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

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

DE VERGADERING WORDT OM 20:10 UUR GEOPEND.

DE RAAD VERGADERT IN OPENBARE VERGADERING.
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Vervanging vertegenwoordiger politieraad

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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:

BEVOEGDHEID EN JURIDISCHE CONTEXT
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus (WGP), meer bepaald artikel 19 en 21.
Het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de
leden van de politieraad.
De ministeriële omzendbrief van 13 november 2018 betreffende de verkiezing en de installatie van
de politieraadsleden van een meergemeentezone.
Gemeenteraadbesluit dd. 8 augustus 2019 omtrent de verkiezing van de vertegenwoordigers van de
politieraad.
Gemeenteraadsbesluit dd. 30 maart 2021 houdende de kennisname van het ontslag van raadslid
Jochen Martens
FEITELIJKE CONTEXT
Tijdens de gemeenteraad van 8 augustus 2019 vond de verkiezing plaats van de leden van de
politieraad.
De heer Jochen Martens werd aldaar verkozen als politieraadslid, zonder opvolgers.
Op 30 maart 2021 nam de gemeenteraad kennis van het ontslag van dr heer Jochen Martens als
raadslid. Uit artikel 21 van de WGP volgt dat het ontslag als gemeenteraadslid automatisch leidt tot
het beëindigen van het mandaat van lid van de politieraad.
MOTIVERING
Artikel 19 van de WGP stelt dat wanneer een effectief lid voor het verstrijken van zijn mandaat
ophoudt deel uit te maken van de politieraad en hij geen opvolger heeft, alle nog in functie zijnde
gemeenteraadsleden die de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk
een kandidaat effectief lid kunnen voordragen.
In dit geval wordt deze kandidaat verkozen verklaard.
Er werd op 20 mei 2021 een voordrachtakte ingediend door Beter Bilzen. Deze akte voldoet aan alle
formele vereisten.
De volgende kandidaat wordt bijgevolg verkozen verklaard:
Alexandra Jans
BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van rechtswege van de heer Jochen
Martens als lid van de politieraad
Art. 2 De gemeenteraad verklaart volgend lid verkozen tot effectief lid van de politieraad van de
meergemeentezone Bilzen-Hoeselt-Riemst: Alexandra Jans.
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Vervanging gemeentelijke plaatsvervanger voor het mandaat van afgevaardigde in de
Algemene Vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor Houtvast vzw

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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald Deel 3, Titel 3, omtrent de
intergemeentelijke samenwerking.
Art. 407 van het Decreet Lokaal Bestuur.
De statuten van Sociaal Verhuurkantoor Houtvast vzw.
Gemeenteraadsbesluit dd. 3 september 2019 houdende de aanstelling van een gemeentelijke
vertegenwoordiger en vaste plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Sociaal
Verhuurkantoor Houtvast vzw.
Gemeenteraadsbesluiten dd. 30 maart 2021 houdende de kennisname van het ontslag van raadslid
Jochen Martens en de aanstelling van raadslid Sandra Jans.
FEITELIJKE CONTEXT
De gemeenteraad heeft op 3 september 2019 Véronique Jans als gemeentelijke vertegenwoordiger
en Jochen Martens als vaste plaatsvervanger aangeduid voor het mandaat van afgevaardigde in de
Algemene vergadering van Sociaal Verhuurkantoor Houtvast vzw.
Op 30 maart 2021 nam de gemeenteraad kennis van het ontslag van de heer Jochen Martens als
raadslid. Bijgevolg is zijn mandaat als plaatsvervangend afgevaardigde in de Algemene Vergadering
van SVK Houtvast vzw eveneens beëindigd en wordt zijn mandaat overgedragen aan mevrouw
Sandra Jans, die werd aangeduid als zijn opvolger binnen de gemeenteraad.
MOTIVERING
De gemeenteraad wordt gevraagd om de heer Jochen Martens te vervangen en mevrouw Sandra
Jans, als zijn opvolger in de gemeenteraad, aan te duiden als vaste plaatsvervanger voor het
mandaat van afgevaardigde in de Algemene vergadering van Sociaal Verhuurkantoor Houtvast vzw.
BESLISSING
Art. 1

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

Art. 2 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige
beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Sociaal
Verhuurkantoor Houtvast vzw.
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Vervanging gemeentelijke plaatsvervanger voor het mandaat van afgevaardigde
in de (bijzondere) algemene vergadering van Limburg.net

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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Limburg.net is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid meer
bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 398, §1, 3° van het decreet
lokaal bestuur van 22 december 2017.
Art. 407 van het decreet lokaal bestuur.
Limburg.net heeft als vereniging statuten goedgekeurd conform de welke procedures zijn
neergeschreven.
Gemeenteraadsbesluit dd. 3 september 2019 houdende de aanstelling van een gemeentelijke
vertegenwoordiger en vaste plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergadering van
Limburg.net.
Gemeenteraadsbesluiten dd. 30 maart 2021 houdende de kennisname van het ontslag van raadslid
Jochen Martens en de aanstelling van raadslid Sandra Jans.
FEITELIJKE CONTEXT
De gemeenteraad heeft op 3 september 2019 Twan Geris als gemeentelijke vertegenwoordiger en
Jochen Martens als vaste plaatsvervanger aangeduid voor de (buitengewone) algemene
vergaderingen van Limburg.net. Deze aanstelling diende voor de ganse legislatuur.
Op 30 maart 2021 nam de gemeenteraad kennis van het ontslag van de heer Jochen Martens als
raadslid. Bijgevolg is zijn mandaat als plaatsvervangend afgevaardigde in de (buitengewone)
algemene vergadering van Limburg.net eveneens beëindigd en wordt zijn mandaat overgedragen
aan mevrouw Sandra Jans, die werd aangeduid als zijn opvolger binnen de gemeenteraad.
MOTIVERING
De gemeenteraad wordt gevraagd om de heer Jochen Martens te vervangen en mevrouw Sandra
Jans, als zijn opvolger in de gemeenteraad, aan te duiden als vaste plaatsvervanger voor de
(buitengewone) algemene vergaderingen van Limburg.net. Deze aanstelling dient te gebeuren voor
de ganse legislatuur.

BESLISSING
Art. 1 De heer Jochen Martens, wonende Eik 1, 3740 Bilzen wordt vervangen door mevrouw
Sandra Jans, wonende Riemsterweg 125, 3742 Bilzen als plaatsvervanger van de heer
Twan Geris in de (bijzondere) algemene vergaderingen van Limburg.net.
Art. 2 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit
en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging
middels het bezorgen van een afschrift in tweevoud aan Limburg.net.
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Vaststelling verkeersreglement houdende het voorbehouden van 1 parkeerplaats voor
een oplaadpunt voor elektrische voertuigen te Mopertingen en Martenslinde

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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens meer bepaald art. 14.3 m.b.t. de onderbroken
overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
FEITELIJKE CONTEXT
Fluvius heeft een oplaadpunt voor elektrische voertuigen geplaatst op het kerkplein te Mopertingen
en op het kerkplein te Martenslinde.
Gezien de plaatsing van deze oplaadpunten is het aangewezen om één parkeerplaats voor te
behouden voor elektrische voertuigen op deze locaties.

MOTIVERING
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de oplaadpunten voor elektrische voertuigen is het
noodzakelijk een parkeerplaats voor te behouden op het kerkplein te Mopertingen en op het
kerkplein te Martenslinde.
ADVIEZEN
De politie geeft een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1 Op navolgende parkings wordt 1 parkeerplaats voorbehouden voor elektrische voertuigen:
- kerkplein te Mopertingen
- kerkplein te Martenslinde
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E/9a met onderbord VIId.
Art. 2 Een afschrift van dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de
afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
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Vaststelling verkeersreglement site AZ Vesalius 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, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens meer bepaald art. 14.3 m.b.t. de onderbroken
overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

FEITELIJKE CONTEXT
Op de site Ganshof werd het nieuwe AZ Vesalius gebouwd. De voormalige parking werd deels
bebouwd en de verkeerssituatie is hierdoor gewijzigd.
MOTIVERING
Om het verkeer te leiden en de veiligheid op deze site te bewaren is er een verkeersreglement
nodig.
ADVIEZEN
De politie geeft een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1

De toegang voor bestuurders tot de site AZ Vesalius verloopt via de weg rechts van het
Sociaal Huis.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de nodige aanwijzingsborden.

Art. 2

Fietsers en voetgangers hebben via volgende 3 wegen toegang tot de site AZ Vesalius:
- Weg rechts van het Sociaal Huis
- Weg tussen Hospitaalstraat 15 en 15a
- Sint-Martinusstraat.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door een onderbord M5.

Art. 3

Het is verboden te parkeren op navolgende weg en/of weggedeelte:
- Weg op de site tussen Hospitaalstraat 15 en 15a
- Weg op de site naar de Sint-Martinusstraat.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E/1.

Art. 4

Er wordt een blauwe zone ingevoerd op navolgende parkeerplaatsen:
- 13 parkeerplaatsen tegenover de toegang van het nieuwe ziekenhuis;
- Parkeerstrook links van de uitrit naar de Hospitaalstraat.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden E9a + schijf’.

Art. 5 Er wordt een Kiss & Ride zone ingevoerd op de site AZ Vesalius:
- thv de toegang van het nieuwe ziekenhuis.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het aanbrengen van de verkeersborden E1
en onderbord ‘Kiss & Ride’.
Art. 6 Er worden parkeerplaatsen voor personen met een handicap voorzien op de site AZ
Vesalius:
- thv de toegang van het nieuwe ziekenhuis, 2 plaatsen.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E9a met rolstoel.
Art. 7 Bij het verlaten van de site via de ondergrondse garage of via de uitgang aan de SintMartinusstraat is men verplicht de 1-richting te volgen.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden D1f.
Art. 8

Het verkeersbord C3 met onderbord ‘uitgezonderd ziekenwagen’ wordt opgeheven.

Art. 9 Een afschrift van dit aanvullend reglement
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Vaststelling nieuwe straatnaam: definitieve beslissing

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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet van de cultuurraad van de Nederlandse cultuurgemeenschap van 28 januari 1977 tot
bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 2 februari 2021 waarbij de nieuwe straatnaam
‘Bevrijdingsplein’, voor de standplaats van een Amerikaanse Shermantank en oorlogsmonument ter
herdenking van de bevrijding door geallieerde soldaten in 1944, gelegen tussen de Rode Kruislaan
en de Rademakerstraat in Mopertingen, principieel vastgesteld werd.
FEITELIJKE CONTEXT
Er heeft een onderzoek naar bezwaren plaatsgevonden van 12 maart 2021 tot en met 12 april 2021,
waarbij er geen mondelinge, noch schriftelijke opmerkingen of bezwaren werden ingediend.
MOTIVERING
Gezien er geen bezwaren, noch schriftelijke opmerkingen werden ingediend, en gelet het gunstig
advies van de Cultuurraad van 1 maart 2021, kan de nieuwe straatnaam ‘Bevrijdingsplein, voor de
standplaats van tank en oorlogsmonument, tussen de Rode Kruislaan en de Rademakerstraat,
definitief worden vastgesteld.
BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad gaat definitief akkoord met de nieuwe straatnaam ‘Bevrijdingsplein’, voor
de standplaats van een Amerikaanse Shermantank en oorlogsmonument ter herdenking van
de bevrijding door geallieerde soldaten in 1944, gelegen tussen de Rode Kruislaan en de
Rademakerstraat in Mopertingen.
Art. 2 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze
beslissing.
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Verkoop lot 16 op bedrijventerrein Spelver III: 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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 41, 11° decreet over het lokaal bestuur, bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de
daden van beschikking over onroerende goederen.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
BVBA Algemene Glaswerken Hulsmans & Zoon, met zetel te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 206,
wenst een perceel van 21a 33ca aan te kopen op bedrijventerrein Spelver III voor het uitoefenen van
volgende activiteiten:
Bewerking, levering en plaatsing van glas voor bedrijven en particulieren.
Door BVBA Algemene Glaswerken Hulsmans & Zoon werd hiertoe een aanmeldingsformulier
ingediend.
De beoogde activiteiten zijn mogelijk volgens de voorschriften van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan
“Spelver III” zoals goedgekeurd op 5 september 2017.
Ingevolge principiële goedkeuring door de commissie bedrijventerreinen in zitting van 11 februari
2021 werd een verkoopovereenkomst opgemaakt voor de verkoop van lot 16 op bedrijventerrein
Spelver III, gekadastreerd Bilzen, 1ste afdeling sectie G nummer 152/B/P0000/deel en
153/A/P0000/deel, voor een oppervlakte volgens meting van 21a 33ca zoals afgebeeld als LOT 16
op het opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert Raf Ernots te Bilzen op 13 april 2021.
Het schepencollege heeft in zitting van 24 februari 2020 beslist dat de authentieke verkoopakten
voor bedrijventerrein Spelver III administratief door de burgemeester kunnen worden verleden.
Bijlagen:
− verkoopovereenkomst lot 16 aan BVBA Algemene Glaswerken Hulsmans & Zoon
− opmetingsplan
− aanmeldingsformulier BVBA Algemene Glaswerken Hulsmans & Zoon
FINANCIELE ASPECTEN
De verkoopprijs bedraagt € 75/m² overeenkomstig het gemeenteraadsbesluit van 4 februari 2020,
gezien het een perceel zonder zichtligging betreft.
Bijgevolg wordt het perceel verkocht aan de prijs van € 159.975,00.
BESLISSING
Art. 1

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

Art. 2

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

Art. 3

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

Art. 4

De gemeenteraad gaat ermee akkoord dat de authentieke verkoopakte verleden wordt
door de burgemeester van de stad Bilzen.
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Goedkeuring marktraadpleging tot vestiging van een opstalrecht op kasteel Edelhof te
Munsterbilzen

Met 5 ja-stemmen (Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen) en 26 neen-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) wordt de vraag van raadslid Johan Danen om dit
agendapunt te verdagen niet weerhouden.
Met 26 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Jean Geraerts,
Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts,
Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans), 4 neen-stemmen (Frieda Brepoels, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen) en 1 onthouding (Veerle Schoenmaekers) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 41, 11° decreet over het lokaal bestuur, bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de
daden van beschikking over onroerende goederen.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
De stad Bilzen is eigenaar van het kasteel Edelhof en omliggende gronden gelegen te Bilzen, 3de
afdeling Munsterbilzen aan het Leroyplein.
De stad Bilzen voert een herbestemmingsonderzoek uit voor de gehele kasteelsite om een
coherente visie te ontwikkelen waarbij het als monument beschermde gebouw in harmonie met de
aanliggende omgeving uitgebaat kan worden.
De stad wenst daarnaast een marktraadpleging te organiseren met het oog op de mogelijke
toekenning van een recht van opstal aan een private partner op het kasteel ‘Edelhof’ voor de
inrichting en exploitatie ervan als kwalitatief hoogstaande horeca-aangelegenheid, rekening
houdend met de wettelijke bepalingen in verband het vestigen van zakelijke of persoonlijke rechten
op onroerende goederen door lokale besturen.
Meester Steven Van Geeteruyen, advocaat bij advocatenkantoor Consenso, werd door het
schepencollege in zitting van 17 mei 2021 aangesteld om de stad hierin te begeleiden.

Bijgevoegd marktraadplegingsdossier werd opgemaakt door Meester Steven Van Geeteruyen,
waarbij voorzien wordt dat de toewijzing van een opstalrecht zal gebeuren op basis van een open en
transparante marktraadpleging waarbij de private partner zal worden aangeduid op grond van
selectie- en beoordelingscriteria.
Met de private partner zal een overeenkomst worden afgesloten houdende het recht van opstal. De
stad Bilzen heeft het oogmerk om deze overeenkomst af te sluiten voor een duurtijd van 25 jaar,
eventueel verlengbaar.
Voor de inrichting en exploitatie van het kasteel ‘Edelhof’ zullen door de private partner
investeringen dienen te gebeuren. De stad Bilzen is bereid om tussen komen in deze investeringen
onder bepaalde voorwaarden en modaliteiten:
− De tussenkomst van de stad Bilzen kan louter worden gevraagd met betrekking tot goederen
die onroerend worden door bestemming of incorporatie en die zouden worden gedaan in functie
van de realisatie van een kwalitatief hoogstaande horeca-aangelegenheid (bv. keuken, bar…).
Deze goederen zullen dan ook, na afloop van de overeenkomst houdende het opstalrecht,
eigendom zijn van de Stad Bilzen.
− De tussenkomst van de stad Bilzen is mogelijk voor een bedrag van € 1.500.000,00 inclusief
BTW.
− De effectieve tussenkomst van de stad Bilzen zal louter gebeuren nadat de begunstigde ten
minste drie offertes heeft aangevraagd (waarvan de economisch meest voordelige wordt
uitgekozen) en wanneer de uiteindelijke factuur aan de Stad Bilzen kan worden voorgelegd.
Bijlagen:
− marktraadplegingsdossier met bijlagen
FINANCIELE ASPECTEN
De stad wenst € 1.500.000,00 inclusief BTW te voorzien als tussenkomst in de nodige investeringen
aan het kasteel Edelhof.
Er werd reeds € 1.100.000,00 voorzien in de meerjarenplanning op jaarbudgetrekening ACT68/0522-36/6640000.
Het resterende budget wordt voorzien in de eerstkomende budgetwijziging.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad gaat akkoord om een private partner aan te stellen voor de inrichting en
exploitatie van kasteel Edelhof als kwalitatief hoogstaande horeca-aangelegenheid te
Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen, kadastraal gekend sectie B nummer 786/G.

Art. 2

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

Art. 3

De gemeenteraad keurt bijgevoegd marktraadplegingsdossier goed.

Art. 4

De gemeenteraad gaat akkoord met de tussenkomst van de stad voor een bedrag van
€ 1.500.000,00 inclusief BTW voor de investeringen aan het kasteel Edelhof.

Art. 5

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere
afhandeling van dit dossier. De toewijzing aan de private partner dient evenwel te gebeuren
door de gemeenteraad.

9

Nieuwe ontmoetingszaal Waltwilder: overeenkomst aankoop oude zaal Des Wouds

Met 28 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Jean Geraerts,
Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Twan Geris,
Bart Lindelauf, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) en 3 onthoudingen
(Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Johan Danen) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 41, 11° decreet over het lokaal bestuur, bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de
daden van beschikking over onroerende goederen.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
In 2009 startten de eerste gesprekken tussen de verenigingen van Waltwilder, de kerkfabriek van
Waltwilder en stad Bilzen over de bouw van een nieuwe ontmoetingszaal.
Uiteindelijk werd er gekozen voor de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum door de kerkfabriek
aan de oude pastorij op de Schutterijstraat waarbij ook de pastorij verbouwd wordt tot een kleine
vergader- en feestzaal beneden en een appartement boven. Om de kosten te dragen verkocht de
kerkfabriek verschillende bouwgronden en werd vanuit de stad een toelage van
€ 500.000 voorzien in de MJP.
In 2017 startten de werken aan de pastorij. In 2019 werd een toelage van € 500.000 goedgekeurd
en werd een eerste schijf van € 165.000 uitbetaald. Bewijsstukken hiervoor werden ingeleverd.
In 2020 blijken de kosten voor zowel de verbouwing van de pastorij als de bouw van de nieuwe zaal
veel hoger dan eerder ingeschat. Er werd door het stadsbestuur en kerkfabriek gezocht naar een
oplossing. Het ontwerp van de grote zaal werd aangepast (o.a grote kelderruimte met kleedkamers
weggelaten) om de kosten te drukken en voor bijkomende financiering wordt de oude zaal (Zaal des
Wouds) door de stad aangekocht voor € 120.000.
FINANCIELE ASPECTEN
Door landmeter Christiaan Ceyssens werd op 18 mei 2021 te Bilzen een schattingsverslag
opgesteld.
Met de verkoper kon een akkoord worden bereikt voor de prijs van € 120.000.
Het nodige krediet is voorzien in het budget onder 2021/ACT-55/0610-00/2220000
Er is een gunstig financieel advies.

BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop van een feestzaal, op en met grond en
overige aanhorigheden, gelegen Waltwilderstraat 5 (volgens kadaster 1+), thans ten
kadaster gekend sectie A nummer 493/L P0000, met een oppervlakte van acht are
éénentwintig centiare (8a 21ca) voor de prijs van € 120.000,00, en keurt bijgevoegde
overeenkomst goed.
Art. 2 Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling
van dit dossier.
Art. 3 De gemeenteraad gaat ermee akkoord dat de authentieke akte administratief verleden wordt
door de burgemeester.
Art. 4 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van het
nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de uitgifte van de
authentieke akte.
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Nieuwe ontmoetingszaal Waltwilder: intentieverklaring langdurige huurovereenkomst

Met 28 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Jean Geraerts,
Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Twan Geris,
Bart Lindelauf, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) en 3 onthoudingen
(Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Johan Danen) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 41, 11° decreet over het lokaal bestuur, bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de
daden van beschikking over onroerende goederen.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
In 2009 startten de eerste gesprekken tussen de verenigingen van Waltwilder, de kerkfabriek van
Waltwilder en stad Bilzen over de bouw van een nieuwe ontmoetingszaal.
Uiteindelijk werd er gekozen voor de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum door de kerkfabriek
aan de oude pastorij op de Schutterijstraat waarbij ook de pastorij verbouwd wordt tot een kleine
vergader- en feestzaal beneden en een appartement boven. Om de kosten te dragen verkocht de
kerkfabriek verschillende bouwgronden en werd vanuit de stad een toelage van
€ 500.000 voorzien in de MJP.
In 2017 startten de werken aan de pastorij. In 2019 werd een toelage van € 500.000 goedgekeurd
en werd een eerste schijf van € 165.000 uitbetaald. Bewijsstukken hiervoor werden ingeleverd.
In 2020 blijken de kosten voor zowel de verbouwing van de pastorij als de bouw van de nieuwe zaal
veel hoger dan eerder ingeschat. Er werd door het stadsbestuur en kerkfabriek gezocht naar een
oplossing.

Het ontwerp van de grote zaal werd aangepast (o.a grote kelderruimte met kleedkamers
weggelaten) om de kosten te drukken en er wordt een intentieverklaring opgesteld voor een
langdurige huurovereenkomst tussen kerkfabriek Sint Remigius van Waltwilder en stad Bilzen
waarbij stad Bilzen de nieuwe ontmoetingszaal in Waltwilder, die gebouwd wordt aan de
Schutterijstraat, voor 30 jaar huurt en in beheer neemt.
FINANCIELE ASPECTEN
Door landmeter Christiaan Ceyssens werd op 18 mei 2021 te Bilzen een schattingsverslag
opgesteld.
De huurprijs bedraagt € 300.000,00, betaalbaar door de stad Bilzen in de vorm van een toelage
welke in schijven aan de kerkfabriek zal worden uitbetaald op zicht van voorlegging van de facturen
betreffende de bouwwerken.
Het nodige krediet is voorzien in het budget onder GBB-GRB/0909-30/6100800 (te voorzien in de
eerstvolgende budgetwijziging)
Er is een gunstig financieel advies.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt bijgevoegde intentieverklaring voor langdurige huurovereenkomst
met kerkfabriek Sint Remigius van Waltwilder goed.

Art. 2

Een effectieve huurovereenkomst en afsprakennota worden opgemaakt wanneer de
bouwwerken van de nieuwe ontmoetingszaal zijn afgerond.

Art. 3

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

11

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

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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 41, 11° decreet over het lokaal bestuur, bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de
daden van beschikking over onroerende goederen.

FEITELIJKE CONTEXT
Op het opmetingsplan, opgemaakt door landmeter-expert Véronique Peeters te Aarschot op
23 november 2016, in navolging van de verkavelingsvergunning 2016/V1111, afgeleverd door het
schepencollege van de stad Bilzen op 14 november 2016, wordt voorzien dat lot 4 met een
oppervlakte van 1a 75ca, gratis wordt afgestaan aan de stad Bilzen om ingelijfd te worden in het
openbaar domein.
Het betreft een gedeelte van het huidige perceel grond te Bilzen, 2de afdeling Beverst sectie A
nummer 476/P0000, gelegen op de hoek van de Zonhoevestraat en de Merodestraat, eigendom van
de NV Bodefa.
Bijlagen:
− opmetingsplan
− verkavelingsvergunning
− ontwerpakte
MOTIVERING
Om ervoor te zorgen dat het perceel in het openbaar domein van de stad terecht komt dient de
gratis grondafstand te worden opgenomen in een authentieke akte.
Notaris Dirk Michiels te Aarschot is gelast met het verlijden van de verkavelingsakte en heeft een
akte houdende gratis grondafstand door de NV Bodefa aan de stad Bilzen opgemaakt.
BESLISSING
Art. 1

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

Art. 2

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

Art. 3

Notaris Dirk Michiels te Aarschot wordt aangesteld voor het verlijden van de akte houdende
gratis grondafstand door de NV Bodefa aan de stad Bilzen.

Art. 4

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van het
nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de uitgifte van de
authentieke akte.
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Politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en overtredingen betreffende
de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen en
bekrachtiging protocolakkoord

Met 21 ja-stemmen (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,

Twan Geris, Michiel Peters, Relinde Willems), 3 neen-stemmen (Frieda Brepoels, Wouter Raskin,
Veronik Moesen) en 7 onthoudingen (Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Annick Ponthier,
Johan Danen, Bart Lindelauf, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur.
Artikelen 119 en 119bis van de Nieuwe gemeentewet.
De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en haar
uitvoeringsbesluiten.
Het K.B. betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende
het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103,
vastgesteld met automatisch werkende toestellen van 9 maart 2014, gewijzigd op 19 juli 2018.
Het gemeenteraadsbesluit tot aanstelling van de provinciale sanctionerende ambtenaren en
goedkeuring van het samenwerkingsakkoord met de provincie van
30 maart 2021.
Het besluit van het schepencollege tot goedkeuring van het protocolakkoord met de Procureur des
Konings van 17 mei 2021.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
De wet van 24 juni 2013 voorziet de mogelijkheid om een categorie van gemengde inbreuken in te
voeren, nl. overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en overtredingen van de bepalingen
betreffende verkeersbord C3 (verboden toegang in beide richtingen) en F103 (voetgangerszone), de
zogenaamde GAS-4.
Deze inbreuken blijven strafbaar in de wegverkeerswetgeving, maar tegelijkertijd voorziet men de
mogelijkheid om deze inbreuken administratief af te handelen.
De administratieve boetes worden in dit geval door de gemeente zelf geïnd.
De stad Bilzen wenst de overtredingen in de categorie GAS-4 administratief af te handelen, en heeft
dan ook beslist de provinciale sanctionerende ambtenaren aan te stellen voor de afhandeling van
haar GAS-dossiers en daartoe een samenwerkingsakkoord met de provincie afgesloten.
De betreffende inbreuken moeten opgenomen worden in een politieverordening waarbij een
administratieve geldboete wordt bepaald zoals voorzien in het koninklijk besluit van 9 maart 2014,
gewijzigd op 19 juli 2018.
De gemeenteraad dient voor deze gemengde inbreuken een verplicht tussen de bevoegde
procureur des Konings en het college van burgemeester en schepenen afgesloten protocolakkoord
te bekrachtigen.
BESLISSING
Art. 1

Bekrachtiging protocolakkoord

De gemeenteraad bekrachtigt het bijgevoegde protocolakkoord over overtredingen
betreffende het stilstaan en het parkeren en overtredingen betreffende de verkeersborden
C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen tussen de stad Bilzen en de
procureur des konings van het gerechtelijk arrondissement Limburg.
Art. 2

Goedkeuring politieverordening
De gemeenteraad keurt de onderhavige politieverordening betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties voor overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en
overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch
werkende toestellen, met inwerkingtreding op 1 juli 2021, goed.

POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES
VOOR OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN HET PARKEREN EN
OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERKEERSBORDEN C3 EN F103
HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Doel
Deze politieverordening geeft uitvoering aan artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties, dat bepaalt dat de gemeenteraad kan voorzien in een
administratieve geldboete voor de inbreuken opgesomd in het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het
stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103,
vastgesteld met automatisch werkende toestellen.
Artikel 2. Definities
De definities opgenomen in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg zijn evenzeer
van toepassing op onderhavige politieverordening.
Artikel 3. Toepassingsgebied
Deze politieverordening is van toepassing op het grondgebied van de stad Bilzen, met uitzondering
van de autosnelwegen die dit grondgebied doorkruisen.
Artikel 4. Doelgroep
Deze politieverordening is van toepassing op iedere meerderjarige natuurlijke persoon en iedere
rechtspersoon die zich op het grondgebied van de gemeente bevindt, ongeacht zijn woonplaats of
ligging van de maatschappelijke zetel.
HOOFDSTUK II. OVERTREDINGEN VAN DE EERSTE CATEGORIE VOLGENS KB VAN 1
DECEMBER 1975 HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT OP DE POLITIE OP HET
WEGVERKEER EN VAN HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG
Artikel 5. Parkeren in erven en woonerven (art. 22 bis, 4°,a) KB 1/12/1975)
Binnen de woonerven en de erven, is het parkeren verboden, behalve:
− op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een
andere kleur en waar de letter "P" aangebracht is;

− op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.
Artikel 6. Stilstaan en parkeren op verhoogde inrichtingen (art. 22 ter.1, 3° KB 1/12/1975)
Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de
verkeersborden A14 en F87, of die op de kruispunten alleen aangekondigd zijn door de
verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de verkeersborden F4a
en F4b, is stilstaan en parkeren verboden op deze inrichtingen, behoudens plaatselijke
reglementering.

A14

F87

F4a

F4b

Artikel 7. Parkeren voetgangerszones (art. 22sexies2 KB 1/12/1975)
In voetgangerszones is het parkeren verboden.
Artikel 8. Opstelling stilstaand of geparkeerd voertuig ten opzichte van de rijrichting (art.
23.1, 1° KB 1/12/1975)
Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten opzichte van zijn rijrichting.
Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het evenwel langs de ene of langs de andere
kant opgesteld worden.
Artikel 9. Stilstaan of parkeren op een berm (art. 23.1, 2° KB 1/12/1975)
Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld:
− buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op eender welke
berm;
− indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de buitenkant van de
openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter breed vrijgelaten worden;
− indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op
de rijbaan opgesteld worden;
− indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan opgesteld worden.
Artikel 10. Stilstaan of parkeren volledig of deel op de rijbaan (art. 23.2, lid 1, 1° tot 3° en 23.2
lid 2 KB 1/12/1975)
Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst worden:
1° zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan;
2° evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg;
3° in één enkele file.
Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand van de rijbaan
parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet overschrijden.

Artikel 11. Opstelling fietsen en tweewielige bromfietsen (art. 23.3 KB 1/12/1975)
Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel
75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer
van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd
zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°. f van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Artikel 12. Opstelling motorfietsen (art. 23.4 KB 1/12/1975)
Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
het gebruik van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de andere
weggebruikers te hinderen of onveilig te maken.
Artikel 13. Stilstaan en parkeren op plaatsen waar gevaar veroorzaakt kan worden of
onnodige hinder zou veroorzaken (art. 24, lid1, 2°, 4° en 7° tot 10° KB 1/12/1975)
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een
gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen
hinderen, inzonderheid:
1° op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders
van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of
de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;
2° op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter voor de oversteekplaatsen voor
voetgangers en de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen;
3° in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de
naastbijgelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering;
4° op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten, behoudens plaatselijke
reglementering;
5° op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de kruispunten behalve voor voertuigen
waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant
van die verkeerslichten zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt;
6° op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor voertuigen waarvan de hoogte,
lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die
verkeersborden zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt.
Artikel 14. Parkeren op specifieke plaatsen zoals omschreven in artikel 25.1, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°
tot 13° KB 1/12/1975
Het is verboden een voertuig te parkeren:
1° op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig en op
elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van een ander voertuig zou
verhinderen;
2° op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, trolleybus- of
tramhalte aanwijst;
3° voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar
op die inrij is aangebracht;
4° op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen
zou verhinderen;
5° buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het verkeersbord B9
is aangebracht;

6°

B9
op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het
verkeersbord E9a of E9b is aangebracht;

E9a
E9b
op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2.° van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en van het gebruik van de openbare weg;
8° op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of geparkeerd voertuig,
wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen;
9° op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen;
10° buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een openbare weg met
twee rijbanen of op de middenberm die deze rijbanen scheidt.
7°

Artikel 15. Onjuiste aanduiding parkeerschijf (art. 27.1.3 KB 1/12/1975)
Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen van de
schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft.
Artikel 16. Parkeren onrijvaardige motorvoertuigen en aanhangwagens (art. 27.5.1 KB
1/12/1975)
Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en
aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te parkeren.
Artikel 17. Parkeren auto’s, slepen en aanhangwagens met een MTM van meer dan 7,5 ton
(art. 27.5.2 KB 1/12/1975)
Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto's, slepen en
aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na
elkaar te parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht.

E9a

E9c

E9d

Artikel 18. Parkeren reclamevoertuigen (art. 27.5.3 KB 1/12/1975)
Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te parkeren.

Artikel 19. Gebruik gehandicaptenkaart (art. 27bis KB 1/12/1975)
Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg of het door artikel 27.4.1 van hetzelfde besluit hiermee
gelijkgesteld document op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste
gedeelte van het op een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap geparkeerde
voertuig.
Artikel 20. Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (art. 70.2.1 KB 1/12/1975)
Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betreffende het stilstaan en het parkeren niet in acht
nemen.

E1

E9a

E3

E9b

E5

E9c

E7

E9d

Artikel 21. Verkeersbord halfmaandelijks parkeren (art. 70.3 KB 1/12/1975)
Het verkeersbord E11 niet in acht nemen.

E11
Artikel 22. Stilstaan en parkeren op verkeersgeleiders en verdrijvingsvakken (art. 77.4 KB
1/12/1975)
Het stilstaan of parkeren is verboden op markeringen van verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken.
Artikel 23. Stilstaan en parkeren op witte markering parkeerzone (art. 77.5 KB 1/12/1975)
Het stilstaan of parkeren is verboden op witte markeringen bedoeld in artikel 77.5 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg die de plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten staan.
Artikel 24. Stilstaan en parkeren op dambordmarkeringen (art. 77.8 KB 1/12/1975)
Het stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die bestaat uit witte vierkanten die op
de grond zijn aangebracht.

Artikel 25. Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder (art. 68.3 KB
1/12/1975)
Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door
automatisch werkende toestellen.

C3
Artikel 26. Verkeer in voetgangerszones (art. 71.2 KB 1/12/1975)
Het niet in acht nemen van het verkeersbord F103 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden
door automatisch werkende toestellen.

F103
HOOFDSTUK III. OVERTREDINGEN VAN DE TWEEDE CATEGORIE VOLGENS KB VAN 1
DECEMBER 1975 HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT OP DE POLITIE OP HET
WEGVERKEER EN VAN HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG
Artikel 27. Stilstaan en parkeren op autowegen (art. 22.2 en art. 21.4, 4° KB 1/12/1975)
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op autowegen, behalve op de
parkeerstroken, aangewezen door het verkeersbord E9a.

E9a
Artikel 28. Stilstaan en parkeren op specifieke plaatsen zoals omschreven in artikel 24, lid1,
1°, 2°, 4° tot en met 6° KB 1/12/1975
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een
gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen
hinderen, inzonderheid:
1° op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens
plaatselijke reglementering;
2° op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van
tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de
rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;
3° op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en
bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 3 meter voor deze
oversteekplaatsen;
4° op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens plaatselijke reglementering
onder de bruggen;

5°

op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de zichtbaarheid
onvoldoende is.

Artikel 29. Parkeren op specifieke plaatsen zoals omschreven in artikel 25.1, 4°, 6°, 7° KB
1/12/1975
Het is verboden een voertuig te parkeren:
1° op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen
op de rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden;
2° op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden;
3° wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden.
Artikel 30. Parkeren op voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap (art.
25.1, 14° KB 1/12/1975)
Het is verboden een voertuig te parkeren op de parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in
artikel 70.2.1.3° c van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg behalve voor de voertuigen
gebruikt door personen met een handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart zoals bedoeld
in artikel 27.4.1 of 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
HOOFDSTUK IV. SANCTIONERING
Artikel 31. Overtredingen van de eerste categorie
Inbreuken op de artikelen uit Hoofdstuk II van deze politieverordening worden
gesanctioneerd met een administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2 § 1 van het Koninklijk
Besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor overtredingen betreffende de
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.
Artikel 32. Overtredingen van de tweede categorie
Inbreuken op de artikelen uit Hoofdstuk III van deze politieverordening worden
gesanctioneerd met een administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2 § 2 van het Koninklijk
Besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor overtredingen betreffende de
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.
HOOFDSTUK V. PROCEDURE
Artikel 33.
Het opleggen en innen van de administratieve geldboete verloopt volgens de bepalingen van de wet
van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Artikel 34. Kennisgeving
De sanctionerende ambtenaar deelt binnen de vijftien dagen na ontvangst van de vaststelling van de
inbreuk, bij gewone zending, aan de overtreder de gegevens mee met betrekking tot de
vastgestelde feiten en de begane inbreuk, alsook het bedrag van de administratieve geldboete.

Artikel 35. Betaling
De administratieve boete wordt betaald door de overtreder binnen de dertig dagen na de
kennisgeving ervan, tenzij de overtreder binnen deze termijn zijn verweermiddelen bij gewone
zending laat geworden aan de sanctionerend ambtenaar.
Artikel 36. Verweer
De overtreder kan binnen dertig dagen na de kennisgeving van de administratieve geldboete op zijn
verzoek worden gehoord wanneer het bedrag van de administratieve geldboete hoger ligt dan € 70.
Artikel 37. Beslissing
§1. Indien de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen gegrond verklaart, dan brengt hij
hiervan de overtreder op de hoogte.
§2. Verklaart de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen niet gegrond, dan brengt hij de
overtreder hiervan op een met redenen omklede wijze bij gewone zending op de hoogte met
verwijzing naar de te betalen administratieve geldboete die binnen een nieuwe termijn van
dertig dagen na deze kennisgeving moet worden betaald.
Artikel 38. Herinnering
Wordt de administratieve geldboete niet betaald binnen de eerste termijn van dertig dagen, dan
wordt, behoudens in geval van verweermiddelen, een herinnering verstuurd bij gewone zending met
uitnodiging tot betaling binnen een nieuwe termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de
kennisgeving van die herinnering.
Artikel 39. Uitvoerbare kracht administratieve geldboete
De beslissing van de sanctionerend ambtenaar om een boete op te leggen, kan gedwongen worden
uitgevoerd indien de boete niet werd betaald binnen de termijn van dertig dagen na de herinnering
zoals bepaald in artikel 38 van deze verordening, tenzij de overtreder binnen deze termijn een
beroep instelt bij de Politierechtbank.
Artikel 40. Beroepsprocedure
§1. De overtreder kan in geval van een administratieve geldboete een beroep instellen bij
geschreven verzoekschrift bij de politierechtbank, volgens de burgerlijke procedure, binnen een
maand na kennisgeving van de beslissing.
§2. De politierechtbank beslist in het kader van een tegensprekelijk en openbaar debat, over het
beroep ingesteld tegen de administratieve geldboete.
§3. De politierechtbank oordeelt over de wettelijkheid van de opgelegde geldboete en kan de
beslissing van de sanctionerend ambtenaar ofwel bevestigen ofwel herzien.
§4. De beslissing van de politierechtbank is niet vatbaar voor hoger beroep.

Artikel 41. Verjaring
De administratieve geldboete verjaart na vijf jaar, te rekenen vanaf de datum waarop ze betaald
moeten worden.
HOOFDSTUK VI. BEKENDMAKING
Artikel 42.
Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v. van het decreet over
het lokaal bestuur.
HOOFDSTUK VII. INWERKINGTREDING
Artikel 43.
Deze politieverordening treedt in werking op 1 juli 2021.
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Werkingstoelagen socio-culturele verenigingen 2021

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, Twan Geris, Michiel Peters,
Relinde Willems, Sandra Jans) wordt het amendement van raadslid Annick Ponthier, om Oxfam
Wereldwinkel Bilzen uit de lijst te schrappen, niet weerhouden.
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,
Twan Geris, Michiel Peters, Relinde Willems, Sandra Jans) en 4 onthoudingen (Jean Geraerts,
Annick Ponthier, Bart Lindelauf, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 40 § 3 decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad de gemeentelijke
reglementen kan vaststellen.
De verdeling van deze toelage gebeurt aan de hand van het gemeentelijk subsidiereglement voor
socio-culturele verenigingen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 januari 1988.
FEITELIJKE CONTEXT
Alle erkende Bilzerse socio-culturele verenigingen krijgen de kans om een subsidiedossier in te
dienen bij de dienst cultuur voor hun werkingssubsidies. Vanwege Covid-19 stellen we als dienst
cultuur een herneming van de toelagen van 2020 (werkjaar 2019) voor.

De dienst cultuur vraagt wel aan elke socio-culturele vereniging de meest recente contactgegevens
en schrapt verenigingen die in de tussentijd gestopt zijn met hun werking. Twee carnavalsverenigingen vroegen in 2020 geen toelage aan, maar vragen in 2021 wel een toelage aan. Zij
krijgen eerlijkheidshalve hetzelfde bedrag toegekend als de andere carnavalsvereniging.
Verder zijn er geen nieuwe aanvragen ten opzichte van 2020. Er is een budget voorzien van
€ 65.550.
MOTIVERING
Omwille van Covid-19 hebben onze Bilzerse verenigingen veel activiteiten moeten schrappen of
werd de werking noodgedwongen stilgelegd. Een verdeling aan de hand van het puntensysteem
voor de activiteiten van 2020 zou een vertekend beeld en oneerlijke verdeling geven.
Het is te complex om een maatregel uit te werken die ervoor zorgt dat bepaalde groepen niet ten
onrechte gestraft of beloond worden. Daarom stellen wij als dienst cultuur voor om bij het toekennen
van de werkingssubsidies voor 2021 (werkjaar 2020) de toelagen van 2020 (werkjaar 2019) te
hernemen.
ADVIEZEN
De dienst cultuur adviseert om de volgende toelages toe te kennen volgens de berekening van vorig
jaar:
Alkanna
Art-istiko
Aurora vzw
Beheerscomité gebouwen KH Ons Verlangen
Belgian Living History Association
Berggeiten Kleine Spouwen
Beversheem
Beverst heeft het
Bijenhal Kieleberg Bilzen
Bilisium vzw
Billinda
Bilzerse toeristische gidsen
Broeveskender vzw
Buurtcomité Bwostert
Buurtvoornatuur
Buurtwerking Bosselaar Rijkhoven
Canora
Cantifoone
Concertband Euterpe vzw
Concordia Producties vzw
Concordia vzw
CV 't Kump Good
CV De Kaver
CV DE Babbelère Bilzen
Dameskoor Bebrussa

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

219,00
253,00
55,00
55,00
246,00
70,00
42,00
133,00
393,00
587,00
420,00
158,00
810,00
162,00
264,00
94,00
471,00
289,00
1.476,00
242,00
55,00
154,00
154,00
154,00
179,00

Davidsfonds Beverst
Davidsfonds Bilzen
De Lens
De Parenteel
De torenvrienden van Hees
De Vino Groot Bilzen
De vrienden van Eigenbilzen
De Zonnebie Bilzen
Evangelische Kerk Bilzen vzw
FERM Eigenbilzen
FERM Eik St Jozef
FERM Grote Spouwen
FERM Hees
Ferm Kinderopvang
FERM Kleine Spouwen
FERM Martenslinde
FERM Munsterbilzen
FERM Rijkhoven
FERM Rosmeer
FERM Waltwilder
Fotoclub Natuurfotografie Zuidoost Limburg
Gelo1000
Gemengd koor Silvatica
Gezinsbond Groot Bilzen VZW
Gezinsbond Hees
Gezinsbond Martenslinde
Gezinsbond Mopertingen
Gezinsbond Munsterbilzen
Gezinsbond Waltwilder
Gidsen van Alden Biesen
Heemkring Landrada
Heemkundekring Rosmeer vzw
Hees Helpt!
Herdenkingscomité VVOM
Hoelbeek Kermis
Humanistisch Verbond De Demer
Kantclub Haspinga Bilzen
Kapel van OLV van het H Hart VZW
KF De Lauwerkrans
KH Aurora
KH De Eendracht Kleine-Spouwen
KH De Verenigde Vrienden
KH Eer & Deugd
KH Ons Verlangen
KH Recht Door Zee

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

108,00
225,00
451,00
390,00
212,00
164,00
312,00
217,00
328,00
758,00
446,00
222,00
190,00
195,00
282,00
290,00
321,00
509,00
231,00
273,00
311,00
367,00
448,00
98,00
389,00
293,00
304,00
183,00
153,00
89,00
304,00
100,00
95,00
115,00
329,00
209,00
268,00
105,00
2.299,00
1.353,00
4.011,00
1.159,00
1.233,00
4.721,00
1.312,00

KH St Cecilia Grote Spouwen
KH St Isidorus
KNSB Bilzen
KNSB Eigenbilzen
Koninklijk gemengd koor Den Blankaert Mopertingen
Koninklijke Neerhofdieren vereniging De Parel
KVG Expressie Munsterbilzen
KVG Hoeselt-Bilzen
KWB Bilzen centrum
KWB Mopertingen
KWB StJozef Eik Bilzen
Landelijke Gilde Eigenbilzen
Landelijke Gilde Mopertingen
Lin in het groen
Lions Club Biesen
Markant Bilzen
Mijnwerkers-Brancardiers Bilzen
Militia/mekanorganik
Natuurpunt Bilzen
Natuurpunt Spouwen Amelsdorp Rosmeer
OC De Piraat
Oldtimer Car club Bilzen
Orchis vzw
Organum
Oudercomité Sint-Mauritius Bilzen
Ouderraad Beukenbroekje Rosmeer
Ouderraad Contact Eigenbilzen
Ouderraad de Bammerd Grote Spouwen
Ouderraad De Halte
Ouderraad De Wilg
Oudervereniging Heilig Graf
Oudervereniging het Klein Kasteeltje
Oudervereniging Klavertje 3 Bilzen
Oxfam Wereldwinkel Bilzen
Parochiale Welzijnsraad Merem
Parochiale Werken Martenslinde
Parochiale Werken Mopertingen VZW
Parochiale Werken St Jozef vzw
Parochiale Werkgroep Hoelbeek
Parochiehuis Eigenbilzen
Parochieraad Munsterbilzen
Parochieraad Rosmeer
Parochieraad Sint-Jozef Bilzen
Parochieraad Sint-Mauritius Bilzen centrum
Parochieteam Beverst

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.493,00
4.165,00
282,00
45,00
874,00
147,00
167,00
169,00
301,00
309,00
290,00
244,00
696,00
412,00
189,00
276,00
190,00
233,00
1.025,00
403,00
384,00
236,00
1.497,00
200,00
91,00
156,00
109,00
159,00
159,00
242,00
97,00
281,00
181,00
273,00
55,00
234,00
114,00
23,00
120,00
44,00
259,00
278,00
154,00
487,00
161,00

Parochieteam Schoonbeek
Pasar
Paulusgenootschap
Pelgrimstocht Hees-Lourdes
Plaatselijk Pastoraal Team Mopertingen
Postzegelclub De Postiljon
Pro Musica Beverst
Rock Bilzen
Rode Kruis-Bilzen
Ruil-Hobbyclub Po-Si-Mu
Samana Beverst
Samana cm Bilzen-Centrum
Samana Eigenbilzen
Samana Grote Spouwen
Samana Hoelbeek
Samana Martenslinde
Samana Mopertingen
Samana Munsterbilzen
Samana Rosmeer
Samana Sint-Jozef
Samana Waltwilder
Scrabbleclub Munster
Showmaekers vzw
Sing & Swing
Sint-Amanduskoor Kleine-Spouwen
Sint-Jozefskamer Munsterbilzen
Sint-Rochuscomité
Sint-Vincentiusvereniging Sint-Mauritius Bilzen
SJ Straatcomité
Skabo VZW
Spurk Comité vzw
St Remigiuskoor
St. Adrianuskoor
Sylia-koor
t Bontgezelschap Beverst
Theater Filet Puur
Toneel Leven Is Streven Waltwilder
Toneelgezelschap Onneros
Toneelvereniging Rommedom Eigenbilzen
Troebel
Tuinhier Bilzen
VGV Rosmeer
Vief Bilzen Senioren knooppunt
Vriendenkring Sint Lambertuslaan Belisa
vtbKultuur Bilzen

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

403,00
139,00
156,00
80,00
167,00
59,00
501,00
78,00
432,00
250,00
234,00
311,00
184,00
233,00
169,00
240,00
227,00
274,00
125,00
122,00
173,00
301,00
62,00
562,00
251,00
147,00
45,00
304,00
100,00
27,00
415,00
226,00
223,00
464,00
418,00
367,00
480,00
242,00
376,00
258,00
237,00
261,00
435,00
273,00
109,00

VZW Ter Ondersteuning van School met de Bijbel Bilzen
vzw Wijnwijzer
Welzijnsschakel Welbi
Werkgroep PBCB VZW
Wivina Koor Mopertingen
Zangkoor D.E.H.O. Hees
Zangkoor Lindebloesem
zangkoor Sint Ursula
Zangkoor St Cecilia
Zangkoor St-Jozef

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

91,00
109,00
99,00
337,00
156,00
382,00
570,00
297,00
492,00
154,00

FINANCIELE ASPECTEN
Het totale budget bedraagt € 65.238 en is voorzien in budget stad Bilzen 2021, ACT-101,
beleidsitem 0709-04, algemene rekening 6493000.
BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad kent de werkingssubsidies toe zoals hierboven opgelijst conform het
advies van de dienst cultuur.
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Speelstraten - tussenkomst spelmateriaal

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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 40 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Budget 2021 goedgekeurd op gemeenteraad van 15 december 2020.
FEITELIJKE CONTEXT
Sinds 2000 worden er in Bilzen jaarlijks speelstraten ingevoerd tijdens de zomervakantie. Een
speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek
geplaatst wordt met het verkeersbord C3 en waar de ganse breedte van de openbare weg
voorbehouden wordt voor het spelen, in hoofdzaak door kinderen.
In 2020 werden er 6 aanvragen ingediend en ook goedgekeurd.
We willen dit jaar de goedgekeurde speelstraten aantrekkelijker maken door de aankoop of het
huren van spelmateriaal terugbetalen tot maximum € 100,00.
Dit willen we éénmalig doen omwille van de covid-maatregelen.

MOTIVERING
Als jeugddienst willen wij het hele jaar door het ‘buitenspelen’ zoveel mogelijk stimuleren bij kinderen
en jongeren. Naast onze Buitenspeeldag, kaderen ook de speelstraten hierin.
In 2012 ondertekenden wij als stad het charter ‘goe gespeeld, spelen is een kinderrecht’. Ook na
bijna 10 jaar, zetten we hier nog steeds elk jaar op in.
Omwille van corona zijn er minder mogelijkheden voor kinderen om te spelen. Een vakantie, uitstap
naar een binnenspeeltuin of andere activiteit is niet altijd mogelijk in deze tijden. Een goed alternatief
thuis is zorgeloos buiten ravotten zonder gehinderd te worden door gemotoriseerd verkeer.
Zeker tijdens een staycation betekent zo’n speelstraat een absolute meerwaarde, ook voor
volwassenen. Rekening houdend met de dan geldende covid maatregelen.
We willen dit jaar extra inzetten op speelstraten. Dit willen we doen door vanuit het noodfonds
corona voor elke speelstraat een budget van € 100,00 ter beschikking te stellen.
Peters en meters kunnen spelmateriaal aankopen of huren. Zij kunnen hun kasticketjes tot
maximum € 100,00 indienen, waarna het uitgegeven bedrag wordt terug overgemaakt.
Voorbeelden zijn: springkasteel, reuze spelen, stoepkrijt, …
Eten en drinken zal niet worden terug betaald.
FINANCIELE ASPECTEN
Budget is voorzien in budget 2021 ACT-66/0119-12/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN/U Diverse
benodigdheden.
Dit zijn de middelen van het noodfonds corona.
BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad gaat akkoord om de aankoop of het huren van spelmateriaal om een
speelstraat aantrekkelijker te maken terug te betalen tot maximum € 100,00.
Art. 2 Uitbetaling zal pas gebeuren na indiening van de nodige bewijsstukken op de jeugddienst.
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Aanpassing statuten Projectvereniging Erfgoed Haspengouw

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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
De beslissing van de gemeenteraad van 3 december 2013 waarbij de oprichting van - en de
deelname aan - de projectvereniging Erfgoed Haspengouw werden goedgekeurd.

De beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2014 waarbij de statuten van - en dus ook de
jaarlijkse toelage aan de projectvereniging Erfgoed Haspengouw werden goedgekeurd.
De beslissing van het schepencollege van 30 september 2019 waarbij de verlengde deelname voor
de periode 2021-2026 aan de projectvereniging Erfgoed Haspengouw en de opname van de nodige
middelen hiervoor in het meerjarenplan werden goedgekeurd.
FEITELIJKE CONTEXT
Erfgoed Haspengouw is het intergemeentelijk samenwerkingsverband dat zich bekommert om het
cultureel erfgoed van de regio en meer in het bijzonder om het roerend en immaterieel erfgoed.
Op 1 januari 2021 is de nieuwe beleidsperiode 2021-2026 voor de projectvereniging gestart en werd
de naam van de vereniging aangepast naar ‘Projectvereniging Erfgoed Haspengouw’. Daarnaast
werd de vereniging uitgebreid met drie extra gemeenten: Alken, Kortessem en Wellen.
Omwille van die twee redenen worden de statuten van de projectvereniging aangepast.
MOTIVERING
Deze aanpassingen dienen door de diverse gemeenteraden te worden goedgekeurd alvorens deze
gepubliceerd kunnen worden in het Belgisch staatsblad.
BESLUIT:
Art. 1

De gemeenteraad keurt de nieuwe statuten van Projectvereniging Erfgoed Haspengouw
goed.

Art. 2

Een getekend afschrift van dit besluit wordt verzonden aan Projectvereniging Erfgoed
Haspengouw.
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Ontgraving begraafplaats Bilzen Centrum - bestek ID2397: goedkeuring lastenboek en
gunningswijze

Met 27 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans), 3 neen-stemmen (Frieda Brepoels, Wouter Raskin,
Veronik Moesen) en 1 onthouding (Johan Danen) 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
infrastructuur.
MOTIVERING
In het kader van de opdracht “Ontgraving begraafplaats Bilzen centrum” werd een bestek met nr.
ID2397 opgesteld door de dienst overheidsopdrachten.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 282.500,00 incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking rekening houdend met de hoogte van
het ramingsbedrag.
FINANCIELE ASPECTEN
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de jaarbudgetrekening 2021/ACT-56/099000/2220007/STAD/CBS/IP-GEEN na goedkeuring van MJPC20_25-21-1.
BESLISSING
Art. 1

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

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.

17

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

Met 30 ja-stemmen (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, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz,
Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax,
Sandra Jans) en 1 onthouding (Johan Danen) 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 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 2, 6° en 7°b (de aanbestedende
overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de plaatsing van overheidsopdrachten of
raamovereenkomsten voor werken, leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbesteders) en
artikel 47 § 2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een
plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale;
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 raamovereenkomst voor de aanlevering van energie (elektriciteit en aardgas), afgesloten door
Proclim als opdrachtencentrale, loopt af einde december 2021. Dit contract werd met Fluvius
(destijds Infrax) afgesloten op 1 januari 2018 voor een periode van 3 jaar, met mogelijkheid tot
verlenging van 1 jaar. Aangezien Fluvius alle samenaankopen stopzet, dient de Centrale
Aankoopdienst van het provinciebestuur Limburg (Proclim) een andere oplossing te voorzien voor
de aankoop van energie, zowel voor de Limburgse lokale besturen als al hun verenigingen en dit
vanaf 1 januari 2022.
In een schrijven dd.11 maart 2021 van het provinciebestuur naar alle Limburgse lokale besturen
adviseert het provinciebestuur om het voorbeeld van het provinciebestuur te volgen, en dus ook
VEB aan te stellen als aankoopcentrale voor de levering van gas en elektriciteit vanaf 1 januari
2022.
VEB heeft op 30 maart 2021 een startvergadering georganiseerd om alle lokale besturen in
Limburg te informeren over dit aanbod.
MOTIVERING
In dit kader heeft de Centrale Aankoopdienst van het provinciebestuur Limburg (Proclim)
verschillende pistes uitgebreid onderzocht, waarbij zij tot de conclusie zijn gekomen dat het VEB
(Vlaams EnergieBedrijf) de beste optie is. Proclim heeft aan de Limburgse lokale besturen
geadviseerd om eveneens aan te sluiten bij de aankoopcentrale VEB voor de levering van gas
en groene elektriciteit, waarbij Proclim erover waakt dat de leveringsvoorwaarden gunstig zijn
voor alle Limburgse lokale besturen.
De leveringsvoorwaarden zullen dezelfde zijn voor alle Limburgse entiteiten die deelnemen aan
deze gecoördineerde aankoop.
Proclim onderhandelt de leveringsvoorwaarden en de tariefformules met VEB en laat zich hierbij
bijstaan door een onafhankelijk energieconsultant.

De stad, het OCMW en het AGB Bilzen kan van de mogelijkheid tot afname via de
aankoopcentrale van VEB (Vlaams EnergieBedrijf), gebruik maken waardoor men krachtens artikel
47, §2 va de wet van 17 juni 2017 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure
te organiseren.
Het is aangewezen dat de stad, het OCMW en het AGB Bilzen gebruik maakt van de
aankoopcentrale om volgende redenen:
− Vanwege de grote volumes die het VEB in de markt zet, is een voordelige energieprijs
gegarandeerd;
− Het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren;
− VEB voorziet een uitgebreide dienstverlening en vergevorderde ontzorging van ons als
bestuur;
− 227 van de 300 lokale besturen in Vlaanderen (75%) zijn aangesloten bij VEB als
aankoopcentrale voor de levering van gas en groene elektriciteit.
Bij het afsluiten van de contracten zal er verwezen worden naar de goedgekeurde
toetredingsbeslissing.
De leveringen zijn voorzien voor de jaren 2022, 2023 en 2024.
Ingevolge de hogergenoemde overwegingen wenst de stad, het OCMW en het AGB Bilzen, aan te
sluiten bij genoemde aankoopcentrale;
FINANCIELE ASPECTEN
De financiering van de te plaatsen opdrachten zal gebeuren met het krediet ingeschreven in
het exploitatiebudget 2022 en de volgende jaren op de diverse jaarbudgetrekeningen
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad verleent goedkeuring om aan te sluiten en beroep te doen op de
aankoopcentrale Vlaams EnergieBedrijf (VEB) voor de plaatsing van de opdrachten (gas en
groen elektriciteit) voor stad, OCMW en AGB Bilzen.

Art. 2

De gemeenteraad mandateert het college van burgemeester en schepenen om
met VEB contracten te sluiten voor de levering van groene elektriciteit en gas voor
de stad, het OCMW en het AGB Bilzen voor een periode van drie jaren, met ngang
vanaf 1 januari 2022.
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Aanleg riolering en wegeniswerken Fonteinstraat, Reekstraat en Lethenstraat
Rijkhoven - bestek BE010000464710220: goedkeuring eindafrekening

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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
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 gemeenteraad verleende in zitting van 4 juli 2017 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de
raming en de plaatsingsprocedure van de opdracht “Aanleg riolering en wegeniswerken
Fonteinstraat, Reekstraat en Lethenstraat Rijkhoven”, met name de openbare procedure.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 30 oktober 2017 goedkeuring
aan de gunning van deze opdracht aan WILLEMEN INFRA NV, Paalsteenstraat 34 te 3500 Hasselt
tegen het nagerekende offertebedrag van € 1.920.276,00 excl. btw of € 2.076.680,82 incl. btw (btw
medecontractant).
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
BE01000464710220.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 8 januari 2018 goedkeuring
aan de aanvangsdatum van deze opdracht, zijnde 15 februari 2018.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 8 oktober 2018 goedkeuring
aan verrekening 1 voor een bedrag in meer van € 241.001,69 excl. btw.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 15 juni 2020 goedkeuring aan
verrekening 2 voor een bedrag in meer van € 9.616,18 excl. btw.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 1 juli 2019 goedkeuring aan
het proces-verbaal van weigering voorlopige oplevering van 24 juni 2019, opgesteld door de
ontwerper, Arcadis Belgium, Kempische Steenweg 311/2.07, Campus Corda te 3500 Hasselt.
MOTIVERING
De ontwerper, Arcadis Belgium, Kempische Steenweg 311/2.07, Campus Corda te 3500 Hasselt
stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken € 1.994.911,89 excl.
btw bedraagt, als volgt gedetailleerd:
Raming
Bestelbedrag

€ 1.788.333,73
€ 1.920.276,00

Reeds uitgevoerd
Prijsherzieningen
TOTAAL

=
+
=

€ 1.954.120,68
€ 40.791,21
€ 1.994.911,89

Het bedrag van € 953.502,19 excl. btw wordt voor 100% gesubsidieerd door Vlaamse
Milieumaatschappij - afdeling Ecologisch Toezicht Kern - Rio, Diestsepoort 6 bus 73 te 3000
Leuven. Hiervan werd reeds € 641.000,00 ontvangen. Het saldo van de subsidie kan na
goedkeuring van de eindafrekening aangevraagd worden bij VMM.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de eindafrekening voor de opdracht “Aanleg
riolering en wegeniswerken Fonteinstraat, Reekstraat en Lethenstraat Rijkhoven”, opgesteld
door de ontwerper, Arcadis Belgium, Kempische Steenweg 311/2.07, Campus Corda te
3500 Hasselt, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van € 1.994.911,89 excl.
btw en incl. herziening.
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Nuhma cvba – Algemene vergadering maandag 7 juni 2021

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,
Twan Geris, Michiel Peters, Relinde Willems, Sandra Jans) en 4 onthoudingen (Jean Geraerts,
Annick Ponthier, Bart Lindelauf, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
De stad Bilzen is aandeelhouder van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Nutsbedrijven Houdstermaatschappij, afgekort Nuhma CVBA.
FEITELIJKE CONTEXT
De Algemene Vergadering van Nuhma cvba zal plaatsvinden op maandag 7 juni 2021 om 17.00 uur.
Deze vergadering zal gezien de huidige omstandigheden op afstand doorgaan door middel van een
videoconferentie en met de mogelijkheid om tijdens de vergadering een stem uit te brengen.
De agenda van deze Algemene Vergadering is samengesteld als volgt:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Verslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening
Lezing van de geconsolideerde jaarrekening
Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening
Verslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening
Lezing van de enkelvoudige jaarrekening
Verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening
Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening
Goedkeuring en toewijzing van het resultaat
Kwijting van bestuurders en commissaris

10) Ontslag en benoeming.
Op 3 september 2019 werd de heer Jeroen Lowist aangesteld als afgevaardigde van de stad Bilzen.
Als plaatsvervanger werd de heer Guido Cleuren aangeduid.
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger wordt
gemandateerd om op de algemene vergaderingen voor de komende legislatuur (2019-2024) te
handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de
agendapunten en al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda.
De volgende bijlagen worden ter beschikking gesteld:
-

Jaarrekeningen over het boekjaar 2020
Verslagen van de raad van bestuur en de commissaris aan de Algemene vergadering

MOTIVERING
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te
weigeren.
BESLISSING
Art. 1 De agendapunten van de Algemene Vergadering van maandag 7 juni 2021 van Nuhma cvba
worden goedgekeurd.
Art. 2 De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering
van 7 juni 2021 te handelen en te beslissen conform dit besluit.
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Limburg.net - Algemene Vergadering woensdag 23 juni 2021

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,
Twan Geris, Michiel Peters, Relinde Willems, Sandra Jans) en 4 onthoudingen (Jean Geraerts,
Annick Ponthier, Bart Lindelauf, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Limburg.net is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid en meer
bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 398, §2, 3° van het decreet van
22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Stad Bilzen heeft een lidmaatschap bij de opdrachthoudende vereniging Limburg.Net.
De statuten van Limburg.net.

FEITELIJKE CONTEXT
De raad van bestuur van Limburg.net keurde op 28 april 2021 de agenda van de Algemene
Vergadering van Limburg.net op woensdag 23 juni 2020 om 18 uur goed. Gezien de corona
richtlijnen zal deze vergadering online doorgaan via MS Teams. De afgevaardigde ontvangt hiervoor
tijdig de link om deel te nemen aan deze vergadering.
Limburg.net stuurde op dinsdag 4 mei 2020 de uitnodigingsbrief tot de Algemene Vergadering van
Limburg.net van woensdag 23 juni 2021 om 18 u, met vermelding van de volledige agenda.
Agenda Algemene Vergadering
1) Welkom door de voorzitter
2) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten)
3) Jaarrekening 2020 / Verslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders / Verslag van de
commissaris (454 DLB, art. 40 statuten)
4) Activiteitenverslag 2020
5) Kwijting aan de bestuurders (art. 454 DLB, art. 40 statuten)
6) Kwijting aan de commissaris (art. 454 DLB, art. 40 statuten)
7) Benoeming leden en plaatsvervangers algemeen comité (art. 29 statuten)
a. De heer Bert Schelmans vervangt de heer Leo Cardinaels als effectieve afgevaardigde voor
de gemeente Bocholt voor het algemeen comité.
b. Mevrouw Jerica Heleven vervangt de heer Hugo Leroux als effectieve afgevaardigde voor de
gemeente Diepenbeek voor het algemeen comité.
8) Varia
De heer Twan Geris is de afgevaardigde van de stad Bilzen.
De volgende bijlagen worden ter beschikking gesteld:
- Uitnodigingsbrief Algemene Vergadering d.d. 23/06/2021
- Modelbesluit agenda en in te nemen standpunten Algemene Vergadering
- Bijlage punt 3a: Jaarrekening 2020
- Bijlage punt 3b: Jaarverslag raad van bestuur 2020
- Bijlage punt 3c: PowerPoint presentatie jaarrekening 2020
- Bijlage punt 4a: Activiteitenverslag 2020
MOTIVERING
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te
weigeren.
BESLISSING
Art. 1 De agendapunten van de Algemene Vergadering van woensdag 23 juni 2021 van de
Opdrachthoudende vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.
Art. 2 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit
en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging
middels het bezorgen van een afschrift in tweevoud aan Limburg.net.
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Cipal dv - Algemene Vergadering donderdag 24 juni 2021

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,
Twan Geris, Michiel Peters, Relinde Willems, Sandra Jans) en 4 onthoudingen (Jean Geraerts,
Annick Ponthier, Bart Lindelauf, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet lokaal bestuur.
Het gemeenteraadsbesluit van 3 september 2019 houdende de aanduiding van de
vertegenwoordiger van de stad op de (buitengewone) algemene vergadering van Cipal dv voor de
rest van de looptijd van de huidige legislatuur.
FEITELIJKE CONTEXT
Stad Bilzen is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal.
Stad Bilzen werd per e-mail opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Cipal
dv die zal plaatsvinden op donderdag 24 juni 2021 om 16u. Gelet op de coronapandemie zal de
vergadering opnieuw op digitale wijze plaatsvinden via een door Cipal ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
MOTIVERING
De gemeenteraad wordt gevraagd om de agendapunten van de Algemene Vergadering van Cipal
van 24 juni 2021, zoals overgemaakt per e-mail op d.d. 7 mei 2021, goed te keuren. Cipal heeft een
toelichtende nota met bijkomende info betreffende de agendapunten van deze Algemene
Vergadering aangeleverd.
Overeenkomstig artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur dient de gemeenteraad het
mandaat van de vertegenwoordiger te herhalen.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de Algemene Vergadering van Cipal van 24
juni 2021 goed.

Art. 2

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

Art. 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit
en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband Intercommunale vereniging voor hulp aan
Gehandicapten in Limburg, afgekort IGL - Algemene Vergadering donderdag 24 juni
2021

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,
Twan Geris, Michiel Peters, Relinde Willems, Sandra Jans) en 4 onthoudingen (Jean Geraerts,
Annick Ponthier, Bart Lindelauf, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCHE KADER
Het besluit van de gemeenteraad van 3 september 2019 waarbij raadslid Relinde Willems
aangeduid werd als effectieve afgevaardigde en schepen Fons Caubergh als plaatsvervanger.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
De gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in
Limburg.
FEITELIJKE CONTEXT
Onze stad heeft een samenwerkingsverband met de Intercommunale vereniging voor hulp aan
Gehandicapten in Limburg en heeft een uitnodiging ontvangen voor de gewone Algemene
Vergadering op 24 juni 2021.
De agenda telt 6 agendapunten:
1. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020
2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2020
3. De balans 2020 en de resultatenrekening 2020, en de vaststelling van het saldo: goedkeuring
4. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring
5. Kwijting aan de commissaris – revisor: goedkeuring
6. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers (aandelen A) voor het boekjaar 2021:
goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de agenda goed te keuren en het mandaat van de
gemeentelijke afgevaardigde vast te stellen.
MOTIVERING
Doordat het stadsbestuur een samenwerkingsovereenkomst met IGL heeft, wordt het stadsbestuur
uitgenodigd voor elke Algemene Vergadering. Door de participatie aan deze intercommunale
vereniging worden de belangen van de personen met een handicap afgedekt. Gelet op de
agendapunten is het wenselijk om de agenda goed te keuren en de afgevaardigde een positieve
stem over de agendapunten uit te laten brengen.
BESLISSING
Art. 1

Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota’s wordt de agenda van de
gewone Algemene Vergadering van IGL (Intercommunale vereniging voor hulp aan
Gehandicapten in Limburg) van donderdag 24 juni 2021 goedgekeurd.

Art. 2

De gemeenteraad draagt zijn afgevaardigde of plaatsvervanger op om een positieve stem
uit te brengen over de agendapunten van de gewone Algemene Vergadering op 24 juni
2021.

Art. 3

De afgevaardigde, of bij belet de plaatsvervanger, wordt gemandateerd om op de in artikel
1 vermelde vergadering – of op iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd
zou worden – te handelen en te beslissen zoals vermeld in artikel 2 en verder al het nodige
te doen voor de afwerking van de volledige agenda.

Art. 4

De gemeenteraad geeft opdracht aan de deskundige toegankelijkheid om dit dossier
verder op te volgen.
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AGB rekening 2020: verlenen van advies volgens de beleids- en beheerscyclus en
goedkeuren volgens het Wetboek van Vennootschappen

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,
Twan Geris, Michiel Peters, Relinde Willems, Sandra Jans) 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 243 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad advies uitbrengt aan de
toezichthoudende overheid over de jaarrekening 2020 van het AGB.
Artikel 261 betreffende de inhoud van de jaarrekening.
Artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat de gemeenteraad de jaarrekening
2020 van het AGB goedkeurt.
De vaststelling van de jaarrekening 2020 door de raad van bestuur van het AGB op 21 april 2021.
Het schriftelijk verslag van de commissaris-revisor ter controle van de jaarrekening 2020.
FEITELIJKE CONTEXT
De jaarrekening 2020 van het AGB werd opgemaakt. De jaarrekening bevat een beleidsevaluatie,
een financiële nota, een toelichtingen en andere documentatie.
De jaarrekening 2020 resulteert in een positief resultaat van het boekjaar van € 33.915.
Hiervan wordt € 32.219 uitgekeerd aan stad Bilzen als rechthebbende uit het overschot van het
boekjaar.
De vlottende activa bedragen € 726.567; de vaste activa € 21.249.225 en het balanstotaal
€ 21.975.792.
De schulden bedragen € 14.585.282 en het nettoactief € 7.390.511.

MOTIVERING
De jaarrekening 2020 van het AGB geeft het beleid weer dat gedurende het boekjaar 2020 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 2020 vast te stellen en goed te keuren.
Conform artikel 37 van de statuten van het AGB moet de jaarrekening van het AGB
Stadsontwikkeling Bilzen worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor advies.
Na goedkeuring door de toezichthoudende overheid kan er kwijting worden verleend aan de
bestuurders.
Volgens de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
jaarrekening 2020 van het autonoom gemeentebedrijf Bilzen ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
BESLISSING
Art. 1 Volgens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur verleent de gemeenteraad gunstig
advies aan de toezichthoudende overheid over de jaarrekening 2020 waarvan de
resultatenrekening resulteert in een winst van € 33.915.
Art. 2 Volgens de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen keurt de
gemeenteraad de jaarrekening 2020 van het autonoom gemeentebedrijf Bilzen goed.
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Kerkfabriek Sint-Mauritius, Bilzen: rekening 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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 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 2020 van kerkfabriek Sint-Mauritius Bilzen werd door de kerkraad op 19 januari 2021
vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2020

-64.574,22
33.740,80
61.000,00
30.166,58

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Financiering
Overschot VD
Overschot 2020

-3.427,02
1.500,00
1.927,02
0,00

De rekening 2020 was bij Religio beschikbaar op 10 april 2021 en wordt voor advies voorgelegd aan
de gemeenteraad
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2020 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 2020 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-Gertrudis, Beverst: rekening 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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 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 2020 van kerkfabriek Sint-Gertrudis van Beverst werd door de kerkraad op 23 februari
2021 vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2020

-16.570,73
20.312,33
24.274,00
28.015,60

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2020

-76.451,82
286.088,09
209.636,27

De rekening 2020 was bij Religio beschikbaaar op 10 april en wordt voor advies voorgelegd aan de
gemeenteraad.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2020 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 2020 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 OLV Tenhemelopneming, Munsterbilzen: rekening 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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 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 2020 van kerkfabriek OLV Tenhemelopneming van Munsterbilzen werd door de
kerkraad op 15 februari 2021 vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overboekingen
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2020

-53.979,94
-5.082,00
-6.626,70
102.412,00
36.723,36

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overboekingen
Overschot VD
Overschot 2020

-30.520,61
5.082,00
18.995,33
-6.443,28

De rekening 2020 was bij Religio beschikbaar op 10 april 2021 en wordt voor advies voorgelegd aan
de gemeenteraad.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2020 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 2020 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-Ursula, Eigenbilzen: rekening 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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 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 2020 van kerkfabriek Sint-Ursula van Eigenbilzen werd door de kerkraad op 11 februari
2021 vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2020

-61.054,26
39.856,66
63.210,00
42.012,40

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2020

-76.589,22
43.017,93
-33.571,29

De rekening 2020 was bij Religio beschikbaar op 10 april 2021 en wordt voor advies voorgelegd aan
de gemeenteraad.

MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2020 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 2020 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.
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Kerkfabriek Sint-Lambertus, Grote Spouwen: rekening 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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 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 2020 van kerkfabriek Sint-Lambertus van Grote Spouwen werd door de kerkraad op 18
februari 2021 vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2020

-37.281,13
22.484,02
37.846,00
23.048,89

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2020

0,85
-0,41
0,44

De rekening 2020 was bij Religio beschikbaar op 10 april 2021 en wordt voor advies voorgelegd aan
de gemeenteraad.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2020 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 2020 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-Catharina, Mopertingen: rekening 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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 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 2020 van kerkfabriek Sint-Catharina van Mopertingen werd door de kerkraad op
25 februari 2021 vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2020

-50.093,37
7.540,18
83.604,00
41.050,81

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2020

-24,65
24,65
0,00

De rekening was bij Religio beschikbaar op 10 april 2021 en wordt voor advies voorgelegd aan de
gemeenteaad.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2020 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 2020 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-Aldegondis, Kleine Spouwen: rekening 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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 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 2020 van kerkfabriek Sint-Aldegondis van Kleine Spouwen werd door de kerkraad op
15 januari 2021 vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2020

-15.768,73
1.658,72
14.381,00
270,99

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2020

-13.702,57
13.702,57
0,00

De rekening 2020 was bij Religio beschikbaar op 10 april 2021 en wordt voor advies voorgelegd aan
de gemeenteraad.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2020 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 2020 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-Remigius, Waltwilder: rekening 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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 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 2020 van kerkfabriek Sint-Remigius van Waltwilder werd door de kerkraad op
23 februari 2021 vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2020

-20.150,15
-10.042,53
19.295,00
-10.897,68

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2020

-167.621,49
746.089,90
578.468,41

De rekening 2020 was bij Religio beschikbaar op 10 april 2021 en wordt voor advies voorgelegd aan
de gemeenteraad.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2020 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 2020 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.
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Kerkfabriek OLV Geboorte, Rijkhoven: rekening 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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 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 2020 van kerkfabriek OLV Geboorte van Rijkhoven werd door de kerkraad op 5 februari
2021 vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2020

-3.617,51
-70,84
6.205,00
2.516,65

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2020

-5.220,00
5.220,70
0,70

De rekening 2020 was bij Religio beschikbaar op 10 april 2021 en wordt voor advies voorgelegd aan
de gemeenteraad..
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2020 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 2020 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 Sint-Pieter, Rosmeer: rekening 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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 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 2020 van kerkfabriek Sint-Pieter van Rosmeer werd door de kerkraad op 22 februari
2021 vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2020

-47.407,89
7.639,38
51.869,00
12.100,49

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2020

-7.348,54
14.823,34
7.474,80

De rekening 2020 was bij Religio beschikbaar op 10 april 2021 en wordt voor advies voorgelegd aan
de gemeenteraad.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2020 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 2020 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 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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 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 2020 van kerkfabriek Sint-Quintinus van Hees werd door de kerkraad op 12 februari
2021 vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overboekingen
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2020

-25.860,17
-496,91
-16.471,65
56.523,00
13.694,27

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overboekingen
Overschot VD
Overschot 2020

-103.299,31
496,91
117.462,13
14.659,73

De rekening 2020 was bij Religio beschikbaar op 10 april 2021 en wordt voor advies voorgelegd aan
de gemeenteraad.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2020 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 2020 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-Jozef, Heesveld: rekening 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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 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 2020 van kerkfabriek Sint-Jozef van Heesveld werd door de kerkraad op 30 maart 2021
vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2020

-16.080,05
8.809,44
16.700,00
9.429,39

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2020

0,00
1.363,11
1.363,11

De rekening 2020 was bij Religio beschikbaar op 10 april en wordt voor advies voorgelegd aan de
gemeenteraad.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2020 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 2020 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 H. Hart, Merem: rekening 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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 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 2020 van kerkfabriek H. Hart van Merem werd door de kerkraad op 19 februari 2021
vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2020

-11.545,22
4.269,30
15.164,00
7.888,08

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2020

2.070,00
-3.974,39
-1.904,39

De rekening 2020 was bij Religio beschikbaar op 10 april 2021 en wordt voor advies voorgelegd aan
de gemeenteraad.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2020 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 2020 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 Maagd der Armen, Schoonbeek: rekening 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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 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 2020 van kerkfabriek OLV der Armen van Schoonbeek werd door de kerkraad op
18 januari 2021 vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2020

-44.666,85
6.623,17
40.262,00
2.218,32

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2020

-8.000,00
8.000,00
0,00

De rekening 2020 was bij Religio beschikbaar op 10 april 2021 en wordt voor advies voorgelegd aan
de gemeenteraad.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2020 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 2020 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 Sint-Martinus, Martenslinde: rekening 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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 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 2020 van kerkfabriek Sint-Martinus van Martenslinde werd door de kerkraad op
15 februari 2021 vastgesteld met de volgende resultaten:

Exploitatie

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Exploitatietoelage
Overschot 2020

-20.958,10
-16.251,96
39.665,00
2.454,94

Investeringen

Resultaat eigen dienstjaar
Overschot VD
Overschot 2020

-21.943,09
21.943,09
0,00

De rekening 2020 was bij Religio beschikbaar op 10 april 2021 en wordt voor advies voorgelegd aan
de gemeenteraad.
MOTIVERING
De opmaak van de rekening 2020 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 2020 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-Ursula, Eigenbilzen: aanpassing meerjarenplan

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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 41 tot en met 44 met betrekking tot het meerjarenplan.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
FEITELIJKE CONTEXT
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek Sint-Ursula van Eigenbilzen werd
door de kerkraad van 22 april 2021 goedgekeurd met volgende exploitatie- en investeringstoelagen:
Dienstjaar
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Exploitatietoelage
70.795,25
80.395,59
79.500,13
90.560,84
90.766,11
90.978,51

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

Deze aanpassing van het meerjarenplan werd via Religio bij de stad ontvangen op 12 mei 2021.

MOTIVERING
Deze meerjarenplanwijziging heeft enkel tot doel de wijzigingen, opgenomen in BW 2021 nr. 2, op te
nemen in de meerjarenplanning.
Er zijn geen financiële gevolgen voor de stad.
De exploitatietoelage blijft ongewijzigd.
De aanpassing van het meerjarenplan gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
worden goedgekeurd.
ADVIEZEN
Het bisdom verleende gunstig advies op 22 april 2021.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek
Sint-Ursula van Eigenbilzen goed.

Art. 2

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

Art. 3

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Ursula van Eigenbilzen
en aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Ursula, Eigenbilzen: budgetwijziging 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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 45 tot en met 50/1 met betrekking tot het budget.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.

De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
FEITELIJKE CONTEXT
De budgetwijziging 2 van kerkfabriek Sint-Ursula van Eigenbilzen werd door de kerkraad op 22 april
2021 goedgekeurd.
Deze budgetwijziging werd via Religio ontvangen bij de stad op 7 mei 2021 om voor akteneming
voor te leggen aan de gemeenteraad.
MOTIVERING
BW 2 is een verfijning van BW 1 na ontvangst van de restauratiepremie van het Clerinxorgel. Alle
wijzigingen blijken uit de toelichting bij deze budgetwijziging.
Er zijn geen financiële gevolgen voor de stad.
De gemeentelijke exploitatietoelage blijft ongewijzigd.
ADVIEZEN
Het bisdom verleende gunstig advies op 5 mei 2021.
BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad neemt akte van budgetwijziging 2 van kerkfabriek Sint-Ursula van
Eigenbilzen.
Art. 2 Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Ursula van
Eigenbilzen en aan het bisdom.
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Rapportering corona-maatregelen

De raad (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Griet Mebis,
Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors,
Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen,
Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Twan Geris,
Bart Lindelauf, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt kennis van de
toelichting door de burgemeester omtrent de genomen maatregelen in het kader van de Covid-19
pandemie.
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Goedkeuring notulen gemeenteraad 4 mei 2021

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, 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, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) verleent de raad goedkeuring aan de notulen van de zitting van 4 mei
2021.

AANVULLENDE PUNTEN
1

Onderhandelingen in het kader van bijkomende asielopvangplaatsen in Bilzen –
aanvullend punt van Annick Ponthier ontvangen op 15 mei 2021

Met 4 ja-stemmen (Jean Geraerts, Annick Ponthier, Bart Lindelauf, Cindy Sax), 24 neen-stemmen
(Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Veerle Schoenmaekers, Inge Moors,
Ann Thijs, Tom Bosch, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin
Wolwertz, Véronique Jans, Twan Geris, Michiel Peters, Relinde Willems, Sandra Jans) en
3 onthoudingen (Frieda Brepoels, Wouter Raskin, Veronik Moesen) wordt het aanvullend punt van
raadslid Annick Ponthier inzake het betrekken van de bevolking en de gemeenteraad in de
onderhandelingen ikv bijkomende asielopvangplaatsen in Bilzen niet weerhouden.

2

Bijkomende plaatsen lokale opvang asielzoekers – aanvullend punt van Wouter
Raskin ontvangen op 15 mei 2021

Met 5 ja-stemmen (Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen), 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, Twan Geris, Michiel Peters, Relinde Willems, Sandra Jans) en
4 onthoudingen (Jean Geraerts, Annick Ponthier, Bart Lindelauf, Cindy Sax) wordt het aanvullend
punt van raadslid Wouter Raskin inzake de bijkomende plaatsen lokale opvang asielzoekers, niet
weerhouden.

3

Fraudeonderzoek buitenlands eigendom – aanvullend punt van Wouter Raskin op
26 mei 2021

De raad (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin,
Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz,
Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax,
Sandra Jans) oordeelt dat het aanvullend punt van raadslid Wouter Raskin inzake het
fraudeonderzoek buitenlandse eigendom zonder voorwerp is, gezien deze problematiek reeds op de
agenda van de bevoegde instantie staat.

4

Herstel perceel in oorspronkelijke staat – aanvullend punt van Frieda Brepoels op
27 mei 2021

De raad (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik
Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique
Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans)
oordeelt dat het aanvullend punt van raadslid Frieda Brepoels inzake het herstel van het perceel,
gelegen in de bufferzone, rechts van het Kinderrijck, in zijn oorspronkelijke staat reeds opgenomen
is in de planning.

5

Omvorming oude containerpark tot natuurgebied – aanvullend punt van Frieda
Brepoels op 27 mei 2021

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, Twan Geris,
Michiel Peters, Relinde Willems, Sandra Jans) wordt het aanvullend punt van raadslid
Frieda Brepoels inzake de omvorming van het oude containerpark tot natuurgebied, niet
weerhouden.

6

CO2-meters in scholen – aanvullend punt van Johan Danen op 27 mei 2021

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, Twan Geris,
Michiel Peters, Relinde Willems, Sandra Jans) wordt het aanvullend punt van raadslid Johan Danen
inzake de aankoop van CO2-meters voor de scholen, niet weerhouden.
MONDELINGE EN SCHRIFTELIJKE VRAGEN VAN RAADSLEDEN
Conform artikel 14 van het reglement van orde van de gemeenteraad kunnen de raadsleden
mondelinge en schriftelijke vragen stellen over gemeenschappelijke aangelegenheden die niet op de
agenda van de gemeenteraad staan.

DE VERGADERING WORDT DOOR DE VOORZITTER OM 00:07 UUR GESLOTEN.

Namens de gemeenteraad,
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Kristien Schoofs

De voorzitter,
Guy Sillen

