zodra de milieuadviesraad is goedgekeurd.
Politie – 2 leden
Politiek afgevaardigden
Sandra Sals – TOB
Jan Kellens – N-VA
Christel Willems – Beter Bilzen
Eddy Broux – Vlaams Belang
Guido Castermans – Bilzen Bruist
Daniel Balcer – Groen
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad gaat akkoord om bovenstaande afgevaardigden op te nemen als
stemgerechtigde leden van de land- en tuinbouwraad.
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Milieuadviesraad Alebi: samenstelling

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, 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 Titel 6 omtrent de
participatie van de burger.
Het besluit van de gemeenteraad van 7 april 2020 houdende goedkeuring van het reglement inzake
participatie.
Het besluit van de gemeenteraad van 7 april 2020 houdende goedkeuring van de afsprakennota
omtrent adviesraden.
FEITELIJKE CONTEXT
De gemeenteraad bepaalt welke stedelijke adviesraden met burgers, verenigingen en/of
doelgroepen officieel ingesteld worden met als opdracht om het stadsbestuur op regelmatige en
systematische wijze te adviseren. De gemeenteraad bepaalt ook de samenstelling van de stedelijke
adviesraden.
MOTIVERING
De milieuadviesraad bestaat uit leden van natuur- en milieuverenigingen, de Watering het Vereveld,
de jagersvereniging, het onderwijs, landbouw, sociaal-culturele organisaties en milieugeïnteresseerde burgers.
De samenstelling van de adviesgroep milieu is divers op alle vlakken (leeftijd, geslacht, achtergrond)
en bestaat uit 21 leden en 17 plaatsvervangers .
Alle ingezonden kandidaturen werden weerhouden.
ADVIEZEN
De dienst milieu adviseert om volgende geëngageerde burgers op te nemen als stemgerechtigde
leden van de milieuadviesraad:
Vast lid
Roland Vanherle
Jenny Vanherle
Tony Castermans
Daniel Balcer
Lizzy Meijers
René Daerden
Johan Geusens
Marleen Vanharen
Michel Ackermans
Kristof Nijs
Tiffany Thoelen
Katrien Bruggeman
Axel Appermont
Ghislain Hubrechts
Sabine Peters
Daniel Beuls

Plaatsvervangend
Lambert Schoenmaekers
Geen
Ward Cielen
Zjef Beerten
Erik Royackers
Francine Thewissen
Erna Vandoren
Geen
Geen
Geen
Dominic Verjans
Daniel Thijs
Jo Deville
Eddy Donné
Koen Debusschop
Lambert Caubergh

Anne Marie De Spriet
Koen Meuwissen
Luc Crommen
Myriam Meesters
Tommy Collas

Robby Moors
Ivan Bruninx
Dirk Coelemont
Patrick Deckers
Sylvain Renson

BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad gaat akkoord om bovenvermelde geëngageerde burgers op te nemen als
stemgerechtigde leden van de milieuadviesraad.
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Seniorenadviesraad (SAR): samenstelling

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, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCHE KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald Titel 6 omtrent de
participatie van de burger.
Het besluit van de gemeenteraad van 7 april 2020 houdende goedkeuring van het reglement inzake
participatie.
Het besluit van de gemeenteraad van 7 april 2020 houdende goedkeuring van de afsprakennota
omtrent adviesraden.
FEITELIJKE CONTEXT
De gemeenteraad bepaalt welke stedelijke adviesraden met burgers, verenigingen en/of
doelgroepen officieel ingesteld worden met als opdracht om het stadsbestuur op regelmatige en
systematische wijze te adviseren. De gemeenteraad bepaalt ook de samenstelling van de stedelijke
adviesraden.
MOTIVERING
De seniorenadviesraad (SAR) heeft als prioritair doel het bevorderen en opvolgen van een
seniorenbeleid in het belang van alle senioren van de stad Bilzen. Om deze doelstelling te
verwezenlijken zal zij:
-

Op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle
aangelegenheden betreffende het seniorenbeleid.
De plaatselijke seniorenverenigingen stimuleren.
De samenwerking tussen seniorenwerk en-zorg opvolgen.

De SAR bestaat uit vier niveaus:
-

De Algemene Vergadering
De Raad van Bestuur
De Dagelijks Bestuur
De Werkgroepen

De Algemene Vergadering bestaat uit leden met stemrecht en leden met raadgevende stem.
Okra Eigenbilzen
- Voorzitter: Katrien Steegen, Veldstraat 11, 3740 Bilzen
- Secretaris: Mathieu Meesters, Weyerstraat 11, 3730 Hoeselt
Okra Hees
- Voorzitter: Hendrik Poesen, Smisstraat 3, 3740 Bilzen
- Secretaris: Pieter Hennus, Tombestraat 20, 3740 Bilzen
Neos Bilzen
- Voorzitter: Mimi Desmedt, Burg. Haffmansplein 14 bus 02, 3740 Bilzen
- Secretaris: Frans Bijloos, Rooi 51, 3740 Bilzen
50-plussers
- Voorzitter: Emile Daniels, Tongersestraat 90, 3740 Bilzen
- Secretaris: Jeannine Roox, Valmeerstraat 141, 3770 Riemst
Okra Beverst
- Voorzitter: Guido Castermans, Raafstraat 81, 3740 Bilzen
- Secretaris: Maria Pauly, Blindestraat 8, 3740 Bilzen
Senioren Rosmeer
- Secretaris: Gonny Gijsen, Hoogstraat 8, 3740 Bilzen
- Voorzitter: Gonny Gijsen, Hoogstraat 8, 3740 Bilzen
Okra Munsterbilzen
- Voorzitter: Maria Rasking, Schietboomstraat 45, 3740 Bilzen
- Secretaris: Gerardine Noben, Wijngaardstraat 19, 3740 Bilzen
Okra Rijkhoven
- Voorzitter: Willy Moermans, Achter De Hoven 17, 3740 Bilzen
- Secretaris: Alice Nijssen, Bosselaar 10, 3740 Bilzen
Okra Schoonbeek
- Voorzitter: Berto Vanbrabant, Graaf De Renessestraat 6, 3740 Bilzen
- Secretaris: Berto Vanbrabant, Graaf De Renessestraat 6, 3740 Bilzen
Okra Bilzen
- Voorzitter: Adeline Pannemans, Pijpenpoort 18, 3740 Bilzen
- Secretaris: Roger Giegas, Hasseltsepoort 25 bus 3, 3740 Bilzen
Afgevaardigden niet-georganiseerde senioren:
-

Geert Koninckx, Leeuwerikstraat 4 , 3740 Bilzen
Lorry Stulens, Veldstraat 23, 3740 Bilzen
Marina Barzeele, Tipstraat 40, 3740 Bilzen
Johan Moesen, Hoelbeekstraat 47, 3746 Hoelbeek
Moritz Blomme, Lanakerdij 14, 3740 Bilzen
Yvon Vanheusden, Weyerstraat 3 bus 1, 3730 Hoeselt
Pierre Baerten, Wijerstraat 1A bus 1, 3740 Bilzen
Ernestine Smets, Eikenlaan 22 bus 15, 3740 Bilzen
Robert Stulens, Korte Heidestraat 9, 3740 Bilzen
Goddie De Smet, Vogelzangstraat 8, 3740 Bilzen
Leentje Govaers, Sint-Martinusstraat 2B bus 12, 3740 Bilzen

-

Els De Munck, Parklaan 34 bus 2, 3740 Bilzen
Gerda Lambrechts, Holt 107 bus 1, 3740 Bilzen
Jeannine Van Gool, Eikenlaan 21, 3740 Bilzen

Leden met raadgevende stem zijn:
-

Schepen van senioren, Guido Cleuren
Vertegenwoordigers van de Bilzerse woonzorgcentra
Afgevaardigde van de dienst toegankelijkheid, Marleen Simons
Seniorenambtenaar en/of administratieve medewerker

De Raad van Bestuur van SAR Bilzen bestaat uit leden met stemrecht en leden met raadgevende
stem
10 georganiseerde senioren:
-

Okra Eigenbilzen: Mathieu Meesters, Wijerstraat 11, 3730 Hoeselt
Okra Bilzen: Leon Luyten, Scapulierstraat 13, 3740 Bilzen
Okra Rijkhoven: Alice Nijssen, Bosselaar 10, 3740 Bilzen
Okra Beverst: Guido Castermans, Raafstraat 81, 3740 Bilzen
Okra Schoonbeek: Marcel Moors, Langheidestraat 11, 3740 Bilzen & Berto Vanbrabant,
Graaf De Renessestraat 6, 3740 Bilzen
Okra Munsterbilzen: Maria Rasking, Schietboomstraat 45, 3740 Bilzen
NEOS-Bilzen: Roger Dils, Oudestraat 27, 3740 Bilzen
50-Plussers: Emile Daniëls, Tongersestraat 90, 3740 Bilzen
Seniorenbond Rosmeer: Gonny Gijsen, Hoogstraat 8, 3740 Bilzen

Afgevaardigden niet-georganiseerde senioren:
-

Geert Koninckx, Leeuwerikstraat 4 , 3740 Bilzen
Lorry Stulens, Veldstraat 23, 3740 Bilzen
Marina Barzeele, Tipstraat 40, 3740 Bilzen
Johan Moesen, Hoelbeekstraat 47, 3746 Hoelbeek
Moritz Blomme, Lanakerdij 14, 3740 Bilzen
Yvon Vanheusden, Weyerstraat 3 bus 1, 3730 Hoeselt
Pierre Baerten, Wijerstraat 1A bus 1, 3740 Bilzen
Ernestine Smets, Eikenlaan 22 bus 15, 3740 Bilzen
Robert Stulens, Korte Heidestraat 9, 3740 Bilzen
Goddie De Smet, Vogelzangstraat 8, 3740 Bilzen
Leentje Govaers, Sint-Martinusstraat 2B bus 12, 3740 Bilzen
Els De Munck, Parklaan 34 bus 2, 3740 Bilzen
Gerda Lambrechts, Holt 107 bus 1, 3740 Bilzen
Marie Jeanne Marting, Riemsterweg 152, 3740 Bilzen

Leden met raadgevende stem zijn:
-

Schepen van senioren, Guido Cleuren
Vertegenwoordigers van de Bilzerse woonzorgcentra
Afgevaardigde van de dienst toegankelijkheid, Marleen Simons
Seniorenambtenaar en/of administratieve medewerker

Het Dagelijks Bestuur werd als volgt verkozen:
-

Geert Koninckx, voorzitter
Leon Luyten, secretaris
Guido Castermas, lid dagelijks bestuur
Pierre Baerten, lid dagelijks bestuur
Roger Stulens, lid dagelijks bestuur
Goddie De Smet, lid dagelijks bestuur

ADVIEZEN
De seniorendienst adviseert om de afvaardiging voor wat betreft de algemene vergadering, de raad
van bestuur en het dagelijks bestuur van de seniorenadviesraad goed te keuren.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de voorgestelde afvaardiging voor wat betreft
de algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur binnen de
seniorenadviesraad (SAR).
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Adviesraad Sport: samenstelling

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, 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 Titel 6 omtrent de
participatie van de burger.
Het besluit van de gemeenteraad van 7 april 2020 houdende goedkeuring van het reglement inzake
participatie.
Het besluit van de gemeenteraad van 7 april 2020 houdende goedkeuring van de afsprakennota
omtrent adviesraden.
FEITELIJKE CONTEXT
De gemeenteraad bepaalt welke stedelijke adviesraden met burgers, verenigingen en/of
doelgroepen officieel ingesteld worden met als opdracht om het stadsbestuur op regelmatige en
systematische wijze te adviseren. De gemeenteraad bepaalt ook de samenstelling van de stedelijke
adviesraden.

MOTIVERING
Het Adviesteam Sport bestaat uit leden die geïnteresseerd zijn in een brede werking van sport in
Bilzen. Het gaat om mensen die vanuit een sportieve achtergrond, een brede multi-functionele
motivatie en bijzonder veel enthousiasme, willen meedenken en meebouwen aan het beleid inzake
sport van de gemeente.
De samenstelling is gebaseerd op een verzameling van doelgroepen, enthousiasme, gemotiveerde
ondersteuners en expertise. Daarbij wordt een evenwicht beoogd tussen alle doelgroepen, alle
soorten deelnemers in de sport en gebruikers van de accommodaties. De samenstelling is divers op
alle vlakken (leeftijd, geslacht, achtergrond) en bestaat uit een vertegenwoordiging van verschillende
geledingen zoals daar zijn: buitensporten, recreatie, indoorsporten, balsporten, topsporters,
passieve sportbelevers, enzovoort.
Het Adviesteam Sport bestaat uit 10 leden.
Omdat naast een goede vertegenwoordiging van het sportveld met een diverse invalshoek ook
bepaalde expertises van belang zijn bij het vormen van advies, stellen we voor een aantal
bijkomende experten aan te duiden, die op basis van hun expertise regelmatig worden mee
uitgenodigd voor het Adviesteam Sport.
ADVIEZEN
De sportdienst adviseert om uit de 27 ontvangen kandidaturen volgende geëngageerde burgers op
te nemen als stemgerechtigde leden van het Adviesteam Sport:
Appermans Els
Goossens Eske
Lathouwers Marit
Muermans Elke
Engelen Aart
Mulder Lucas
Schoefs Eric
Gravina Didier
Opdenakker Richard
Rondags Bjorn
De sportdienst adviseert om volgende experts mee te betrekken in de adviesvorming sport:
Appermans Mario
Broux Hermine
Moermans Koen
Onkelinx Kurt
Parthoens Pierre
Tan Lianne
Vandelaer Winand
Schils Andy
Brepoels Guido

Binding met onderwijs, Opleiding LO en brede sportexpertise.
Expert Inbreng watersporten (grootste watersportvereniging)
Expertise juridisch, dossiers expertise en licenties
Expert Inbreng zaalsporten (snelst groeiende zaalsport)
Expert Inbreng buitensporten (loop- en fietsomlopen)
Actieve topsporter
Ervaring 30 jaar sportsector en SARO
Expert problematieken vechtsporten
Proftrainer Voetbal en brede expertise over werken met jeugd

BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad gaat akkoord om bovenvermelde geëngageerde burgers op te nemen als
stemgerechtigde leden van het Adviesteam Sport.
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Adviesraad Toerisme: samenstelling

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, 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 Titel 6 omtrent de
participatie van de burger.
Het besluit van de gemeenteraad van 7 april 2020 houdende goedkeuring van het reglement inzake
participatie.
Het besluit van de gemeenteraad van 7 april 2020 houdende goedkeuring van de afsprakennota
omtrent adviesraden.
FEITELIJKE CONTEXT
De gemeenteraad bepaalt welke stedelijke adviesraden met burgers, verenigingen en/of
doelgroepen officieel ingesteld worden met als opdracht om het stadsbestuur op regelmatige en
systematische wijze te adviseren. De gemeenteraad bepaalt ook de samenstelling van de stedelijke
adviesraden.
MOTIVERING
De adviesgroep toerisme bestaat uit experten die werkzaam zijn binnen het breder toeristisch
werkveld en leden die geïnteresseerd zijn in het algemene Bilzerse toerismebeleid. De
samenstelling is divers op alle vlakken (leeftijd, geslacht, achtergrond) en bestaat uit een
vertegenwoordiging van verschillende geledingen zoals daar zijn: Logiesuitbaters, horeca-uitbaters
of -personeel, eigenaars of medewerkers van attracties, toeristische gidsen, storytellers, gewone
burgers (influencers, fotografen, bloggers, vloggers, natuurliefhebbers, fietsers, wandelaars,
reizigers, …)
De adviesgroep toerisme bestaat uit 12 leden.
ADVIEZEN
De dienst toerisme adviseert om uit de 22 ontvangen kandidaturen volgende geëngageerde burgers
op te nemen als stemgerechtigde leden van de adviesgroep toerisme:
Bregt Pillen
Valentin Peters
Anneleen Mengels
Griet Bouwen
Georgy Lambrechts
Toon Voets

Freddy Moors
Karlo Bogaerts
Stefan Erens
Jimmy Van Suetendael
Christel Willems
Annie Stulens
De dienst toerisme adviseert om volgende experts mee te betrekken in de adviesgroep toerisme:
Anja Cich
Stephanie Raskin
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad gaat akkoord om bovenvermelde geëngageerde burgers op te nemen als
stemgerechtigde leden van de adviesgroep toerisme.
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Vaststelling van een belasting geheven ten laste van natuurlijke of rechtspersonen die
houder zijn van een vergunning voor exploitatie van individueel personenvervoer
(IBPV) en de natuurlijke of rechtspersonen die houder zijn van een bestuurderspas

Met 28 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Johan Danen, Jeroen Lowist,
Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf,
Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax) en 3 neen-stemmen (Frieda Brepoels,
Wouter Raskin, Veronik Moesen) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER BB.19.2134
Artikel 170 van de Grondwet.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 40 §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt. Met behoud van de toepassing van de
federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen
vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid,
de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.
FEITELIJKE CONTEXT
Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2019 houdende vaststelling van een belasting geheven
ten laste van natuurlijke of rechtspersonen die houder zijn van een vergunning voor exploitatie van
individueel personenvervoer (IBPV).
MOTIVERING
Vanaf 1 juli 2020 is elke bestuurder bij een taxidienst verplicht een bestuurderspas aan te vragen.

Het is dan ook wenselijk om een belasting te heffen ten laste van natuurlijke of rechtspersonen die
houder zijn van een vergunning voor exploitatie van individueel bezoldigd personenvervoer (IBPV)
en de natuurlijke of rechtspersonen die houder zijn van een bestuurderspas.
BESLISSING
Art. 1 Met ingang van 1 juli 2020 wordt het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2019
houdende vaststelling van een belasting geheven ten laste van natuurlijke of rechtspersonen
die houder zijn van een vergunning voor exploitatie van individueel personenvervoer (IBPV)
opgeheven.
Art. 2 Met ingang van 1 juli 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt, ten voordele van de
stad Bilzen, een belasting geheven ten laste van natuurlijke of rechtspersonen die houder
zijn van een vergunning voor exploitatie van individueel personenvervoer (IBPV) en de
natuurlijke of rechtspersonen die houder zijn van een bestuurderspas.
Art. 3

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:
-

-

voor exploitatie individueel personenvervoer: € 350,00 per jaar per voertuig vermeld in
de akte van vergunning;
voor exploitatie van individueel personenvervoer (IBPV) met schonere voertuigen* is er
een verminderd tarief: € 250,00 per jaar per voertuig vermeld in de akte van vergunning
(*voor nieuwe voertuigen vanaf 1/1/2020: ecoscore 71 voor voertuigen met max 5
zitplaatsen, ecoscore 66 voor 5+ zitplaatsen, ecoscore 56 voor 5+minibus, voor nieuwe
voertuigen vanaf 1/1/2025: ecoscore 74 voor voertuigen met max 5 zitplaatsen,
ecoscore 71 voor 5+ zitplaatsen, ecoscore 61 voor 5+minibus, voor nieuwe voertuigen
vanaf 1/1/2030: zero emissie);
voor de bestuurderspas: € 20,00 per pas. Deze bestuurderspas blijft 5 jaren geldig op
voorwaarde dat er jaarlijks een uittreksel van het strafregister toegevoegd wordt.

Art. 4 De belasting voor de exploitatie van individueel personenvervoer is ten laste van de houder
van de vergunning op 1 januari van het belastingjaar of op het moment van de afgifte van de
vergunning. De belasting voor de exploitatie van individueel personenvervoer is jaarlijks
verschuldigd en voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning
werd afgegeven en onafhankelijk van het moment van het einde van de vergunning.
De belasting voor de bestuurderspas is verschuldigd bij afgifte van de pas en wordt contant
betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Wanneer de contante inning niet kan worden
uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd.
Art. 5 De vermindering van het aantal voertuigen of opschorting van de exploitatie met één of meer
voertuigen geeft geen aanleiding tot een belastingteruggave. Dit geldt eveneens voor de
opschorting of de intrekking van een vergunning of het buiten werking stellen van één of
meer voertuigen voor welke reden dan ook.
Art. 6 De belasting voor de exploitatie van individueel personenvervoer wordt ingekohierd op naam
van de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die volgens artikel 2 van deze
belastingverordening belastingplichtig is.
Art. 7

De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar
dat volgt op het aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen. Het kohier
wordt overgezonden aan de financieel directeur die onverwijld instaat voor de verzending
van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de
belastingplichtigen.

Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld op het kohier ook de verzendingsdatum,
de uiterste betalingsdatum, de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de
benaming, het adres en de contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het
bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding dat de belastingplichtige of zijn
vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het
bezwaarschrift. Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van het reglement
krachtens welke de belasting is verschuldigd.
Art. 8

De belasting voor de exploitatie van individueel personenvervoer moet betaald zijn binnen
twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. Wanneer de belasting niet betaald is
binnen de gestelde termijn, worden de regels toegepast betreffende de nalatigheidsintresten
inzake de rijksbelastingen op de inkomsten.

Art. 9

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen zijn aanslag een bezwaar
indienen bij het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van contante
inning. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij het college van
burgemeester en schepenen worden ingediend en worden gemotiveerd. Het bezwaarschrift
mag eveneens, tegen ontvangstbewijs, overhandigd worden aan het college van
burgemeester en schepenen of aan het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst. Het wordt
gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en
vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige,
alsmede het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen.
Het college van burgemeester en schepenen of het personeelslid dat zij speciaal daarvoor
aanwijst, bericht schriftelijk ontvangst binnen vijftien kalenderdagen na de verzending of de
indiening van het bezwaarschrift. Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dat
in zijn bezwaarschrift heeft gevraagd, zal de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger
uitgenodigd worden op een hoorzitting. De belastingplichtigen kunnen de verbetering
aanvragen van materiële missingen, zoals dubbele aanslag, rekenfouten, enz. zolang de
gemeenterekening van het aanslagjaar waarop de belasting betrekking heeft, niet
goedgekeurd werd.

Art. 10 Van dit reglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig
artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het reglement wordt overeenkomstig artikels
286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.
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Kerkfabriek H. Hart Merem: rekening 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, Inge Moors, 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.

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 54 tot en met 56 met betrekking tot de jaarrekening en
eindrekening.
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 rekening 2019 van kerkfabriek H. Hart van Merem werd door de kerkraad op 26 februari 2020
vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2019

-14.378,84
6.600,14
12.048,00
4.269,30

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2019

0,00
-3.974,39
-3.974,39

De rekeningen 2019 van de diverse kerkfabrieken werden door het centraal kerkbestuur
gecoördineerd ingediend bij de stad op 18 mei 2020.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2019 gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
gunstig worden geadviseerd.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad geeft een gunstig advies met betrekking tot de rekening 2019 van de
kerkfabriek H. Hart van Merem.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek H. Hart van Merem en aan het
bisdom.
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Kerkfabriek OLV der Armen Schoonbeek: rekening 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, Inge Moors, 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.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 54 tot en met 56 met betrekking tot de jaarrekening en
eindrekening.
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 rekening 2019 van kerkfabriek OLV der Armen van Schoonbeek werd door de kerkraad op
3 februari 2020 vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2019

-41.836,09
8.259,26
40.200,00
6.623,17

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2019

8.000,00
0,00
8.000,00

De rekeningen 2019 van de diverse kerkfabrieken werden door het centraal kerkbestuur
gecoördineerd ingediend bij de stad op 18 mei 2020.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2019 gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
gunstig worden geadviseerd.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad geeft een gunstig advies met betrekking tot de rekening 2019 van de
kerkfabriek OLV der Armen van Schoonbeek.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek OLV der Armen van
Schoonbeek en aan het bisdom.
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Kerkfabriek OLV Geboorte Rijkhoven: rekening 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, Inge Moors, 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.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 54 tot en met 56 met betrekking tot de jaarrekening en
eindrekening.
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 rekening 2019 van kerkfabriek OLV Geboorte van Rijkhoven werd door de kerkraad op 14 april
2020 vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2019

-2.989,08
2.918,24
0,00
-70,84

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2019

-1.661,00
6.881,70
5.220,70

De rekeningen 2019 van de diverse kerkfabrieken werden door het centraal kerkbestuur
gecoördineerd ingediend bij de stad op 18 mei 2020.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2019 gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
gunstig worden geadviseerd.

BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad geeft een gunstig advies met betrekking tot de rekening 2019 van de
kerkfabriek OLV Geboorte van Rijkhoven.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek OLV Geboorte van Rijkhoven
en aan het bisdom.
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Kerkfabriek OLV Tenhemelopneming Munsterbilzen: rekening 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, Inge Moors, 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.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 54 tot en met 56 met betrekking tot de jaarrekening en
eindrekening.
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 rekening 2019 van kerkfabriek OLV Tenhemelopneming van Munsterbilzen werd door de
kerkraad op 10 februari 2020 vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overboekingen
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2019

-61.374,88
-18.000,00
29.355,18
43.393,00
-6.626,70

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overboekingen
Overschot VD
Overschot 2019

914,00
18.000,00
81,33
18.995,33

De rekeningen 2019 van de diverse kerkfabrieken werden door het centraal kerkbestuur
gecoördineerd ingediend bij de stad op 18 mei 2020.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2019 gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
gunstig worden geadviseerd.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad geeft een gunstig advies met betrekking tot de rekening 2019 van de
kerkfabriek OLV Tenhemelopneming van Munsterbilzen.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek OLV Tenhemelopneming van
Munsterbilzen en aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Aldegondis Kleine Spouwen: rekening 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, Inge Moors, 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.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 54 tot en met 56 met betrekking tot de jaarrekening en
eindrekening.
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 rekening 2019 van kerkfabriek Sint-Aldegondis van Kleine Spouwen werd door de kerkraad op
31 januari 2020 vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2019

-14.668,59
-10.438,69
26.766,00
1.658,72

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2019

-9.540,85
23.243,42
13.702,57

De rekening 2019 was bij Religio beschikbaar op 18 mei 2020 en wordt voor advies voorgelegd aan
de gemeenteraad.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2019 gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
gunstig worden geadviseerd.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad geeft een gunstig advies met betrekking tot de rekening 2019 van de
kerkfabriek Sint-Aldegondis van Kleine Spouwen.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Aldegondis van Kleine
Spouwen en aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Catharina Mopertingen: rekening 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, Inge Moors, 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.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 54 tot en met 56 met betrekking tot de jaarrekening en
eindrekening.
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 rekening 2019 van kerkfabriek Sint-Catharina van Mopertingen werd door de kerkraad op
21 januari 2020 vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2019

-38.389,45
26.473,63
19.456,00
7.540,18

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2019

19.184,00
-19.159,35
24,65

De rekeningen 2019 van de diverse kerkfabrieken werden door het centraal kerkbestuur
gecoördineerd ingediend bij de stad op 18 mei 2020.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2019 gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
gunstig worden geadviseerd.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad geeft een gunstig advies met betrekking tot de rekening 2019 van de
kerkfabriek Sint-Catharina van Mopertingen.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Catharina van
Mopertingen en aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Gertrudis Beverst: rekening 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, Inge Moors, 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.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 54 tot en met 56 met betrekking tot de jaarrekening en
eindrekening.

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 rekening 2019 van kerkfabriek Sint-Gertrudis van Beverst werd door de kerkraad op
3 maart 2020 vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2019

-18.689,25
39.001,58
0,00
20.312,33

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2019

0,00
286.088,09
286.088,09

De rekeningen 2019 van de diverse kerkfabrieken werden door het centraal kerkbestuur
gecoördineerd ingediend bij de stad op 18 mei 2020.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2019 gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
gunstig worden geadviseerd.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad geeft een gunstig advies met betrekking tot de rekening 2019 van de
kerkfabriek Sint-Gertrudis van Beverst.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agenschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Gertrudis van Beverst en
aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Jozef Heesveld: rekening 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, Inge Moors, 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.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 54 tot en met 56 met betrekking tot de jaarrekening en
eindrekening.
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 rekening 2019 van kerkfabriek Sint-Jozef van Heesveld werd door de kerkraad op 28 januari
2020 vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2019

-12.233,28
11.042,72
10.000,00
8.809,44

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2019

0,00
1.363,11
1.363,11

De rekeningen 2019 van de diverse kerkfabrieken werden door het centraal kerkbestuur
gecoördineerd ingediend bij de stad op 18 mei 2020.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2019 gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
gunstig worden geadviseerd.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad geeft een gunstig advies met betrekking tot de rekening 2019 van de
kerkfabriek Sint-Jozef van Heesveld.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Jozef van Heesveld en
aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Lambertus Grote Spouwen: rekening 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, Inge Moors, 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.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 54 tot en met 56 met betrekking tot de jaarrekening en
eindrekening.
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 rekening 2019 van kerkfabriek Sint-Lambertus van Grote Spouwen werd door de kerkraad op 27
februari 2020 vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2019

-42.061,38
3.439,40
61.106,00
22.484,02

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2019

-4.840,00
4.839,59
-0,41

De rekeningen 2019 van de diverse kerkfabrieken werden door het centraal kerkbestuur
gecoördineerd ingediend bij de stad op 18 mei 2020.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2019 gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
gunstig worden geadviseerd.

BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad geeft een gunstig advies met betrekking tot de rekening 2019 van de
kerkfabriek Sint-Lambertus van Grote Spouwen.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Lambertus van Grote
Spouwen en aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Martinus Martenslinde: rekening 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, Inge Moors, 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.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 54 tot en met 56 met betrekking tot de jaarrekening en
eindrekening.
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 rekening 2019 van kerkfabriek Sint-Martinus van Martenslinde werd door de kerkraad op 28
februari 2020 vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2019

-19.508,02
-1.743,94
5.000,00
-16.251,96

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2019

0,00
21.943,09
21.943,09

De rekeningen 2019 van de diverse kerkfabrieken werden door het centraal kerkbestuur
gecoördineerd ingediend bij de stad op 18 mei 2020.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2019 gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
gunstig worden geadviseerd.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad geeft een gunstig advies met betrekking tot de rekening 2019 van de
kerkfabriek Sint-Martinus van Martenslinde.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Martinus van Martenslinde
en aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Mauritius Bilzen: rekening 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, Inge Moors, 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.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 54 tot en met 56 met betrekking tot de jaarrekening en
eindrekening.
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 rekening 2019 van kerkfabriek Sint-Mauritius Bilzen werd door de kerkraad op 21 januari 2020
vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2019

-79.302,66
37.574,46
75.469,00
33.740,80

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2019

-64.053,17
65.980,19
1.927,02

De rekening 2019 was bij Religio beschikbaar op 18 mei 2020 en wordt voor advies voorgelegd aan
de gemeenteraad
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2019 gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
gunstig worden geadviseerd.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad geeft een gunstig advies met betrekking tot de rekening 2019 van de
kerkfabriek Sint-Mauritius Bilzen.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Mauritius van Bilzen en
aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Pieter Rosmeer: rekening 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, Inge Moors, 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.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 54 tot en met 56 met betrekking tot de jaarrekening en
eindrekening.
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 rekening 2019 van kerkfabriek Sint-Pieter van Rosmeer werd door de kerkraad op 27 januari
2020 vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2019

-46.140,01
0,00
53.817,00
7.676,99

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2019

0,00
14.823,34
14.823,34

De rekeningen 2019 van de diverse kerkfabrieken werden door het centraal kerkbestuur
gecoördineerd ingediend bij de stad op 18 mei 2020.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2019 gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
gunstig worden geadviseerd.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad geeft een gunstig advies met betrekking tot de rekening 2019 van de
kerkfabriek Sint-Pieter van Rosmeer.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Pieter van Rosmeer en
aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Quintinus Hees: rekening 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, Inge Moors, 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.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 54 tot en met 56 met betrekking tot de jaarrekening en
eindrekening.

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 rekening 2019 van kerkfabriek Sint-Quintinus van Hees werd door de kerkraad op 21 februari
2020 vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2019

-33.396,34
-3.075,31
20.000,00
-16.471,65

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2019

48.975,81
117.553,37
166.529,18

De rekeningen 2019 van de diverse kerkfabrieken werden door het centraal kerkbestuur
gecoördineerd ingediend bij de stad op 18 mei 2020.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2019 gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
gunstig worden geadviseerd.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad geeft een gunstig advies met betrekking tot de rekening 2019 van de
kerkfabriek Sint-Quintinus van Hees.

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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Kerkfabriek Sint-Remigius Waltwilder: rekening 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, Inge Moors, 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.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 54 tot en met 56 met betrekking tot de jaarrekening en
eindrekening.
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 rekening 2019 van kerkfabriek Sint-Remigius van Waltwilder werd door de kerkraad op
26 februari 2020 vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2019

-31.047,23
-20.093,30
41.098,00
-10.042,53

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2019

632.386,25
113.703,65
746.089,90

De rekeningen 2019 van de diverse kerkfabrieken werden door het centraal kerkbestuur
gecoördineerd ingediend bij de stad op 18 mei 2020.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2019 gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
gunstig worden geadviseerd.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad geeft een gunstig advies met betrekking tot de rekening 2019 van de
kerkfabriek Sint-Remigius van Waltwilder.

Art. 2

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

46

Kerkfabriek Sint-Ursula Eigenbilzen: rekening 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, Inge Moors, 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.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 54 tot en met 56 met betrekking tot de jaarrekening en
eindrekening.
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 rekening 2019 van kerkfabriek Sint-Ursula van Eigenbilzen werd door de kerkraad op 20 februari
2020 vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2019

-64.214,09
42.213,75
61.857,00
39.856,66

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2019

-189.099,06
232.116,99
43.017,93

De rekeningen 2019 was bij Religio beschikbaar op 18 mei 2020 en wordt voor advies voorgelegd
aan de gemeenteraad.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2019 gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
gunstig worden geadviseerd.

BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad geeft een gunstig advies met betrekking tot de rekening 2019 van de
kerkfabriek Sint-Ursula van Eigenbilzen.

Art. 2

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

Agendapunten 47 + 48 werden reeds na agendapunt 17 behandeld.
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Goedkeuring notulen gemeenteraad 2 juni 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, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax) verleent de gemeenteraad goedkeuring aan de notulen
van de zitting van 2 juni 2020.

SPOEDEISENDE PROCEDURE
SP 1

Gebruik lokalen van het gemeenschapsonderwijs in basisschool Gobilijn te Bilzen,
Sint Martinusstraat 3+, voor het organiseren van een zomerschool: goedkeuring
gebruiksovereenkomst

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, 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 van het Decreet over het lokaal bestuur.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
De stad Bilzen wenst een zomerschool te organiseren in de maand augustus om aan leerlingen
extra ondersteuning te geven en voor te bereiden voor de start van het nieuwe schooljaar, gelet op
de coronacrisis.
De zomerschool is gericht op kinderen van het eerste t.e.m. het vijfde leerjaar.

Het gemeenschapsonderwijs, eigenaar van de gebouwen te Bilzen, Sint Martinusstraat 3+, stelt
enkele lokalen en ruimten van basisschool Gobilijn ter beschikking van de stad Bilzen om de
zomerschool te organiseren van 10 augustus 2020 tot en met 21 augustus 2020.
Dit gebruik wordt kosteloos toegestaan, behoudens het eenmalige vergoeding voor de
verbruikskosten ten bedrage van € 50,00.
Tussen partijen werd bijgevoegde overeenkomst opgemaakt.
Bijlage:
− gebruiksovereenkomst
− formulier ‘Gebruik van de infrastructuur van de Gemeenschapsscholen van SGR 13’
FINANCIËLE ASPECTEN
Het gebruik wordt kosteloos toegestaan, behoudens het eenmalige vergoeding voor de
verbruikskosten ten bedrage van € 50,00.
Het budget hiervoor wordt voorzien in de meerjarenplanaanpassing onder budget GBB-GRB/080000/6100800.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt bijgevoegde gebruiksovereenkomst met het
gemeenschapsonderwijs en het bijhorende formulier ‘Gebruik van de infrastructuur van de
Gemeenschapsscholen van SGR 13’ goed.

Art. 2

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

AANVULLENDE PUNTEN
001

Raadsman dossier Ark van Noé ontlasten van zijn taak ter zake – aanvullend punt van
Annick Ponthier ontvangen op 18 juni 2020

Met 4 ja-stemmen (Jean Geraerts, Annick Ponthier, Bart Lindelauf, Cindy Sax) en 27 neen-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, Inge
Moors, 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) wordt het aanvullend punt van raadslid Annick Ponthier inzake het
ontlasten van zijn taak van de raadsman, die de stad Bilzen heeft aangesteld inzake het dossier Ark
van Noé en het tijdelijk asielcentrum dat daar zou gepland worden, niet weerhouden.

02

Stationsgebouw opnieuw bestemmen voor gebruikers van openbaar vervoer –
aanvullend punt van Johan Danen ontvangen op 29 juni 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,
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.
FEITELIJKE CONTEXT
De stad Bilzen is in overleg met de NMBS om de herbestemming van het stationsgebouw en de
openbare ruimte die vrij komt te onderzoeken. In het OV-plan 2021 is voorzien om op deze site een
mobipunt uit te bouwen. De VVR zal een deelfietssysteem installeren, andere ontbrekende
elementen van een volledig mobipunt zullen dan aansluitend door de stad voorzien moeten worden
(zoals een deelautostand en eventueel pakjesautomaat of andere).
MOTIVERING
Investeren in de verdere uitbouw van het station van Bilzen is wenselijk. Dit mobipunt zit op een
kruising van fietssnelweg, treinstation en busstation en heeft dus een groot potentieel, ook voor de
herbestemming van het stationsgebouw.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad gaat akkoord met het feit dat de vervoerregio hier een mobipunt voorziet
en de Provincie Limburg een fietssnelweg.
Het stationsgebouw zal in de toekomst fungeren als een multimodaal knooppunt tussen de
verschillende vervoerswijzen, met specifieke ondersteuning voor fietsers en de reizigers van
het openbaar vervoer.

03

Definitieve uitbreiding terrassen – aanvullend punt van Pieter Nelissen en Jochen
Martens ontvangen op 1 juli 2020

Met 27 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, Inge Moors, 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 neen-stemmen (Jean Geraerts,
Annick Ponthier, Bart Lindelauf, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
FEITELIJKE CONTEXT
Naar aanleiding van covid-19 nemen we maatregelen om het virus tegen te gaan. Om de horeca te
laten heropleven is het noodzakelijk om hen de ruimte te geven om hun terrassen te verspreiden.
Een politiereglement is noodzakelijk om het verkeer aanvullend en tijdelijk te reglementeren.

MOTIVERING
De uitbreiding van de terrassen bij de verschillende horecazaken is één van de genomen
maatregelen in kader van covid-19. Deze maatregel heeft heel wat voordelen voor Bilzen en haar
bezoekers.
-

Stad Bilzen doet zijn naam als toeristische trekpleister met bruisende horeca eer aan.
Het stadcentrum is autoluw.
Het gebruik van de fiets wordt gepromoot.
Door de uitbreiding van de terrassen wordt het centrum attractiever.

De maatregelen hebben echter ook wat consequenties :
-

-

Het parkeerverwijssysteem is hiervoor niet aangepast, er is hierdoor verwarring, zoekverkeer
en parking Jazz Bilzen is niet bereikbaar.
De toeristische fietsroute en route golfkarretjes is onderbroken.
Op verschillende plaatsen impliceert de uitbreiding van de terrassen een serieuze
vermindering van de toegankelijkheid van de voetpaden (Korenstraat, Klokkestraat,
Brugstraat) waardoor voetgangers de weg op of over moeten. De huidige regeling is strijdig
met het toegankelijkheidsdecreet.
Het verkeersvrij maken van de horecastrook Markt vraagt wekelijks veel personeelsinzet.

Na de zomer 2020 zal het zomerplan 2020 geëvalueerd worden waaruit zal resulteren welke
maatregelen onder welke voorwaarden ten goede komen voor alle Bilzenaren en haar bezoekers,
wat hiervoor nodig is en wat haalbaar is. Eventuele herinrichting wegenis, aanpassen circulatie en
aanpassen parkeergeleidingssysteem kunnen leiden tot een mogelijke aanpassing van een tijdelijke
politieverordening.
Voor volgend jaar zal dus een zomerplan 2021 opgemaakt worden, dat zal rekening houden met de
evaluatie 2020 en met eventuele federale maatregelen in kader van volksgezondheid.

BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad gaat akkoord dat er een zomerplan 2021 opgemaakt zal worden, dat zal
rekening houden met de evaluatie 2020 en met eventuele federale maatregelen in kader van
volksgezondheid.

Art. 2

De gemeenteraad gaat akkoord dat er na elke toekomstige editie een jaarlijkse evaluatie zal
plaatsvinden.

Art. 3 De gemeenteraad gaat akkoord met de visie van de dienst mobiliteit. In het najaar zullen de
betrokken diensten het zomerplan 2020 evalueren en hun bevindingen voorleggen aan
respectievelijk het schepencollege en de gemeenteraad.

04

Bijkomende middelen voor lokale besturen uit het Vlaams Noodfonds – aanvullend
punt van Veerle Schoenmaekers ontvangen op 2 juli 2020

05

Compensatie corona-schade voor verenigingen – aanvullend punt van Veronik
Moesen ontvangen op 2 juli 2020

Aanvullende punten 4 + 5 worden samen behandeld.
De bijkomende middelen voor lokale besturen uit het Vlaams Noodfonds worden besproken tijdens
de gemeenteraadscommissie van september ter voorbereiding van de gemeenteraad van oktober.

06

Herziening mantelzorgpremie – aanvullend punt van Wouter Raskin ontvangen op
2 juli 2020

Met 9 ja-stemmen (Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Annick Ponthier,
Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Bart Lindelauf, Cindy Sax) en 22 neen-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, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Jochen
Martens, Michiel Peters, Relinde Willems) wordt het amendement van raadslid Annick Ponthier om
het criterium leeftijd te schrappen, niet weerhouden.
Met 9 ja-stemmen (Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Annick Ponthier,
Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Bart Lindelauf, Cindy Sax) en 22 neen-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, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Jochen
Martens, Michiel Peters, Relinde Willems) wordt het aanvullend punt van raadslid Wouter Raskin
inzake een herziening van de mantelzorgpremie, waarbij het criterium dat de verplichting inzake
verwantschap tussen de zorgontvanger en de mantelzorger geschrapt wordt uit het reglement en
waarbij de persoon voor wie de mantelzorger zorg draagt minstens 10 (ipv 12) punten moet scoren
op de schaal van de FOD Volksgezondheid, 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 01:07 UUR GESLOTEN.

Namens de gemeenteraad,

De algemeen directeur,
Kristien Schoofs

De voorzitter,
Guy Sillen

