PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE
GEMEENTERAAD VAN 02/06/2020
AANWEZIG:
Guy Sillen (voorzitter),
Johan Sauwens (burgemeester),
Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike
Meijers (schepenen),
Jozef Roebben, Frederika Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Joannes Geraerts, Inge Moors, Ann
Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist,
Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf,
Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems (raadsleden),
Kristien Schoofs (algemeen directeur)
VERONTSCHULDIGD:
Cindy Sax (raadslid)

DE VERGADERING WORDT OM 20:01 UUR GEOPEND.

DE RAAD VERGADERT IN DIGITAAL.

1

Goedkeuring verkeersreglement houdende de wegversmalling Laarstraat

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier,
Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 119 en artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet bepalen dat het college van
burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
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 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de
plaatsing van verkeerstekens.
FEITELIJKE CONTEXT
Op de Laarstraat wordt er veel te hard gereden. Om dit hard rijden tegen te gaan werden er tijdelijk
bloembakken geplaatst om de bestuurders te verplichten op de rem te gaan staan.
MOTIVERING
Uit tellingen blijkt dat de wegversmalling met bloembakken wel degelijk werkt en resultaat aflevert.
De bloembakken werden onlangs vervangen door een betonnen element met een D1.
ADVIEZEN
De lokale politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst geeft een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1 Op navolgende weg worden verkeerskundige maatregelen ingevoerd:
- Laarstraat.
Art. 2

De verkeerskundige ingrepen omhelzen het volgende:
- Een verkeerseiland van 2,5m lengte waarbij de fietsers achter de drempel door rijden.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het verkeersborden D1.

Art. 3

De fietsdoorsteken, evenals de voorloop- en naloopzone aan iedere
opstelling worden
gemarkeerd middels overlangse dwarsmarkeringen die een fietspad aanduiden.

Art. 4

Een afschrift van dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de
afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
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Goedkeuring reglement houdende de voorwaarden tot het verkrijgen van een
machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier,
Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikelen 40 en 41 van het Decreet over het lokaal bestuur.
Artikelen 117, 119 en 119bis van de Nieuwe gemeentewet.

Het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer.
Het besluit van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel
bezoldigd personenvervoer.
De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en haar
uitvoeringsbesluiten.
Het gemeenteraadsbesluit van 4 februari 2020 tot vaststelling van een reglement houdende bepaling
van de gemeentelijke administratieve sancties.

FEITELIJKE CONTEXT
Ter goedkeuring ligt het reglement houdende de voorwaarden tot het verkrijgen van een machtiging
voor het gebruik van taxi standplaatsen op de openbare weg. In aanvulling op de Vlaamse
taxiregelgeving stelt dit reglement specifieke stedelijke voorschriften vast voor de machtigingen voor
standplaatstaxi’s op het grondgebied van de stad Bilzen.
MOTIVERING
Daar er in Bilzen 3 standplaatsen voor taxi’s zijn waarvoor er een machtiging tot gebruik kan
aangevraagd worden dient er een reglement opgesteld te worden.
BESLISSING
Art. 1 Niemand mag zonder gemeentelijke machtiging voor de exploitatie van een dienst voor
individueel bezoldigd personenvervoer vanaf een standplaats op de openbare weg die
daarvoor voorbehouden is (hierna verder genoemd de machtiging), gebruik maken van de
taxistandplaatsen op de openbare weg die zich op het grondgebied van Bilzen bevinden.
Art. 2 De machtiging wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die
hetzij een taxivergunning heeft, hetzij samen met de machtigingsaanvraag een
taxivergunning aanvraagt.
Art. 3 De machtiging wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen. Het
model van het aanvraagformulier is gevoegd als bijlage 1 bij dit reglement.
De aanvraag kan schriftelijk of via de Centaurus2020-databank gebeuren.
Art. 4

Bij de aanvraag worden volgende documenten gevoegd:
- kopie ID;
- kopie rijbewijs;
- uittreksel strafregister minder dan 3 maanden oud;
- bewijs van Nederlandse taalkennis niveau B1;
- een document waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale lasten
(zelfstandige en/of RSZ);
- een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de fiscale lasten;
- bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken
(aankoop-, huurkoop-, huurfinanciering- of bestelbonnen);

-

de volgende documenten, die uiterlijk voor de opmaak van de vergunningskaarten
moeten worden bezorgd: kopieën van het verzekeringsbewijs (groene kaart), de
verzekeringspolis, het keuringsbewijs, het certificaat van overeenstemming, het
kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs).

Art. 5 In de machtigingsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt aan elk
voertuig een identificatienummer toegekend. Elk identificatienummer kan slechts eenmaal
worden toegewezen.
De exploitant ontvangt pas machtigingskaarten nadat hij van elk vergund voertuig de
aankoopfactuur, de verzekeringspolis, het keuringsbewijs en het kentekenbewijs heeft
voorgelegd.
Art. 6 Onder de voorwaarden vastgesteld door de Gemeenteraad in dit reglement wordt de
machtiging of de hernieuwing van de machtiging op het grondgebied van Bilzen uitgereikt
door het college van burgemeester en schepenen binnen vijfenveertig dagen vanaf de dag
waarop de aanvraag volledig is. Als het bevoegde college gedurende de voormelde termijn
niet zetelt, wordt de termijn verlengd tot maximum zestig dagen. De weigeringsbeslissingen
worden aan de aanvrager betekend.
[= analoog met vergunningsaanvraag, is makkelijkst bij gelijktijdige aanvraag.]
De machtiging omvat de toelating voor het stationeren op eender welke standplaats op de
openbare weg in de vergunningverlenende gemeente die voorbehouden wordt voor de taxi’s.
De houder van een machtiging kan op geen enkel ogenblik en op geen enkele manier een
schadevergoeding eisen van de stad Bilzen, wanneer taxistandplaatsen heringericht,
verwijderd, verplaatst worden, tijdelijk niet inneembaar zijn, eventueel om redenen van
openbare orde of openbaar nut.
Art. 7 Het college van burgemeester en schepenen levert maximaal het aantal machtigingen af als
het aantal taxivoertuigen dat de aanvrager in exploitatie heeft en waarvoor hij dus over
taxikaarten of vergunningskaarten beschikt.
Er worden twee machtigingskaarten uitgereikt per voertuig waarvoor een machtiging wordt
verleend.
De machtigingskaarten worden in het voertuig bevestigd, onderaan rechts op de achterruit
en aan de rugleuning van de voorste passagierszetel.
Art. 8 De duur van de machtiging valt samen met de duur van de taxivergunning en kan de duur
van de taxivergunning niet overschrijden.
In afwijking van het eerste lid kan het college van burgemeester en schepenen gemotiveerd,
wegens bijzondere omstandigheden, een machtiging voor een kortere duur dan de
vergunning verlenen.
Een aanvraag tot hernieuwing van de machtiging moet, samen met alle vereiste bijlagen, ten
minste twee maanden vóór het verstrijken van de machtiging , aan het Mobiliteitsbedrijf
overgemaakt worden.
Art. 9

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt het maximum aantal machtigingen.

Art. 10 Voor de goedkeuring van de machtiging geldt volgende voorrangsregeling:
- de houders van een taxivergunning op basis van het decreet van 20 april 2001 die
vergund waren om gebruik te maken van de standplaatsen blijven gemachtigd om de
standplaatsen te gebruiken;
- als het maximum aantal machtigingen nog niet bereikt is, komen vervolgens de
aanvragers op een wachtlijst in aanmerking;
- als het maximum aantal machtigingen na afhandeling van de wachtlijst nog niet bereikt
is, of als er geen wachtlijst is, komen de andere aanvragers in aanmerking.
In elk van de in het eerste lid bepaalde mogelijkheden, krijgen zero emissie-voertuigen
voorrang.
Art. 11 De machtiging is persoonlijk en onoverdraagbaar.
Na een voorafgaande toelating van het bevoegde college mag de echtgeno(o)t(e) of de
duurzaam samenwonende partner of mogen bloed- of aanverwanten tot de tweede graad bij
overlijden of permanente arbeidsongeschiktheid van de houder van de machtiging, onder
dezelfde voorwaarden het gebruik van de taxistandplaatsen voortzetten tot het einde van de
in de machtiging gestelde termijn.
Een rechtspersoon kan de machtiging van een natuurlijk persoon die houder is van een
machtiging voortzetten wanneer deze houder zijn machtiging inbrengt in deze rechtspersoon
die hij opricht en waarvan hij de meerderheidsvennoot is, alsook de zaakvoerder.
Art. 12 De machtiging dient afgehaald te worden binnen de drie maanden vanaf de datum van de

beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Na deze termijn vervalt de
machtiging.
Art. 13 Bij een met redenen omklede beslissing van het college van burgemeester en schepenen
kan de machtiging ingetrokken of voor een bepaalde duur geschorst worden of kan de
hernieuwing van de machtiging worden geweigerd:
- indien de exploitant de machtigingsvoorwaarden van dit reglement niet naleeft;
- indien de exploitant om om het even welke reden (schorsing, intrekking, vrijwillige
stopzetting…) niet langer over een taxivergunning beschikt.
Art. 14 Tegen de in artikel 13 genoemde beslissingen, of in voorkomend geval bij ontstentenis van
beslissing binnen de termijnen bepaald in artikel 6, kan een herzieningsaanvraag ingediend
worden bij het college van burgemeester en schepenen. De herzieningsaanvraag moet
worden ingediend met een beveiligde zending binnen vijftien dagen na de betekening van de
weigering of binnen vijftien dagen na de datum waarop de termijnen bepaald in artikel 6
verstrijken die op de indiening van de aanvraag volgt.
Daarop organiseert de gemeente binnen de vijfenveertig dagen een hoorzitting.
Als daarna de beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt bevestigd,
kan een beroep ingesteld worden bij de Raad van State.
Art. 15 Het aantal voertuigen dat aanwezig is op een bepaalde standplaats op de openbare weg,
mag in geen geval het aantal beschikbare plaatsen overschrijden.
Art. 16 De gemeente kan specifieke taxistandplaatsen voorzien voor de elektrische voertuigen.
Deze mogen enkel gebruikt worden door de elektrische taxivoertuigen. Dit geldt ook als de
taxistandplaatsen zich vooraan de wachtrij bevinden.
Art. 17 Bij vertrek van op de taxistandplaats met een klant moet de taxameter steeds in werking
gesteld zijn.

Art. 18 De tarieven moeten zichtbaar uitgehangen worden in het voertuig waarvoor de machtiging
geldt.
Art. 19 De dienstverlening tegenover de klanten en de vervoerde personen en de daaraan te stellen
vereisten:
De houder van een machtiging dient zijn bestuurders te wijzen op volgende verplichtingen:
- een net voorkomen te hebben, alsook fatsoenlijk gekleed te zijn om zijn beroep uit te
oefenen, sportkledij en baseballcaps worden aldus niet toegelaten;
- klanten met een blindengeleidehond of andere assistentiehond op te nemen, andere
huisdieren kunnen worden geweigerd;
- zich beleefd te gedragen tegenover de klanten of derden wanneer hij in dienst is;
- vooraleer het voertuig te starten, na te gaan of alle deuren goed dicht zijn;
- altijd in te staan voor de netheid van de taxi en de taxistandplaatsen;
- zich op correcte wijze en met inachtneming van de verkeersregels in het verkeer
gedragen;
- voorwerpen die in zijn voertuig gevonden zijn, uiterlijk binnen twee dagen bij de politie af
te geven;
- In hun betrekkingen met het publiek zullen de vergunninghouder en zijn personeel zich
uitsluitend van de Nederlandse taal bedienen tenzij mocht blijken dat de klant deze taal
niet of niet voldoende machtig is.
Art. 20 Bij de vaststellingen van overtredingen op dit reglement wordt een gemeentelijke
administratieve sanctie toegepast volgens het GAS-reglement van 4 februari 2020, en haar
eventuele latere wijzigingen.
Art. 21 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2020.
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Aanleg fietspaden en aanhorigheden aan de Vossenkuilstraat en Hoefaertweg –
besteknummer 3P-1855: 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, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems) 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 gemeenteraad verleende in zitting van 4 december 2018 goedkeuring aan de lastvoorwaarden,
de raming en de plaatsingsprocedure van de opdracht “Aanleg fietspaden en aanhorigheden aan de
Vossenkuilstraat en Hoefaertweg”, met name de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 15 april 2019 goedkeuring aan
de gunning van deze opdracht aan WILLEMEN INFRA NV, Paalsteenstraat 34 te 3500 Hasselt
tegen het nagerekende offertebedrag van € 404.142,47 excl. btw of € 489.012,39 incl. 21% btw.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
3P-1855.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 1 juli 2019 goedkeuring aan de
aanvangsdatum van deze opdracht, zijnde 2 september 2019.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 23 december 2019
goedkeuring aan verrekening 1 voor een bedrag in meer van € 11.136,68 incl. btw.
De ontwerper, Sweco Belgium, Herckenrodesingel 8B bus 3.01 te 3500 Hasselt stelde een procesverbaal op van voorlopige oplevering, die plaatsvond op 25 maart 2020.
In het proces-verbaal van voorlopige oplevering werden volgende opmerkingen vermeld:
De werken worden aanvaard onder de volgende voorwaarden:
a) De slemlaag op de verbinding tussen het jaagpad en Vossenkuilstraat dient hersteld te worden.
b) De asfaltbeschadigingen in de bocht van de kruising tussen de Hoefaertweg en de
Zangerheistraat dienen hersteld te worden.
c) de aannemer staat in voor het inzaaien van de tussenbermen met het voorgeschreven
zaadmengsel, conform overeengekomen tijdens opmaak eindstaat.
De hiervoor vermelde opmerkingen dienen te zijn aangepast voor definitieve oplevering (a & b),
opmerking c) moet aangepast zijn in huidig plantseizoen (voorjaar 2020).
MOTIVERING
De ontwerper, Sweco Belgium, Herckenrodesingel 8B bus 3.01 te 3500 Hasselt stelde de
eindafrekening op, waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken € 357.959,00 incl. btw bedraagt,
als volgt gedetailleerd:
Raming
Bestelbedrag
HV in meer
HV in min
Bijwerken
Bestelbedrag na verrekeningen
Afrekening VH (in min)
Reeds uitgevoerd
Prijsherzieningen

+
+
=
=
+

€ 420.449,60
€ 404.142,47
€ 74.549,68
€ 63.413,00
€ 0,00
€ 415.279,15
€ 58.123,19
€ 360.591,41
€ -3.435,45

Totaal excl. btw
Btw (enkel op posten 3 en 113)
TOTAAL

=
+
=

€ 357.155,96
€ 803,04
€ 357.959,00

BESLISSING
Art. 1

Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Aanleg fietspaden en
aanhorigheden aan de Vossenkuilstraat en Hoefaertweg”, opgesteld door de ontwerper,
Sweco Belgium, Herckenrodesingel 8B bus 3.01 te 3500 Hasselt, waaruit blijkt dat de
werken een eindtotaal bereikten van € 357.155,96 excl. btw of € 357.959,00 incl. btw.
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Fluvius - offerte P/046476 - aanleg elektriciteit en kabeldistributie bedrijventerrein
Spelver III: goedkeuring offerte

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier,
Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het besluit van de gemeenteraad van 16 mei 2017 houdende de goedkeuring van de nieuwe Code
voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.
FEITELIJKE CONTEXT
Op verzoek van de stad stelde Fluvius cvba op 11 maart 2020 een offerte op met dossiernummer
P/046476 voor het project ‘Bedrijventerrein Spelver III.
MOTIVERING
De stad is aangesloten bij Fluvius cvba, en de hierboven vermelde opdracht kadert binnen de
doelstellingen van deze intercommunale waarin de stad is toegetreden teneinde op haar
grondgebied die doelstellingen te verwezenlijken.
ADVIEZEN
De projectcoördinator, Nick Mouchaers, verleende gunstig advies voor de offerte.
FINANCIELE ASPECTEN
De kostprijs voor de werken wordt geraamd op € 123.226,47 excl. btw of € 125.297,29 incl. btw
opgesplitst als volgt :
1. Uitbreiding distributienetten binnen het project (vrij van btw) :
- Laagspanning - € 52.566,65 incl. 0 % btw
- Middenspanning - € 12.984,00 incl. 0% btw
- Openbare verlichting – € 47.814,85 incl. 0 % btw
2. Uitbreiding distributienetten buiten het project :

- Forfaitaire tussenkomst elektriciteit – € 9.705,57 excl. btw of € 11.743,74 incl. 21% btw
3. Studie - € 155.50 excl. btw of € 188,16 incl. 21 % btw.
De kosten worden gefinancierd via het tegoed aan trekkingsrechten.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de offerte met dossiernummer P/046476 voor
het project ‘Bedrijventerrein Spelver III.
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Beëindiging van de ereloonovereenkomst tussen de stad Bilzen en Sweco Belgium nv
voor het project Weyerkensbeek

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier,
Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems) 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 ereloonovereenkomst die op 9 april 2010 werd afgesloten tussen de stad Bilzen en Libost Group
nv (thans: Sweco Belgium nv) met als onderwerp het opstellen van een wegenis- en rioleringsontwerp Weyerkensbeek te Rosmeer (Bosstraat, deel Daalstraat, deel Kerkstraat, deel Diepestraat).
FEITELIJKE CONTEXT
Het totale project is overgenomen door Aquafin en de stad Bilzen dient daarom in te stappen in de
raamovereenkomst van Aquafin waarbij er een ontwerper is aangeduid.
De partijen wensen bijgevolg de lopende ereloonovereenkomst tussen hen te beëindigen.
De stad Bilzen betaalt in het kader van deze beëindiging een schadevergoeding aan Sweco Belgium
nv ten bedrage van 30% van het openstaande ereloon op de schijf voorontwerp, hetgeen neerkomt
op een bedrag van € 5.747,64 excl. btw.
Het voorliggend voorstel van overeenkomst teneinde de bestaande ereloonovereenkomst te
beëindigen.
Deze vergoeding wordt betaald door de stad Bilzen tot slot van alle rekeningen.
FINANCIELE ASPECTEN
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de jaarbudgetrekening 2020/ACT-54/031000/6430000/STAD/CBS/IP-GEEN.

BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de overeenkomst tussen de stad Bilzen en Sweco Belgium nv tot
beëindiging van de ereloonovereenkomst goed.
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Kunstkoepel: goedkeuring ILV-overeenkomst tussen Bilzen, Lanaken en Zutendaal en
aanduiding vertegenwoordigers

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier,
Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur, meer bepaald Deel 3, Titel 3, Hoofdstuk 2 met betrekking tot
samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid.
Het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs van 9 maart 2018.
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 2 juli 2019
FEITELIJKE CONTEXT
Eind augustus 2019 liep de toenmalige IGS (Intergemeentelijke Samenwerking) tussen Bilzen,
Lanaken en Zutendaal af. Om alle partijen de kans te geven een vernieuwing te bekijken, werd
ervoor geopteerd een voorlopige ILV-overeenkomst voor 1 jaar af te sluiten.
Dit werd alzo goedgekeurd op de gemeenteraad van 2 juli 2019.
MOTIVERING
Thans hebben alle partijen rond de tafel gezeten en ligt er een voorstel voor een nieuwe
samenwerking van 6 jaar onder de vorm van een interlokale vereniging.
Deze overeenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden van alle
deelnemende gemeenten, zijnde Lanaken, Zutendaal en Bilzen.
Artikel 5 van de Interlokale vereniging voor Deeltijds Kunstonderwijs, vraagt de oprichting van een
beheerscomité. Door elke gemeenteraad wordt een lid van het college van burgemeester en
schepenen afgevaardigd, alsmede een vervangend lid met hetzelfde mandaat ingeval van
afwezigheid van het effectief lid. De leden van het beheerscomité worden afgevaardigd voor de
periode van een bestuurslegislatuur, onverminderd de mogelijkheid van de gemeenteraden het
mandaat van hun vertegenwoordigers in te trekken en onverminderd de beëindiging van rechtswege
van het mandaat van de leden van het beheerscomité zodra zij hun betreffende politieke mandaat
verliezen. De leden blijven evenwel lid van het beheerscomité tot het moment dat er in hun
vervanging is voorzien.

In geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden duiden de deelnemende gemeenten in de
eerste drie maanden volgend op het jaar van de verkiezingen de nieuwe bestuurders aan. Zij treden
aan vanaf het ogenblik van hun aanstelling.
BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad keurt de bijgevoegde overeenkomst goed tot oprichting van de interlokale
vereniging Kunstkoepel Academies voor Beeld, Muziek en Woordkunst-Drama voor 6 jaar.
Art. 2 De gemeenteraad stelt mevrouw Griet Mebis, schepen van Academie, aan als afgevaardigde
voor het beheerscomité van de Interlokale vereniging voor Deeltijds Kunstonderwijs. De heer
Bruno Steegen, tevens schepen van Stad Bilzen, wordt aangeduid als plaatsvervanger.
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Kerkfabriek St. Quintinus Hees-Bilzen: restauratie klokkeninstallatie

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier,
Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems) 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 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet).
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de organisatie van de werking van de erediensten.
De beslissing van de gemeenteraad van 5 november 2019 betreffende de goedkeuring van het
meerjarenplan van de kerkfabriek 2020-2025.
FEITELIJKE CONTEXT
De beslissingen van de kerkfabriek van 20 december 2019 en van 21 februari 2020 betreffende de
gunning van de opdracht aan Clock-O-Matic uit Holsbeek voor de restauratie van de
klokkeninstallatie en dit voor een bedrag van € 19.741.58 of € 23.887,32 incl. 21% btw.
De brief van de kerkfabriek St. Quintinus Hees-Bilzen van 21 maart 2020 betreffende de aanvraag
van een doorgeeflening voor de restauratie van de klokkeninstallatie.
MOTIVERING
Naar aanleiding van een externe audit van Monumentenwacht Vlaanderen VZW werd de firma
‘Clock-O-Matic’ gevraagd naast het jaarlijks onderhoud ook de toestand van de klokkeninstallatie te
onderzoeken.

Het verslag van het onderzoek door de firma ‘Clock-O-Matic’ uit Holsbeek - resulteerde in de
renovatie van:
-

Ontroesten en schilderen van metalen onderdelen
Vervangen elektronica luidinstallatie (movotron modulair)
Plaatsing elektromagnetische klephamer
Netwerk en programma-uurwerk Apollo III

De beslissingen van de kerkraad worden gunstig geëvalueerd.
FINANCIELE ASPECTEN
De kosten voor de renovatiewerken bedragen € 19.741.58 of € 23.887,32 incl. 21% btw.
De nodige kredieten zijn voorzien in het budget boekjaar 2020 post 41 ‘gebouw van de eredienst4110 grote herstellingen’ van de kerkfabriek.
De nodige kredieten voor de doorgeeflening worden voorzien in het budget op de jaarrekening
2020/GBB-KERK/0790-06/2903909/STAD/CBS/IP-GEEN.
BESLISSING
Art. 1

De beslissingen van de kerkfabriek van 20 december 2019 en van 21 februari 2020
betreffende de gunning van de opdracht aan Clock-O-Matic uit Holsbeek voor de restauratie
van de klokkeninstallatie, wordt gunstig geadviseerd.

Art. 2

De vraag van de kerkfabriek St. Quintinus Hees-Bilzen van 31 maart 2020 betreffende de
toekenning van een doorgeeflening ten bedrage van € 23.887,32 wordt goedgekeurd.
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Participatie van de stad Bilzen in het project Landschapsteams van het Regionaal
Landschap Haspengouw en Voeren

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier,
Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER B
B.19.0283
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
FEITELIJKE CONTEXT
Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren heeft via een overeenkomst tussen 2014 en
2018 zes ploegen arbeiders (park-rangers) uit de sociale economie ingezet voor landschapsonderhoud en -herstel in heel Limburg.

Eind vorig jaar keurde de provincieraad de meerjarenbegroting goed waarin ook de verderzetting
van het project Parkrangers vervat zit.
Vorige maand heeft de deputatie vervolgens een besluit ondertekend waarin de randvoorwaarden
voor dit project geconcretiseerd werden. Hierdoor kan het onderhoud van de wandelroutes ook voor
de volgende zes jaar gegarandeerd worden.
Vanaf dit jaar zal de naam van het project wijzigen van Parkrangers naar Landschapsteams. Op
terrein blijft alles grotendeels hetzelfde.
Naast het onderhoud van de recreatieve wandelgebieden zorgden deze landschapsteams de
afgelopen jaren ook voor heel wat acties rond landschapszorg, zoals de aanplant en herstel van
hagen, hoogstamboomgaarden, knotbomen, … .
Deze dienstverlening kan eveneens – zij het onder een lichtjes andere vorm – door de
landschapsteams verzorgd worden.
De provincie financiert 60% van de kostprijs voor de werking van de Landschapsteams. Hierin zitten
zowel de kosten voor de sociale economiearbeiders, de hele begeleiding van de opmaak van de
plannen, afstemming met betrokkenen, overleg met aangelanden, opmaak van eventuele
vergunningen, de coördinatie en het opleveren van de werken door het Regionaal Landschap.
Hierdoor kan het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren deze service dus aanbieden tegen
40% van de reële kostprijs.
Voor de stad Bilzen bieden ze het volgende aan:
Voor het onderhoud van de verschillende wandelpaden, bedraagt de gemeentelijk bijdrage jaarlijks
€ 5.520. Volgende wandelgebieden worden hiermee onderhouden:
-

Verborgen Moois Jonckholt
Greenspot Munsterbos
Greenspot Alden Biesen
(zie ook onderhoudsfiches in bijlage).

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op 8 bijkomende gesubsidieerde
landschapsteamdagen aan € 240 per ploegdag, voor het uitvoeren van werken rond
landschapszorg.
Voorwaarde is wel dat deze werken geen regulier onderhoud omvatten en dienen voor
landschapsherstel-/inrichting zoals de aanplant en het herstel van hoogstamboomgaarden, hagen,
poelen, … .
Deze ploegdagen kunnen ingezet worden op publiek domein maar zullen ook ingezet worden voor
de inwoners.
De thema’s of gebieden kunnen jaarlijks herzien worden en worden vastgelegd in een jaarlijks
overleg.
De totale kostprijs voor het inzetten van de landschapsteams gecoördineerd door RLHV bedraagt
voor dus in totaal voor de stad Bilzen € 7.440,00. Dit is de kostprijs voor het onderhoud van de
wandelpaden en de kostprijs voor het landschapsherstel samengeteld.

MOTIVERING
De deelname aan het project Landschapsteams en de ondertekening van de overeenkomst zal de
landschappelijke en natuurlijke kwaliteit van de stad Bilzen ten goede komen.
FINANCIELE ASPECTEN
Er is een gunstig financieel advies.
Het nodige budget € 7.440,00 is voorzien in het BBC van 2020-2025 onder artikelnummer
2020/GBB-MIL/0340-00/6139999.
BESLISSING
Art. 1 De stad Bilzen participeert in 2020-2025 in het project Landschapsteams van het Regionaal
Landschap Haspengouw en Voeren.
Art. 2 De nodige kredieten van € 7.440,00 (met jaarlijkse indexering van 2%) zijn voorzien in BBC
2020-2025 onder artikelnummer 2020/GBB-MIL/0340-00/6139999.
Art. 3 Dit besluit en de ondertekende overeenkomst zullen worden bezorgd aan het Regionaal
Landschap Haspengouw en Voeren vzw, Daaleindestraat 2, 3720 Kortessem.
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Goedkeuring van een buitengewone toelage aan natuurvereniging Natuurpunt voor de
aankoop van natuurgebieden te Bilzen

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier,
Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Gemeenteraadbesluit d.d. 17 december 2001 betreffende de vaststelling subsidiereglement met
betrekking tot de aankoop van natuurgronden door natuurverenigingen: opheffing gemeenteraadsbesluiten van 28 maart 1994 en 29 mei 1995 met ingang van 1 januari 2002 en nieuwe vaststelling
subsidiereglement, aangepast aan de invoering van de euro.
FEITELIJKE CONTEXT
Natuurvereniging Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen heeft een aanvraag ingediend voor
het bekomen van een investeringssubsidie voor de aankoop van 8 percelen natuurgebied in het
Munsterbos en de Demervallei te Bilzen

Het betreft volgende percelen:
-

-

Bilzen, 1ste Afdeling, Sectie F, nrs.
− 197E en 198N: 27a 69ca
− 59 en 67A: 53a 36ca
Bilzen, 2de Afdeling, Sectie A, nr.
− 186C: 22a 88ca
Bilzen, 2de Afdeling, Sectie C, nr.
− 338G: 16a 66ca
Bilzen, 3de Afdeling, Sectie A, nr.
− 390F: 19a 30ca
Bilzen, 5de Afdeling, Sectie A, nr.
− 21C: 1ha 36a 00ca

De totale oppervlakte van deze percelen bedraagt 2ha 75a 72ca.
Zij kochten deze percelen aan per verschillende notariële aktes in 2019 die toegevoegd zijn in
bijlage.
De totale aankoopprijs van deze gronden bedroeg in totaal € 72.832,05.
Volgens het gemeentelijk reglement komen zij in aanmerking om 40 % van de aankoopprijs terug te
ontvangen in het kader van deze gemeentelijke toelagen.
Natuurvereniging Natuurpunt ontvangt van het Vlaams Gewest een subsidie van € 58.100,00
Dit betekent dat de toelage € 5.892,82 zou bedragen.
MOTIVERING
Het is nodig om deze investeringssubsidie toe te kennen aan natuurverenigingen wanneer zij
natuurgebieden aankopen om het natuurpatrimonium op het grondgebied Bilzen te versterken en op
te waarderen.
FINANCIELE ASPECTEN
Er is een gunstig financieel advies.
Er is € 5.892,82 voorzien in de jaarbudgetrekening 2020/ACT-112/0340-00/6640000/STAD/CBS/IPGEEN.
BESLISSING
Art. 1

Aan natuurvereniging Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen wordt een buitengewone
toelage (investeringssubsidie) toegekend van € 5.892,82 als tussenkomst in de kosten voor
de aankoop van 8 percelen natuurgebied in het Munsterbos en de Demervallei.

Art. 2

Er is € 5.892,82 voorzien in de jaarbudgetrekening 2020/ACT-112/034000/6640000/STAD/CBS/IP-GEEN.

Art. 3

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan natuurvereniging
Natuurpunt, Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen.

Art. 4
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De beslissing wordt gehecht aan het desbetreffende betalingsbevel.

Algemene Vergadering Limburg.net - woensdag 24 juni 2020 - goedkeuring
agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger

Met 7 ja-stemmen (Frieda Brepoels, Jean Geraerts, Annick Ponthier, Wouter Raskin,
Veronik Moesen, Johan Danen, Bart Lindelauf), 22 neen-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens,
Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève,
Maike Meijers, Jos Roebben, Inge Moors, Ann Thijs, Tom Bosch, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Jochen Martens, Michiel Peters,
Relinde Willems) en 1 onthouding (Veerle Schoenmaekers) wordt het amendement van raadslid
Wouter Raskin betreffende de vraag aan Limburg.net om in gesprek te gaan met de Stad Bilzen om
de afvalfactuur af te schaffen, niet weerhouden.
Met 23 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Veerle Schoenmaekers,
Inge Moors, Ann Thijs, Tom Bosch, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin
Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems) en
7 onthoudingen (Frieda Brepoels, Jean Geraerts, Annick Ponthier, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Bart Lindelauf) 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 29 april 2020 de agenda van de Algemene
Vergadering van Limburg.net op woensdag 24 juni 2020 om 18 uur goed.
Limburg.net stuurde op maandag 4 mei 2020 de uitnodigingsbrief tot de Algemene Vergadering van
Limburg.net van woensdag 24 juni 2020 om 18 u, met vermelding van de volledige agenda. De
vergaderlocatie en/of vergaderwijze zal later gecommuniceerd worden gezien de coronacrisis.
Agenda Algemene Vergadering
1) Welkom door de voorzitter
2) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten)
3) Jaarrekening 2019 / Verslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders / Verslag van de
commissaris (454 DLB, art. 40 statuten)
4) Activiteitenverslag 2019
5) Kwijting aan de bestuurders (art. 454 DLB, art. 40 statuten)
6) Kwijting aan de commissaris (art. 454 DLB, art. 40 statuten)

7) Aanduiding revisor voor de boekjaren 2020-2022
8) Benoeming leden en plaatsvervangers algemeen comité (art. 29 Statuten)
a. De heer J. Gaens vervangt de heer H. Broers als plaatsvervanger voor de gemeente
Voeren voor het algemeen comité.
9) Stand van zaken Optimo
10) Varia
De heer Twan Geris is de afgevaardigde van de stad Bilzen.
De gemeenteraad dient de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor elke
algemene vergadering te herhalen.
De volgende bijlagen worden ter beschikking gesteld:
-

Uitnodigingsbrief Algemene Vergadering d.d. 24/06/20
Modelbesluit agenda en in te nemen standpunten Algemene Vergadering
Bijlage punt 3a: Jaarrekening 2019
Bijlage punt 3b: Jaarverslag raad van bestuur 2019
Bijlage punt 3c: PowerPoint presentatie jaarrekening 2019
Bijlage punt 4a: Activiteitenverslag 2019
Bijlage punt 7: Aanduiding revisor voor de boekjaren 2020-2022

MOTIVERING
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te
weigeren. Het mandaat van de vertegenwoordiger kan opnieuw vastgesteld worden.
BESLISSING
Art. 1 De agendapunten van de Algemene Vergadering van woensdag 24 juni 2020 van de
Opdrachthoudende vereniging Limburg.net worden goedgekeurd en het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt opnieuw vastgesteld.
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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Algemene vergadering Cipal dv - donderdag 25 juni 2020: goedkeuring agendapunten
en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de stad

Met 27 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels,
Veerle Schoenmaekers, Inge Moors, Ann Thijs, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans,
Antoine Geris, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems) en 3 onthoudingen (Jean Geraerts,
Annick Ponthier, Bart Lindelauf) 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 25 juni 2020 om 16u. Gelet op de coronapandemie zal de
vergadering 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 25 juni 2020, zoals overgemaakt per e-mail op d.d. 7 mei 2020, 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
25 juni 2020 goed.

Art. 2

Aan de effectieve vertegenwoordiger, en in voorkomend geval de plaatsvervangende
volmachtdrager, wordt mandaat verleend om op de Algemene Vergadering van Cipal van
25 juni 2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te
handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen
over de agendapunten van deze algemene vergadering en verder al het nodige te doen
voor de afwerking van de volledige agenda.

Art. 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit
en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
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Algemene vergadering intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in
Limburg, afgekort IGL - donderdag 25 juni 2020 - goedkeuring agenda en vaststelling
mandaat

Met 27 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels,
Veerle Schoenmaekers, Inge Moors, Ann Thijs, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans,
Antoine Geris, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems) en 3 onthoudingen (Jean Geraerts,
Annick Ponthier, Bart Lindelauf) 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 25 juni 2020. De agenda telt 6 agendapunten. Aan de gemeenteraad wordt
gevraagd om de agenda goed te keuren en het mandaat van de gemeentelijke afgevaardigde vast
te stellen.
MOTIVERING
Doordat het stadsbestuur een samenwerkingsovereenkomst met IGL heeft, wordt het stadsbestuur
uitgenodigd voor elke Algemene Vergadering. Door de participatie aan deze intercommunale
vereniging worden de belangen van de personen met een handicap afgedekt. Gelet op de
agendapunten is het wenselijk om de agenda goed te keuren en de afgevaardigde een positieve
stem over de agendapunten uit te laten brengen.
BESLISSING
Art. 1 Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota’s worden de agenda van de
gewone Algemene Vergadering van IGL (Intercommunale vereniging voor hulp aan
Gehandicapten in Limburg) van donderdag 25 juni 2020 goedgekeurd.
Art.2

De gemeenteraad draagt zijn afgevaardigde of plaatsvervanger op om een positieve stem uit
te brengen over de agendapunten van de gewone Algemene Vergadering op 25 juni 2020.

Art.3

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

Art.4

De gemeenteraad geeft opdracht aan de deskundige toegankelijkheid om dit dossier verder
op te volgen.
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Goedkeuring reglement inzake eretitels

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

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 17 § 4 en artikel
148 inzake het toekennen van eretitels aan gemeenteraadsleden en schepenen door de
gemeenteraad.
FEITELIJKE CONTEXT
De mandataris kan een eretitel toegekend krijgen als beloning voor de loopbaan.
De toekenning van een eretitel aan de burgemeesters is een bevoegdheid van de Vlaamse regering.
De toekenning van een eretitel aan raadsleden, schepenen en voorzitters en leden van het bijzonder
comité voor de sociale dienst daarentegen is een bevoegdheid voor het bestuur.
Het is de gemeenteraad en OCMW-raad die hiervoor de voorwaarden dienen vast te stellen.
MOTIVERING
Aangezien er in Bilzen hieromtrent nog geen reglement bestaat, is het wenselijk dat de
gemeenteraad de voorwaarden voor het toekennen van een dergelijke eretitel vastlegt in een
algemeen reglement.
Daarenboven is het aangewezen een uniform reglement vast te leggen voor zowel stad als OCMW.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt het navolgend reglement inzake het toekennen van eretitels goed.

Art. 2

De gemeenteraad is bevoegd voor het toekennen van de eretitel van hun ambt aan de
gewezen schepenen en de gewezen gemeenteraadsleden onder de hieronder gestelde
voorwaarden.

Art. 3

Ereschepen
De titel van ereschepen kan worden toegekend aan de rechthebbende die minstens 10 jaar
het ambt van schepen heeft bekleed.
De schepen van rechtswege (voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst of voorheen
voorzitter van de OCMW-raad) heeft de keuze tussen de titel van ereschepen of de titel van
erevoorzitter van het BCSD. Beide eretitels kunnen niet samen gevoerd worden.

Art. 4

Eregemeenteraadslid
De titel van eregemeenteraadslid kan worden toegekend aan de rechthebbende die
minstens 10 jaar lid is geweest van de gemeenteraad.
De perioden van lidmaatschap van de OCMW-raad (bij overgangsmaatregel, gebaseerd op
de regelgeving Gemeentedecreet en OCMW-decreet) binnen hetzelfde bestuur, al dan niet
aansluitend voor of na het ambt als gemeenteraadslid, kunnen in voorkomend geval
hiervoor meegerekend worden, met dien verstande dat de periode van het mandaat van
gemeenteraadslid het langst heeft geduurd. In het ander geval kan de titel van ere-OCMWraadslid aangevraagd worden via het specifiek reglement.

Art. 5

De eretitel kan postuum toegekend worden, met instemming of op verzoek van de
nabestaanden.

Art. 6

De eretitel wordt niet automatisch verleend.
De eretitel wordt verleend op vraag van de betrokkene of de nabestaanden van de
overleden mandataris.

Art. 7

Betrokkene dient van onberispelijk gedrag te zijn. Hieronder wordt verstaan het ontbreken
van een zware strafrechtelijke veroordeling dan wel een tuchtstraf of het niet bestaan van
andere erg onterende feitelijkheden. De gewezen mandataris moet uitdrukkelijk de toelating
geven aan de algemeen directeur om een bewijs van goed gedrag en zeden op te vragen.

Art. 8

De eretitel kan niet worden toegekend zolang de in aanmerking komende mandataris nog
een mandaat van burgemeester, schepen of gemeenteraadslid uitoefent.
Indien de eretitel reeds werd toegekend en de betrokkene opnieuw mandataris wordt mag
de eretitel niet gevoerd worden tijdens de uitoefening van het (nieuwe) mandaat.

Art. 9 Betrokkene dient bij de aanvraag of de toestemming een verklaring op eer te voegen waarbij
verklaard wordt dat hij voldoet aan bovenvermelde voorwaarden
Art. 10 Aan de eretitel zijn geen financiële voorwaarden verbonden.
Art. 11 De eretitel wordt toegekend in openbare zitting van de gemeenteraad.
Art. 12 Als na de toekenning van de eretitel betrokkene een zware strafrechtelijke veroordeling dan
wel een zware tuchtstraf oploopt of erg onterende feitelijkheden begaat, kan de
gemeenteraad de eretitel intrekken in geheime zitting.
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Jaarrekening AGB 2019 volgens de beleids- en beheerscyclus

Met 27 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels,
Veerle Schoenmaekers, Inge Moors, Ann Thijs, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans,
Antoine Geris, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems) en 3 neen-stemmen
(Jean Geraerts, Annick Ponthier, Bart Lindelauf) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 243 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad advies uitbrengt over de
jaarrekening 2019 van het AGB.
Artikel 260 van het decreet lokaal bestuur betreffende de inhoud van de jaarrekening.
Artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat de gemeenteraad de jaarrekening
2019 van het AGB goedkeurt.
De statuten van het AGB Stadsontwikkeling Bilzen.
De goedkeuring van de jaarrekening 2019 door de raad van bestuur van het AGB op 21 april 2020.

Het schriftelijk verslag van de commissaris-revisor ter controle van de jaarrekening 2019.
FEITELIJKE CONTEXT
De jaarrekening 2019 van het AGB werd opgemaakt. De jaarrekening bevat een beleidsevaluatie,
een financiële nota en een toelichting.
De jaarrekening 2019 resulteert in een positief resultaat van het boekjaar van € 32.333,68.
Hiervan wordt € 1.018,98 uitgekeerd aan stad Bilzen als rechthebbende uit het overschot van het
boekjaar.
De vlottende activa bedragen € 441.379,24; de vaste activa € 21.713.457,04 en het balanstotaal
€ 22.154.836,28.
De schulden bedragen € 14.741.666,42 en het nettoactief € 7.413.169,86.
MOTIVERING
De jaarrekening 2019 van het AGB geeft het beleid weer dat gedurende het boekjaar 2019 is
gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen en de mate waarin ze zijn bereikt.
De financiële nota bevat de financiële gevolgen van het gevoerde beleid.
In de toelichting bij de jaarrekening wordt alle informatie opgenomen die relevant is voor de
raadsleden om de jaarrekening 2019 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 goedkeuring en voor het
verlenen van kwijting aan de bestuurders.
BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad verleent gunstig advies en keurt de jaarrekening 2019 goed waarvan de
resultatenrekening resulteert in een winst van € 32.333,68 en verleent hierover kwijting aan
de bestuurders van het AGB.
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Rapportering Corona-maatregelen

De raad (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier,
Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems) neemt kennis van volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Art. 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Besluit van de gemeenteraad d.d. 7 april 2020 inzake de goedkeuring van compensatiemogelijkheden in het kader van het coronavirus.

FEITELIJKE CONTEXT
Op 7 april 2020 werd door de gemeenteraad een uitzonderlijke maatregel goedgekeurd naar
aanleiding van de federale fase omwille van het coronavirus die een delegatie gaf aan de
uitvoerende organen om compensatiemogelijkheden toe te passen.
De beslissingen van de uitvoerende organen dienen conform dit besluit wel steeds aan de
gemeenteraad gerapporteerd te worden.
Hierbij volgt thans een opsomming van de maatregelen die door de uitvoerende organen werden
genomen in het kader van dit gemeenteraadsbesluit:
Maatregelen genomen door het college van burgemeester en schepenen
- Organisatie van 2 webinars voor ondernemers over ondernemen bij heropstart na coronamaatregelen (CBS 11/5)
- Goedkeuring bestelbonnen volgens de vereenvoudigde procedure voor opdrachten van
maximum € 30.000,00 exclusief btw, meer bepaald voor materiaal voor mondmaskers (CBS
11/5)
- Markten: voorstel marktplan nav corona (CBS 18/05)
- Aankoop mondmaskers via de opdrachtencentrale stad Genk – besteknummer 202/20:
Goedkeuring plaatsing (CBS 18/05)
Maatregelen genomen door het directiecomité van het AGB Stadsontwikkeling Bilzen
- Goedkeuring bestelbon aankoop beschermhoesjes voor de headsets van ‘Bilzen Mysteries: Het
Verhaal’ en ‘Bilzen Mysteries: Het Complot’ waardoor Bilzen Mysteries als een coronaveilige
attractie in de markt kan gezet worden, wat ook de vraag van de Raad van Bestuur was (DC
19/05/2020).
MOTIVERING
Alle maatregelen die door de uitvoerende organen werden genomen en die thans worden
gerapporteerd aan de gemeenteraad vallen onder de uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van
7 april 2020.
Daarnaast heeft de stad Bilzen de intentie om nog enkele acties te ondernemen of werden reeds
acties ondernomen die hierbuiten vallen, doch die tevens ter kennisgeving aan de gemeenteraad
worden voorgelegd via een aparte nota die als bijlage bij dit dossier wordt gevoegd.
Eveneens voegen we hierbij een financiële rapportering en een rapportering omtrent sociale
problematieken.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt kennis van de genomen maatregelen door de uitvoerende organen
in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit inzake de goedkeuring van
compensatiemogelijkheden in het kader van het coronavirus.
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Goedkeuring notulen gemeenteraad 5 mei 2020

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,

Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier,
Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems) verleent de gemeenteraad goedkeuring aan de notulen van de
zitting van 5 mei 2020.

AANVULLENDE PUNTEN
1

Oprichting van een welzijnsadviesraad onder de naam van ‘samenlevingsforum’ –
aanvullend punt van Johan Danen ontvangen op 27 mei 2020

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, Antoine Geris, Jochen Martens, Michiel Peters,
Relinde Willems) en 3 onthoudingen (Jean Geraerts, Annick Ponthier, Bart Lindelauf) wordt het
aanvullend punt van raadslid Johan Danen betreffende de installering van een samenlevingsforum,
niet weerhouden.
2

Opstellen van een hemelwaterplan – aanvullend punt van Johan Danen ontvangen op
27 mei 2020

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, Antoine Geris, Jochen Martens, Michiel Peters,
Relinde Willems) en 3 onthoudingen (Jean Geraerts, Annick Ponthier, Bart Lindelauf) wordt het
aanvullend punt van raadslid Johan Danen betreffende het opstellen van een hemelwaterplan, niet
weerhouden.

3

Opstellen van een onthardingsplan voor het openbaar domein in Bilzen – aanvullend
punt van Veronik Moesen ontvangen op 27 mei 2020

Met 8 ja-stemmen (Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Annick Ponthier,
Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Bart Lindelauf) en 22 neen-stemmen (Guy Sillen,
Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis,
Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Inge Moors, Ann Thijs, Tom Bosch, Jeroen Lowist,
Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems) wordt het aanvullend punt van raadslid Veronik Moesen
betreffende het opstellen van een onthardingsplan voor het openbaar domein in Bilzen, niet
weerhouden.

MONDELINGE VRAGEN VAN RAADSLEDEN
Conform artikel 14 van het reglement van orde van de gemeenteraad kunnen de raadsleden
mondelinge en schriftelijke vragen stellen over gemeenschappelijke aangelegenheden die niet op de
agenda van de gemeenteraad staan.

DE VERGADERING WORDT DOOR DE VOORZITTER OM 23:02 UUR GESLOTEN.

Namens de gemeenteraad,

De algemeen directeur,
Kristien Schoofs

De voorzitter,
Guy Sillen

