PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE
GEMEENTERAAD VAN 06/10/2020
AANWEZIG:
Guy Sillen (voorzitter),
Johan Sauwens (burgemeester),
Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike
Meijers (schepenen),
Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs,
Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter
Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Relinde
Willems, Cindy Sax, Sandra Jans (raadsleden),
Kristien Schoofs (algemeen directeur)
VERONTSCHULDIGD:
Michiel Peters (raadslid)

Schepen Fons Caubergh verlaat de openbare zitting bij behandeling van agendapunt 2 en vervoegt
de openbarre zitting bij behandeling van agendapunt 3.
Burgemeester Johan Sauwens en schepen Maike Meijers verlaten de openbare zitting bij
behandeling van agendapunt 3 en vervoegen de openbare zitting bij behandeling van agendapunt 4.
Raadslid Relinde Willems verlaat de openbare zitting bij behandeling van agendapunt 4 en vervoegt
de openbarre zitting bij behandeling van agendapunt 5.
Raadslid Jos Roebben verlaat de openbare zitting na behandeling van agendapunt 17.
Schepen Peter Thijs en raadsleden Veerle Schoenmaekers en Veronique Jans verlaten de
openbare zitting bij behandeling van bijkomend agendapunt 2 en vervoegen de openbare zitting bij
behandeling van aanvullend agendapunt 4.
Schepen Fons Caubergh verlaat de openbare zitting bij behandeling van aanvullend agendapunt 5.
Raadslid Bart Lindelauf verlaat de openbare zitting bij behandeling van aanvullend agendapunt 5 en
vervoegt de openbarre zitting bij behandeling van aanvullend agendapunt 6.
Raadslid Frieda Brepoels verlaat de openbare zitting bij behandeling van aanvullend agendapunt 6
en vervoegt de openbarre zitting bij behandeling van aanvullend agendapunt 7.

DE VERGADERING WORDT OM 21:37 UUR GEOPEND.

DE RAAD VERGADERT IN OPENBARE VERGADERING.
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Wijziging samenstelling raad van bestuur projectvereniging Erfgoed Haspengouw

De raad (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin,
Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans,
Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt
volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald Deel 3, Titel 3 , hoofdstuk
3, afdeling 2 omtrent de projectvereniging.
Het besluit van de gemeenteraad van 3 december 2013 waarbij de oprichting van - en de deelname
aan - de projectvereniging Erfgoed Haspengouw werden goedgekeurd.
Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2014 waarbij de statuten van de projectvereniging
Erfgoed Haspengouw werden goedgekeurd.
Artikel 5 en 6 van de statuten van de projectvereniging Erfgoed Haspengouw die bepalen dat elke
gemeente 1 stemgerechtigd lid en 1 raadgevend lid afvaardigen in de raad van bestuur en
2 plaatsvervangers.
Het besluit van de gemeenteraad van 3 september 2019 waarbij de afvaardiging van de raad van
bestuur van projectvereniging Erfgoed Haspengouw werd goedgekeurd.
FEITELIJKE CONTEXT
Bilzen maakt deel uit van de projectvereniging "Erfgoed Haspengouw".
Tijdens de gemeenteraad van 3 september 2019 werd de afvaardiging van de raad van bestuur van
projectvereniging Erfgoed Haspengouw goedgekeurd. Johan Danen die raadgevend lid werd
aangeduid verzoekt nu om zijn vervanging.
MOTIVERING
De volgende kandidaturen werden ingediend voor de vervanging van raadslid Johan Danen:
Frieda Brepoels
Cindy Sax
GEHEIME STEMMING
Aantal stembriefjes: 30
Aantal stemmen voor mevrouw Frieda Brepoels: 9
Aantal stemmen voor mevrouw Cindy Sax: 15
Aantal onthoudingen: 6

Aantal neen stemmen: 0
Aantal ongeldige stemmen: 0
BESLISSING
Art. 1

Johan Danen, wonende Winterstraat 99, 3740 Bilzen wordt vervangen door Cindy Sax,
wonende te Jonkherenbos 60, 3740 Bilzen als raadgevend lid in de raad van bestuur van
projectvereniging Erfgoed Haspengouw met als plaatsvervanger Veerle Schoenmaekers,
wonende Weg naar Diepenbeek 50, 3740 Bilzen.
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Verkoop perceel grond aan Fluvius Limburg voor oprichting elektriciteitscabine op
bedrijventerrein Spelver III

Met 28 ja-stemmen (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, Véronique Jans, Twan Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) en 1 onthouding (Frieda
Brepoels) 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
Voor de stroomvoorziening van de bedrijven op het bedrijventerrein Spelver III is het noodzakelijk
om een nieuwe verdeelcabine te plaatsen binnen de projectzone.
Hiervoor wordt door de stad Bilzen een zone voorzien waarop de cabine van Fluvius geplaatst kan
worden. De locatie is gekozen in samenspraak tussen Fluvius en stad Bilzen.
De stad Bilzen verkoopt hiervoor het perceel te Bilzen, 1ste afdeling sectie G nummer 132/B/deel
(met een nader op te meten oppervlakte van ongeveer 45 m²) aan Fluvius Limburg, zoals
opgenomen in bijgevoegde verkoopovereenkomst en op bijgevoegd inplantingsplan.
Bijlagen:
− verkoopovereenkomst
− inplantingsplan met titelblad
− detail wegenisplan Spelver III met aanduiding locatie elektriciteitscabine.
FINANCIËLE ASPECTEN
Het perceel wordt verkocht aan de symbolische prijs van € 1,00 gezien het een last is van de stad
Bilzen om een ruimte te voorzien ter oprichting van deze cabine.

BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de verkoopovereenkomst goed betreffende verkoop van een
perceel te Bilzen, 1ste afdeling sectie G nummer 132/B/deel (met een nader op te meten
oppervlakte van ongeveer 45 m²) door de stad Bilzen aan Fluvius Limburg voor de
oprichting van een elektriciteitscabine dienstig voor de stroomvoorziening van de bedrijven
op bedrijventerrein Spelver III.

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

Op vraag van de koper wordt notaris Xavier Voets te Bilzen aangesteld voor het verlijden
van de notariële verkoopakte.
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Goedkeuring huurovereenkomst Kerkfabriek Sint-Mauritius aan stad betreffende pand
te Bilzen, Kloosterstraat 12 voor huisvesting Bilisium

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Jos Roebben, Frieda Brepoels,
Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch,
Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts,
Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Relinde Willems, Cindy Sax,
Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 41 van het Decreet over het lokaal bestuur.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
De stad Bilzen stelt middels een overeenkomst van 1 januari 2009 enkele lokalen gelegen op de
3de verdieping van het Ganshof te Bilzen ter beschikking aan heemkundekring Bilisium.
Voor de gebruikers van het Ganshof dient echter naar een andere locatie gezocht te worden gelet
op de voorziene afbraak van het gebouw.
De stad Bilzen wenst het pand te Bilzen, Kloosterstraat 12, eigendom van de Kerkfabriek SintMauritius te huren ter huisvesting van heemkundekring Bilisium.
Tussen partijen werd hiervoor bijgevoegde huurovereenkomst opgemaakt.
Bijlage:
− huurovereenkomst

FINANCIËLE ASPECTEN
De basishuurprijs bedraagt € 750,00 per maand.
Rekening houdend met de door de stad Bilzen uit te voeren renovatiewerken aan het verhuurde
goed, dient er gedurende het eerste jaar van betreffende huurovereenkomst geen huur te worden
betaald.
Het nodige krediet is voorzien in het budget onder GBB-GRB/0113-00/6100800.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt bijgevoegde huurovereenkomst met Kerkfabriek Sint-Mauritius
goed.

Art. 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling
van het dossier.
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Goedkeuring huurovereenkomst Kerkfabriek Sint-Mauritius aan stad betreffende
perceel grond te Bilzen, Meremweg en bijhorende pachtverbreking

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier,
Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Cindy Sax, Sandra Jans)
neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 41 van het Decreet over het lokaal bestuur.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
Omwille van de parkeerdruk op de Meremweg te Bilzen, wenst de stad een publieke parking aan te
leggen.
Hiertoe wenst de stad Bilzen het perceel grond, gekadastreerd te Bilzen, 1ste afdeling, sectie H
nummer 146/R P0000 (9a 88ca), eigendom van de Kerkfabriek Sint-Mauritius te huren.
Tussen partijen werd hiervoor bijgevoegde huurovereenkomst opgemaakt.
Het perceel wordt door de Kerkfabriek verpacht aan de heer Eric Gerard. Het perceel nummer 146/R
maakte voorheen deel uit van een groter perceel dat volledig aan de heer Gerard werd verpacht, en
inmiddels werd verkaveld. De pachtverbreking werd echter nooit officieel geregeld.
De stad heeft dan ook een volledige pachtverbreking met de pachter geregeld middels bijgevoegde
overeenkomst en mits betaling van een uittredingsvergoeding van € 2.000,00 ten laste van de stad,
cf. bijgevoegd schattingsverslag d.d. 25 augustus 2020.

In ruil voor het dragen van deze uittredingsvergoeding verleent de Kerkfabriek aan de stad Bilzen
vrijstelling van betaling van de jaarlijkse huurprijs van € 500,00 gedurende de eerste 3 jaar van de
huurovereenkomst.
Bijlage:
− huurovereenkomst
− overeenkomst pachtverbreking
− aanduiding kadastrale ligging
− schattingsverslag Christiaan Ceyssens d.d. 25 augustus 2020 betreffende pachtverbreking
FINANCIËLE ASPECTEN
De basishuurprijs bedraagt € 500,00 per jaar.
Rekening houdend met de door de stad Bilzen aan de pachter te betalen uittredingsvergoeding
wordt de stad gedurende de eerste 3 jaar van de huurovereenkomst vrijgesteld van het betalen van
de huurprijs.
Het nodige krediet is voorzien in het budget onder GBB-GRB/0050-00/6100800 en ACT-55 0610-00
220000.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt bijgevoegde huurovereenkomst met Kerkfabriek Sint-Mauritius en
de bijhorende pachtverbreking met de heer Eric Gerard goed.

Art. 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling
van het dossier.
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Kerkfabriek St. Quintinus Hees-Bilzen: restauratiewerken

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier,
Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, 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 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 7 augustus 2020 betreffende de gunning aan:
1. Clock-O-Matic uit Holsbeek voor het realiseren van de veiligheidsmaatregelen om geplande en
toekomstige onderhoudswerken aan de luidinstallatie op een verantwoorde manier te kunnen
uitvoeren en dit voor een bedrag van € 6.040 excl. Btw of € 7.308,40 incl. btw
2. Firma L&S uit Rekem voor de schilderwerken aan de betondelen en dit voor een bedrag van €
11.300 excl. Btw of € 13.673 incl. btw.
De beslissing van de kerkfabriek van 7 augustus 2020 waarbij er een offerte wordt aangevraagd aan
de Firma Erens voor de inrichting van de sanitaire ruimte aan de hoofdingang van de kerk.
De brief van de kerkfabriek St. Quintinus Hees-Bilzen van 7 augustus 2020 betreffende aanvraag
van een doorgeeflening voor :
1. het uitvoeren van voornoemde werken
2. het betalen van het ereloon aan de ontwerper Wim Lormans voor het opstellen van het
uitvoeringsdossier (€ 1.815 incl. btw).
MOTIVERING
Naar aanleiding van de opmerkingen van de bouwkundige inspectie ‘monumentenwacht’ van de
externe audit van Monumentwacht Vlaanderen vzw dienen volgende werken gerealiseerd te worden:
1. Veiligheidsmaatregelen voor de open toren van de kerk;
2. Schilderwerken aan de betondelen draagstructuur kerk en toren.
Verder wenst de kerkfabriek ook een minimale sanitaire ruimte te voorzien aan de hoofdingang van
de kerk.
De beslissingen van de kerkraad worden gunstig geëvalueerd.
FINANCIELE ASPECTEN
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 7 augustus 2020 betreffende de gunning van de
opdrachten aan Clock-O-Matic uit Holsbeek voor het realiseren van de veiligheidsmaatregelen aan de luidinstallatie en de Firma L&S uit Rekem voor de schilderwerken aan
de betondelen, worden gunstig geadviseerd.

Art. 2

De beslissing van de kerkfabriek van 7 augustus 2020 waarbij er een offerte wordt
aangevraagd aan de Firma Erens voor de inrichting van de sanitaire ruimte aan de
hoofdingang van de kerk, wordt eveneens gunstig geadviseerd.

Art. 3

De vraag van de kerkfabriek St. Quintinus Hees-Bilzen van 7 augustus 2020 betreffende de
toekenning van een doorgeeflening ten bedrage van € 24.112,18 wordt goedgekeurd.
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Edelhof Munsterbilzen - deel A: bouwkundige cascorestauratie - bestek 3P-1847:
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, Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, 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 6 november 2018 goedkeuring aan de lastvoorwaarden,
de raming en de plaatsingsprocedure van de opdracht “Edelhof Munsterbilzen - Deel A:
bouwkundige cascorestauratie”, met name de openbare procedure.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 21 januari 2019 goedkeuring
aan de gunning van deze opdracht aan Renotec, Acaciastraat 14C te 2440 Geel tegen het
nagerekende en verbeterde offertebedrag van € 1.055.481,33 excl. btw of € 1.277.132,41 incl. 21%
btw.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
3P-1847.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 11 februari 2019 goedkeuring
aan de aanvangsdatum van deze opdracht, zijnde 1 april 2019.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 15 juli 2019 goedkeuring aan
verrekening 1 voor een bedrag in meer van € 242.599,40 excl. btw en de termijnsverlenging van
40 werkdagen.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 27 juli 2020 goedkeuring aan
het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 1 juli 2020, opgesteld door de ontwerper, Michel
Janssen - architectenbureau, 18de Oogstwal, 1 bus 5 te 3700 Tongeren.

MOTIVERING
De ontwerper, Michel Janssen - architectenbureau, 18de Oogstwal, 1 bus 5 te 3700 Tongeren stelde
de eindafrekening op, waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken € 1.224.533,28 excl. btw
bedraagt, als volgt gedetailleerd:
Raming
Bestelbedrag
Verrekening VH’s (meerwerken-minwerken)
Bijwerken
Herziening:
TOTAAL

=

€ 1.148.629,20
€ 1.055.481,33
€ 89.294,13
€ 254.686,51
- €1.483,73
€ 1.224.533,28

De stad Bilzen ontvangt een van de Vlaamse Overheid een erfgoedpremie ten belope van
€ 738.566,63.
Een gedeelte van de bijwerken wordt eveneens door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd, dit
bedrag bedraagt € 73.856,66.
De totale subsidie bedraagt aldus € 812.423,29.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de eindafrekening voor de opdracht “Edelhof
Munsterbilzen - Deel A: bouwkundige cascorestauratie ”, opgesteld door de ontwerper,
Michel Janssen - architectenbureau, 18de Oogstwal, 1 bus 5 te 3700 Tongeren, waaruit
blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van € 1.224.533,28 excl. btw.
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Aanleg riolering en wegeniswerken Fonteinstraat, Reekstraat en Lethenstraat
Rijkhoven - bestek BE01000464710220: goedkeuring dading

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier,
Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, 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 overeenkomst tussen stad Bilzen en Willemen Infra NV afgesloten op 30 oktober 2017 met
betrekking tot de opdracht ‘Aanleg riolering en wegeniswerken Fonteinstraat, Reekstraat en
Lethenstraat Rijkhoven’.

FEITELIJKE CONTEXT
Op 30 oktober 2017 gunde het college van burgemeester en schepenen de opdracht ‘Aanleg
riolering en wegeniswerken Fonteinstraat, Reekstraat en Lethenstraat Rijkhoven’ aan Willemen Infra
NV tegen het nagerekende offertebedrag van € 1.920.276,00 excl. btw of € 2.076.680,82 incl. btw.
De voorziene uitvoeringstermijn binnen het project werd vastgesteld op 130 werkdagen. Door
uitvoering van verrekening 1 zijn hier nog 20 bijkomende werkagen verleend, wat het totaal op
150 werkdagen brengt. In werkelijkheid hebben de werken circa 200 werkdagen geduurd.
Aannemer Willemen Infra NV stelt recht te hebben op een schadevergoeding ten belope van
€ 353.066,12 omwille van externe factoren die een invloed hebben gehad op de uitvoeringstermijn.
De stad Bilzen is van oordeel dat deze schadevergoeding zich beperkt tot maximum € 39.229,49.
Aannemer Willemen Infra NV gaat hiermee akkoord.
Deze vergoeding wordt betaald door de stad Bilzen tot slot van alle rekeningen met betrekking tot de
uitvoeringstermijn en de fasering. De overige aspecten van het project worden verder uitgevoerd
conform het bestek.
De schadevergoeding is enkel betaalbaar na voorlopige oplevering van dit project.
FINANCIELE ASPECTEN
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de jaarbudgetrekening ACT-54/031000/2270007/STAD/CBS/IP-GEEN.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de dading tussen de stad Bilzen en Willemen Infra NV goed. De
stad Bilzen betaalt een eenmalige schadevergoeding ten belope van € 39.229,49 aan
Willemen Infra NV in het kader van de uitvoeringstermijn en de fasering van de werken.
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Heraanleg Jazz Bilzenplein fase 2 - bestek ID 2245: goedkeuring lastenboek en
gunningswijze

Met 29 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, Véronique Jans,
Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, 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 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 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, meer bepaald artikel 90, 1°.
FEITELIJKE CONTEXT
Nadat de oude hoogspanningscabine verplaatst is uit het oude gebouw naar de nieuwe
appartementsblok aan de overzijde is dit gebouw onbruikbaar/nutteloos geworden en zal het
gesloopt worden. Het wegvallen van dit gebouw geeft ons de mogelijkheid om het huidige Jazz
Bilzenplein een andere indeling te geven. In een eerste fase werd er reeds een gepaste
voetgangersverbinding gecreëerd tussen het sportveld, de schooltoegang en het Pabilogebouw via
de achterzijde van het plein. Binnen dit project zal ook de voorzijde van het plein een grondige
facelift krijgen.
Zie eveneens de nota van Nick Mouchaers, afdeling ruimte, voor verdere verantwoording.
MOTIVERING
In het kader van de opdracht “Heraanleg Jazz Bilzenplein fase 2” werd een bestek met nr. ID 2245
opgesteld door de dienst overheidsopdrachten.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking rekening houdend met de hoogte van het ramingsbedrag.
ADVIEZEN
De dienst lokale economie en de dienst evenementen verleende een positief advies.
FINANCIELE ASPECTEN
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 127.000,00 incl. btw.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de jaarbudgetrekening ACT-54/020000/2240007/STAD/CBS/IP-GEEN.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het bestek met nr. ID 2245 en de raming voor
de opdracht “Heraanleg Jazz Bilzenplein fase 2”, 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 € 127.000,00 incl.
btw.

Art. 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband Fluvius OV – Algemene vergadering in
buitengewone zitting op 9 december 2020

Met 26 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels,
Veerle Schoenmaekers, Inge Moors, Ann Thijs, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris,
Jochen Martens, 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 over het lokaal bestuur van 22 december 2017 meer bepaald deel 3, Titel 3 over de
intergemeentelijke samenwerking.
Het besluit van de gemeenteraad dd. 3 september 2019 waarbij de vertegenwoordigers voor de
(buitengewone) algemene vergadering van Fluvius OV werden aangeduid.
FEITELIJKE CONTEXT
De stad Bilzen is aangesloten bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.
Per aangetekend schrijven van 4 september 2020 werd de stad opgeroepen om deel te nemen aan
de buitengewone algemene vergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging die plaatsvindt
op woensdag 9 december 2020 om 19.00 uur in Hotel Stayen, Tiensesteenweg 168 in 3800 SintTruiden.
Het dossier met documentatiestukken werd aan de stad overgemaakt en bevat volgende bijlage:
Commentaarnota bij ontwerp van statutenwijzigingen (AP 1);
Ontwerp van statutenwijzigingen (AP 1);
Actiepunten in het beleid en de strategie voor het jaar 2021 en budget 2021 (AP 3);
BAV 20201209 – Fluvius OV – Oproepingsbrief gemeenten;
Fluvius OV – GR besluit – goedkeuring agenda, statutenwijzigingen en vaststelling mandaat.
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in de verplichte aanpassing van de
statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Daarnaast
worden nog een aantal wijzigingen aangebracht:
Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle naar de
maatschappelijke zetel.
Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap ingevolge
het nieuwe WVV.
Invoeging en/of actualisering van een aantal definities.
Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling.
Gezien de huidige omstandigheden door het coronavirus COVID-19 staat het tot op heden niet vast
onder welke vorm deze algemene vergadering zal plaatsvinden: fysiek, digitaal, dan wel schriftelijk.
Overwegende dat mogelijk nog federale richtlijnen alsook politiebesluiten van de gouverneurs en
richtlijnen via het Agentschap Binnenlands Bestuur kunnen komen omtrent het coronavirus COVID19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact
hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle
voorliggende agendapunten te nemen.

Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke
algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.
MOTIVERING
Overeenkomstig artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur dient de gemeenteraad zijn
goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering en tevens het
mandaat van de vertegenwoordiger(s) vast te stellen.
Eerder heeft het bestuur het raadslid Jeroen Lowist aangeduid als vaste vertegenwoordiger en
raadslid Bruno Steegen als plaatsvervanger.
BESLISSING
Art. 1 De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius
opdrachthoudende vereniging van 9 december 2020, zoals opgenomen in de uitnodiging van
4 september 2020, worden op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota
goedgekeurd:
1. Aanpassen van de statuten als volgt:
• Aanpassen van de titels van Hoofstukken I, II en III en schrappen van Hoofdstuk VI
• Aanpassen van de bestaande artikels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8ter, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26bis, 27, 30, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
en bijlage 1
• Toevoegen van een artikel 2bis
• Schrappen van de bestaande artikelen 8bis, 9, 11bis, 27bis, 28, 29, 31, 32 en 33
• Hernummeren van de volledige statuten.
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een
medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de
beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 4 bij authentieke akte te doen
vaststellen.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van het
door de raad van bestuur opgestelde budget 2021.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.
Art. 2 De gemeenteraad keurt de voorgestelde statutenwijzigingen van Fluvius opdrachthoudende
vereniging goed.
Art. 3 In geval van een fysieke of een digitale algemene vergadering
De door de gemeenteraad aangestelde vertegenwoordiger en zijn plaatsvervanger worden
gemandateerd om aan de in artikel 1 vermelde buitengewone algemene vergadering (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zouden worden) fysiek of digitaal
deel te nemen en te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door die
gemeenteraad zijn genomen inzake voormeld artikel 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing.
Art. 4 In geval van schriftelijke algemene vergadering
De gemeenteraad verleent zijn akkoord over elk van de voorliggende agendapunten,
waaronder de voorgestelde statutenwijzigingen. Dit geeft het standpunt van de
gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering (zonder
fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de gemeente/stad) als bindend akkoord

te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen
inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van
bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering.
Art. 5 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Fluvius OV, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het emailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband Fluvius Limburg - Algemene vergadering in
buitengewone zitting op 9 december 2020

Met 26 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels,
Veerle Schoenmaekers, Inge Moors, Ann Thijs, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris,
Jochen Martens, 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 van 22 december 2017, meer bepaald de bepalingen van Titel 3,
hoofdstuk 3, afdeling 3 omtrent de opdrachthoudende verenigingen.
Het besluit van de gemeenteraad dd. 3 september 2019 waarbij de vertegenwoordigers voor de
(buitengewone) algemene vergadering van Fluvius Limburg werden aangeduid.
FEITELIJKE CONTEXT
De stad is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging
Fluvius Limburg.
De stad werd per aangetekend schrijven van 9 september 2020 opgeroepen om deel te nemen aan
de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Limburg die plaatsvindt op woensdag
9 december 2020 om 18.00 uur op Stayen, Voetbalstadion van Sint-Truiden, Tiensesteenweg 168,
ingang W3 te 3800 Sint-Truiden.
Het dossier met documentatiestukken werd aan de stad op 9 september 2020 per brief overgemaakt
en bevat volgende bijlagen:
- Inleiding statutenwijzigingen (AP 1)
- Ontwerp statutenwijzigingen (AP 1)
- Statutenwijzigingen – commentaarnota (AP 1)
- Bijzonder verslag raad van bestuur wijziging doel (AP 1)
- Verlenen van machtiging (AP 2)
- Inleiding strategie (AP 3.1)
- Actiepunten in beleid en strategie (AP 3.2)
- Begroting 2021 (AP 3.3)
- Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig art 6 114 WVV (AP 4)
- Statutaire benoemingen (AP 5)
- Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten (AP 6)
- Statutaire mededelingen (AP 7)

-

GR-besluit agenda en mandaat
GR-besluit vertegenwoordiger
Oproeping gemeenten
Oproeping PBE

De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in de verplichte aanpassing van de
statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV):
- Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap ingevolge
het nieuwe WVV.
- Vermelding inzake het sui generis karakter van de Opdrachthoudende Vereniging.
- Terminologie in verband met kapitaal werd in overeenstemming gebracht met het WVV, met
invoering van termen zoals vermogen of inbreng (rekening 10/11 van het passief), onderscheid
tussen vast en variabel kapitaal is zonder voorwerp geworden en vervangen door de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening.
- Afstemming op de bepalingen van het WVV wat betreft de procedure schriftelijke besluitvorming
Raad van Bestuur en de modaliteiten voor het vergaderen op afstand van de Algemene
Vergadering.
- In overeenstemming brengen statutaire bepaling inzake de alarmbelprocedure.
Daarnaast werden er nog een aantal wijzigingen aangebracht:
- Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle naast de reeds in
de statuten opgenomen zetel.
- Invoeging en/of actualisering van een aantal definities.
- Toevoeging van een bijkomende onverenigbaarheid in hoofde van een lid of voormalig lid van het
personeel van Fluvius System Operator cv of van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.
- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling.
Ook aan het voorwerp (nieuwe aanduiding van het “doel” ten gevolge van de inwerkingtreding van
het WVV) werden enkele wijzigingen aangebracht.
Gezien de huidige omstandigheden door het coronavirus COVID-19 staat het tot op heden niet vast
onder welke vorm deze algemene vergadering zal plaatsvinden: fysiek, digitaal, dan wel schriftelijk.
Overwegende dat mogelijk nog federale richtlijnen alsook politiebesluiten van de gouverneurs en
richtlijnen via het Agentschap Binnenlands Bestuur kunnen komen omtrent het coronavirus COVID19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact
hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle
voorliggende agendapunten te nemen. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot
het houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.
MOTIVERING
Overeenkomstig artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur dient de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger te worden herhaald voor elke algemene vergadering.
Het is ook gebruikelijk dat de gemeenteraad in dit verband eveneens zijn goedkeuring hecht aan de
agenda van de buitengewone algemene vergadering.
Eerder heeft het bestuur het raadslid Twan Geris aangeduid als vaste vertegenwoordiger en raadslid
Jeroen Lowist als plaatsvervanger.

BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg d.d. 9 december 2020:
1.
Aanpassing van de statuten als volgt:
a. Wijziging van het doel/voorwerp
b. Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II
- Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14,
15, 16bis, 17, 19, 24, 26, 27bis, 28, 29, 29bis, 30, 31, 34, 35, 38, 39 en
bijlage 1, 1 bis, 2 en 3
- Toevoegen van artikels 4bis, 20 bis, 29ter, 31bis
2.
Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een
medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om
de beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 5 bij authentieke akte te doen
vaststellen;
3.
Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaamse decreet lokaal bestuur van
de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook
van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021;
4.
Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV;
5.
Statutaire benoemingen;
6.
Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor
(neven)activiteiten;
7.
Statutaire mededelingen.
Art. 2 De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van
Fluvius Limburg met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van
Fluvius Limburg.
Art. 3 In geval van een fysieke of digitale algemene vergadering
De door de gemeenteraad aangestelde vertegenwoordiger en zijn plaatsvervanger worden
gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde buitengewone algemene vergadering (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zouden worden) fysiek of digitaal
deel te nemen en te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door die
gemeenteraad zijn genomen inzake voormeld artikel 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing.
Art. 4 In geval van schriftelijke algemene vergadering
De gemeenteraad verleent zijn akkoord over elk van de voorliggende agendapunten,
waaronder de voorgestelde statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft het
standpunt van de gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene
vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de gemeente/stad)
als een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een
overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die
gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Buitengewone Algemene
Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket
zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.
Art. 5 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Fluvius Limburg, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het
e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
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Vaststelling van een belasting geheven op masten, pylonen en andere
draagconstructies met een hoogte van minimaal 15 meter boven het maaiveld

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, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts,
Véronique Jans, Twan Geris, Jochen Martens, Relinde Willems, Sandra Jans), 3 neen-stemmen
(Frieda Brepoels, Wouter Raskin, Veroniek Moesen) en 4 onthoudingen (Jean Geraerts,
Annick Ponthier, Bart Lindelauf, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 170 van de Grondwet.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 40 §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt. Met behoud van de toepassing van de
federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen
vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid,
de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.
FEITELIJKE CONTEXT
Het voorstel is om een nieuw belastingreglement vast te stellen vanaf 1 januari 2020.
Het opleggen van een belasting op masten, pylonen en andere draagconstructies is verantwoord
doordat hun aanwezigheid een vorm van visuele vervuiling betekent en als landschapsverstorend
wordt ervaren wegens het doorbreken van de nog beschikbare vrije open ruimte. Tevens heeft deze
aanwezigheid een invloed op de aantrekkingskracht van de stad als woonomgeving en toeristische
bestemming.
MOTIVERING
De gemeentebelasting op masten, pylonen en andere draagconstructies is verschuldigd door iedere
onderneming of burger die onder de specifiek omschreven voorwaarden valt.
Er kan een vrijstelling verleend worden voor volgende constructies:
• constructies die groene energie produceren,
• constructies voor louter recreatief gebruik,
• constructies voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten die primaire overheidstaken
uitoefenen omdat dit landschapsverstorend karakter voldoende gecompenseerd wordt door het
maatschappelijk belang.
De vrijstellingen van de belasting die in dit reglement zijn opgenomen, sluiten het best aan bij de
noden en het beleid van de stad.

BESLISSING:
Art. 1

Belastbaar feit
Er wordt, met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025, een belasting
geheven op masten, pylonen en andere draagconstructies met een hoogte van minimaal 15
meter boven het maaiveld die zich op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van
de stad bevinden.

Art. 2

Definities
Voor de toepassing van dit reglement moet worden verstaan onder:
Mast: een verticale structuur die op een dak of een andere bestaande constructie is
geplaatst en waarbij de hoogte van constructie en mast samen minstens 15 meter bedraagt.
Pyloon: een individuele verticale constructie opgericht op het niveau van het maaiveld en
met een hoogte van minstens 15 meter boven het maaiveld.
Draagconstructie: iedere individuele op zichzelf staande verticale structuur, met uitsluiting
van gebouwen, die opgericht is op het niveau van het maaiveld en die hoofdzakelijk dient als
draagstructuur voor lichtinstallaties, geluidsinstallaties, het transport van energie- en radioinstallaties.

Art. 3

Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast, pyloon of andere draagconstructie.

Art. 4

Berekeningsgrondslag en tarief
De belasting bedraagt € 3.500,00 per jaar per mast, pyloon of andere draagconstructie.
Deze belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd. Er wordt geen
vermindering of terugbetaling van de belasting toegestaan als de mast, pyloon of andere
draagconstructie in de loop van het aanslagjaar wordt weggenomen.

Art. 5

Vrijstellingen
Zijn van de belasting vrijgesteld:
• constructies voor de productie van windenergie of andere vormen van groene stroom,
• constructies voor louter recreatief gebruik,
• constructies voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten die primaire
overheidstaken uitoefenen.
Aangifteplicht
De belastingplichtige ontvangt van het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem
behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden
teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op
31 december van het aanslagjaar, aan het stadsbestuur de voor de aanslag noodzakelijke
gegevens ter beschikking te stellen.

Art. 6

Art. 7

Ambtshalve belasting
Bij gebrek aan aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte
vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. Vooraleer wordt
overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college
van burgemeester en schepenen, aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de
motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag
isgebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de
belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de
derde werkdag die volgt op de verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen
schriftelijk voor te dragen. De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts

geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het
aanslagjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de
belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te
berokkenen. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 100 %. Het bedrag
van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Art. 8

Invordering
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar
dat volgt op het aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen. Het kohier
wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de financieel directeur die onverwijld instaat
voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de
belastingplichtigen. Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld in het kohier ook de
verzendingsdatum, de uiterste betalingsdatum, de termijn waarbinnen bezwaar kan worden
ingediend, de benaming, het adres en de contactgegevens van de instantie die bevoegd is
om het bezwaarschrift te ontvangen,evenals de vermelding dat de belastingplichtige of zijn
vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden zulks uitdrukkelijk moet vragen in het
bezwaarschrift.
Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van het reglement krachtens welke
de belasting verschuldigd is.

Art. 9

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

Art. 10 Geschillenprocedure
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen zijn aanslag een bezwaar
indienen bij het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante
inning. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij het college van
burgemeester en schepenen worden ingediend en worden gemotiveerd. Het bezwaarschrift
mag eveneens, tegen ontvangstbewijs, overhandigd worden aan het college van
burgemeester en schepenen of aan het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst.Het wordt
gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en
vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige, alsmede
het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen. Het college
van burgemeester en schepenen of het personeelslid dat zij speciaal daarvoor aanwijst,
bericht schriftelijk ontvangst binnen vijftien kalenderdagen na de verzending of de indiening
van het bezwaarschrift.
Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dat in zijn bezwaarschrift heeft
gevraagd, zal de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd worden op een
hoorzitting.
De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals
dubbele aanslag, rekenfouten, enz. binnen de 5 jaar gerekend vanaf 1 januari van het jaar
waarin de belasting werd gevestigd.
Art. 11 Melding, afkondiging en bekendmaking
Van dit reglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig
artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het reglement wordt overeenkomstig artikels 286,
287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.
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Opschorting van de centrumversterkende bijdrage voor de jaren 2020 en 2021

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido
Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda
Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom
Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts,
Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra
Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 40 § 3 Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen
kan vaststellen.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2019 tot vaststelling van een centrumversterkende bijdrage.
FEITELIJKE CONTEXT
Omwille van de talrijke initiatieven die de stad Bilzen neemt in verband met handel-ondersteunende
projecten in het “centrumgebied” wordt er een centrumversterkende bijdrage aangerekend. Deze
bijdrage wordt gebruikt om een gedeelte van de kosten van deze handel-ondersteunende projecten
te dragen.
MOTIVERING
In 2020 heeft corona dergelijke mooie initiatieven aan banden gelegd en bijgevolg zijn er minder
events geweest. De handel staat wat onder druk door de coronamaatregelen, om hen extra
ademruimte te geven schaffen we deze belasting af voor de jaren 2020 en 2021. Dit kadert in het
relanceplan van de handel en de horeca.
FINANCIËLE ASPECTEN
De inkomsten van de centrumversterkende bijdrage worden geraamd op € 50.700,00/jaar. Bij een
opschorting van 2 jaar, wordt er een inkomensverlies geraamd van € 101.400,00.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad gaat akkoord met de opschorting van de centrumversterkende bijdrage
voor de jaren 2020 en 2021.
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Besteding subsidies COVID-19 voor het lokale verenigingsleven

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, Johan Danen, Jeroen Lowist,
Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,

Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) en 3 onthoudingen (Frieda Brepoels, Wouter Raskin,
Veronik Moesen) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER BB.19.0655
Art. 40 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
FEITELIJKE CONTEXT
De coronacrisis laat niemand onberoerd. Ook verenigingen lijden onder de maatregelen die
genomen werden om het virus in te perken.
Vlaanderen keert € 87,3 miljoen uit het noodfonds uit aan Vlaamse lokale besturen en de
VGC in Brussel om het lokale verenigingsleven de nodige zuurstof te geven om deze crisis te
overbruggen. Voor Bilzen betekent dit een dotatie van € 425.078,77.
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 27 juli 2020 om een gedeelte van deze
middelen te verdelen onder de erkende jeugd-, sport-, cultuur-, en seniorenverenigingen aan de
hand van de laatste verdeling van de werkingsmiddelen van deze verenigingen. De afdeling Vrije
Tijd stelt voor om het resterende bedrag te besteden aan onderstaande duurzame acties/projecten:
-

-

Aankoop van een eventcamionette:
Een bestelwagen met technisch en logistiek materiaal voor kleine evenementen, activiteiten en
mobiele speelpleinen. Raming: € 80.000
Aankoop van sanitair materiaal:
o Mobiele handgeldispensers: Raming: € 30.000 voor 100 zuilen
o Mobiele handwasunits: Raming: € 10.000
o Aankoop van mobiele rugsproeiers en product: Raming: € 1.500
Aankoop van partytentjes: Raming: € 30.000
Financiële injectie voor externe zalen: we stellen hier een forfaitair bedrag voor van € 500/zaal
op basis van hun vaste kosten. Raming: € 15.000
Promoten activiteiten verenigingen: raming: € 7.500 (excl.btw)
Uitbreiding van gemeentelijke of stedelijke uitleendienst met sport- en spelmateriaal… (jaarlijks
regulier budget van € 15.000)
Advies & coaching: via website vormingen, infosessies, verenigingenforum, …

MOTIVERING
Het resterende bedrag wordt besteed aan duurzame initiatieven waar het volledige verenigingsleven
en veel Bilzenaren baat bij hebben. Het geeft opportuniteiten om het sociale dorpsgebeuren,
evenementen en het verenigingsleven op termijn een nieuwe boost te geven.
ADVIEZEN
Alle vrijetijdsdiensten geven positief advies om het resterende bedrag op deze manier te verdelen.
FINANCIËLE ASPECTEN
De totale uitgave is € 184.000 en wordt op onderstaande manier verdeeld:
Deel 2: duurzame initiatieven ter ondersteuning verenigingsleven
Aankoop van een eventcamionette
€
80.000,00
Aankoop mobiele handgeldispensers
€
30.000,00 voor 100 zuilen
Aankoop mobiele handwasunits
€
10.000,00

Aankoop van mobiele rugsproeiers en product
Aankoop van partytentjes
Promotie activiteiten
Financiële injectie zalen
totaal deel 2

€
€
€
€

€ 150 per stuk/voor
uitleendienst kampen en
1.500,00 evenementen
30.000,00
7.500,00 Demerke
15.000,00 €500 per accommodatie
€ 184.000,00

De middelen vanuit Vlaanderen worden ingeschreven onder act-66/0010-00/7402201 in 2020,
motivering “Subsidie voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds.”
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het voorstel voor de besteding van de
middelen vanuit het noodfonds voor lokale verenigingen.

Art. 2

De praktische realisatie van de verschillende onderdelen van dit voorstel worden via de
voorziene procedures ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege.
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Goedkeuring meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1 van het autonoom
gemeentebedrijf Bilzen

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, Véronique Jans, Twan Geris,
Jochen Martens, 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 254 tot en met artikel 256 van het decreet lokaal bestuur betreffende de opmaak van het
meerjarenplan.
Artikel 241 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het autonoom gemeentebedrijf een
meerjarenplan vaststelt overeenkomstig de regels die gelden voor het meerjarenplan van de
gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Artikel 242 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf een meerjarenplan vaststelt en ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad.
FEITELIJKE CONTEXT
Er werd een meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1 voor het AGB opgemaakt.
De meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1 werd op de raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf Bilzen op 22 september 2020 vastgesteld.
Het beschikbaar budgettair resultaat dient in ieder jaar van de meerjarenplanaanpassing positief te
zijn. Voor de huidige meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1 evolueert dit resultaat van € 6.807 in
2020 naar € 721.690,00 in 2025.

De autofinancieringsmarge dient enkel in 2025 positief te zijn en bedraagt € 35.645,00. In deze
meerjarenplanaanpassing 2020-1 eindigt de autofinancieringsmarge elk jaar positief.
De meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1 van het AGB wordt ter goedkeuring aan het
gemeenteraad voorgelegd. Het dossier bestaat uit een bundel meerjarenplan 2020-2025; de
omgevingsanalyse; het totaaloverzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en een
ontwerp gemeenteraadsbesluit.
MOTIVERING
De meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1 van het AGB bevat een beperkt aantal wijzigingen bij de
investeringen en exploitatie en stemt de behoeften af op de werking.
Deze meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1 is een bijsturing van het oorspronkelijk meerjarenplan
2020-2025 dat werd vastgesteld door de raad van bestuur van 26 november 2019 en goedgekeurd
door de gemeenteraad van 17 december 2019.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1 van het autonoom
gemeentebedrijf goed.
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Meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1 van Stad en OCMW Bilzen

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, Véronique Jans, Twan Geris, Jochen Martens,
Relinde Willems, Sandra Jans), 7 neen-stemmen (Frieda Brepoels, Jean Geraerts, Annick Ponthier,
Wouter Raskin, Veronik Moesen, Bart Lindelauf, Cindy Sax) en 2 onthoudingen (Veerle
Schoenmaekers, Johan Danen) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 249 van het decreet lokaal bestuur betreffende de beleidsrapporten van de gemeente en het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Artikel 249 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad en de raad van
maatschappelijk welzijn elk afzonderlijk hun deel van het beleidsrapport vaststellen. De
gemeenteraad keurt het beleidsrapport goed.
Artikel 254 tot en met artikel 256 van het decreet lokaal bestuur betreffende de opmaak van het
meerjarenplan.
FEITELIJKE CONTEXT
Er werd een meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1 voor Stad en OCMW Bilzen opgemaakt.
Het beschikbaar budgettair resultaat dient in ieder jaar van de meerjarenplanaanpassing positief te
zijn. Voor de huidige meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1 evolueert dit resultaat van
€ 383.088,00 in 2020 naar € 3.297.292,00 in 2025.

De autofinancieringsmarge dient enkel in 2025 positief te zijn en bedraagt € 383.514,00.
De meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1 van Stad en OCMW Bilzen wordt ter goedkeuring aan
het gemeenteraad voorgelegd. De raad voor maatschappelijk welzijn heeft haar deel van het
meerjarenplan vastgesteld op 6 oktober 2020.
MOTIVERING
De meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1 van het Stad en OCMW Bilzen bevat een beperkt aantal
wijzigingen bij de investeringen en exploitatie en stemt de behoeften af op de werking.
Deze meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1 is een bijsturing van het oorspronkelijk meerjarenplan
2020-2025 dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2019.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad stelt de meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1 van Stad en OCMW
Bilzen, voor wat betreft haar deel, vast.

Art. 2

De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1 van Stad en OCMW
Bilzen voor wat betreft het deel zoals vastgesteld door de OCMW-raad goed, waardoor het
beleidsrapport in zijn geheel wordt geacht definitief vastgesteld te zijn.
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Opvolgingsrapportering 1e semester 2020 Stad en OCMW Bilzen

De raad (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik
Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt kennis van
volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER BB.19.1690
Artikel 263 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat er minstens voor het einde van het derde
kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar wordt voorgelegd
aan de gemeenteraad.
FEITELIJKE CONTEXT
De opvolgingsrapportering van het 1e semester 2020 van stad en OCMW Bilzen werd opgemaakt.
De opvolgingsrapportering bevat volgende elementen:
• een stand van zaken van de doelstellingenrealisatie 2020;
• een overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens schema J1;
• een overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens schema T2;
• in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties;
• in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s;
Het uitgavenkrediet voor de exploitatie bedraagt € 53.326.356,92 na het 2e kwartaal 2020, het
ontvangstenkrediet voor de exploitatie € 56.522.552,03.

Het uitgavenkrediet voor de investeringen bedraagt € 22.266.300,82 na het 2e kwartaal 2020, het
ontvangstenkrediet bedraagt € 17.306.753,37.
De cijfers worden in bijlage toegelicht.
MOTIVERING
Minstens voor het einde van het derde kwartaal wordt aan de gemeenteraad een opvolgingsrapportering over het 1e semester 2020 voorgelegd.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering van het 1e semester 2020.

17

Goedkeuring notulen gemeenteraad 1 september 2020

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido
Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda
Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom
Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts,
Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra
Jans) verleent de gemeenteraad goedkeuring aan de notulen van de zitting van 1 september 2020.

AANVULLENDE PUNTEN
Aanvullende punten 1 + 3 worden samen behandeld.
1
3

Gemeentefusie Bilzen-Hoeselt-Riemst – aanvullend punt van Wouter Raskin
ontvangen op 2 september 2020
Gemeentefusie Bilzen-Hoeselt-Riemst - voorbereiding van een eventuele fusie en de
betrokkenheid van burgers – aanvullend punt van Johan Danen ontvangen op
30 september 2020

Na het voorstel van ontwerpbesluit van de burgemeester trekken raadsleden Wouter Raskin en
Johan Danen hun ingediende aanvullende punten in.
Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido
Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Frieda Brepoels, Veerle
Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter
Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique
Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, 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 Deel 2, Titel 8 inzake de vrijwillige
samenvoeging van gemeenten.
Het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024.

De nota aan de Vlaamse Regering van Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers tot
stimulering van de vrijwillige fusies van gemeenten.
FEITELIJKE CONTEXT
Op 2 september 2020 werd naar aanleiding van de gemeenteraad op 6 oktober 2020 het aanvullend
agendapunt omtrent de gemeentefusie Bilzen-Hoeselt-Riemst ingediend door raadslid Wouter
Raskin.
Op 30 september 2020 werd naar aanleiding van de gemeenteraad op 6 oktober 2020 het
aanvullend agendapunt omtrent betrokkenheid burgers bij een eventuele fusie ingediend door
raadslid Johan Danen.
Op 5 oktober 2020 werd de aangetekende brief van de Gemeente Hoeselt, waarbij het college van
burgemeester en schepenen vraagt om betrokken te worden bij eventuele fusiegesprekken,
ontvangen door stad Bilzen.
MOTIVERING
Naar aanleiding van bovenstaande, alsook rekening houdend met de financiële en andere voordelen
die de betrokken gemeenten kunnen realiseren in geval van een gemeentefusie, de kans op betere
dienstverlening en de lastenverlaging voor de burgers van de betrokken gemeenten wordt
onderstaand voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad.
BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad vraagt aan de burgemeester van Bilzen om voorbereidende gesprekken
op te starten met de collega’s van Hoeselt en Riemst gericht op een eventuele fusie van de
drie gemeenten.
Art. 2 De gemeenteraad vraagt aan de burgemeester om de gemeenteraad op geregelde
tijdstippen in te lichten over de vordering van de gesprekken waartoe in het bijzonder ook de
commissie van fractieleiders tweemaandelijks zal worden ingelicht.
Art. 3 De gemeenteraad vraagt aan het college om de bevolking op een actieve wijze te betrekken
bij de besluitvorming over een eventueel fusieproces.

2

Veiliger fietsen in Groenendael – aanvullend punt van Annick Ponthier ontvangen op
12 september 2020

Met 7 ja-stemmen (Frieda Brepoels, Jean Geraerts, Annick Ponthier, Wouter Raskin,
Veronik Moesen, Bart Lindelauf, Cindy Sax), 18 neen-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens,
Bruno Steegen, Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers,
Inge Moors, Ann Thijs, Tom Bosch, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Twan Geris,
Jochen Martens, Relinde Willems, Sandra Jans) en 1 onthouding (Johan Danen) wordt het
aanvullend punt van raadslid Annick Ponthier inzake het voorzien van fietssuggestiestroken in
Groenendael niet weerhouden.

4

Afschaffing afvalbelasting door volledige overname van de afvalkost aan Limburg.net
door de stad - aanvullend punt van Frieda Brepoels ontvangen op 1 oktober 2020

Met 9 ja-stemmen (Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Annick Ponthier,
Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Bart Lindelauf, Cindy Sax) en 20 neen-stemmen
(Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Inge Moors, Ann Thijs, Tom Bosch, Jeroen Lowist,
Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris, Jochen Martens, Relinde Willems,
Sandra Jans) wordt het aanvullend punt van raadslid Frieda Brepoels inzake de afschaffing van de
afvalbelasting niet weerhouden.

5

Terbeschikkingstelling van een nieuwe huisvesting voor St. Vincentius – aanvullend
punt van Frieda Brepoels ontvangen op 1 oktober 2020

De raad (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Griet Mebis,
Emile Degrève, Maike Meijers, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge
Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen,
Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris, Jochen Martens, Relinde
Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt kennis dat raadslid Frieda Brepoels haar aanvullend punt
intrekt ingevolge het voorstel van burgemeester Johan Sauwens waarbij een huisvesting in site
Ganshof, blok A, ter beschikking zal gesteld worden voor de duur van minstens 4 jaar.

6

Toegankelijkheid bushaltes Bilzen – aanvullend punt van Veerle Schoenmaekers
ontvangen op 1 oktober 2020

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts,
Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend
besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
FEITELIJKE CONTEXT
Op Bilzers grondgebied zijn er in totaal 183 bushaltes.
37 haltes (of 20,2%) daarvan zijn toegankelijk voor mensen met een rolstoel. Aan die haltes kunnen
ze alleen en zonder hulp opstappen.
Aan 71 van de Bilzerse haltes (of 38,8%) kunnen rolstoelgebruikers opstappen mits assistentie van
de buschauffeur of een derde.
4 op 10 haltes zijn nog niet toegankelijk voor mensen met een motorische beperking.
34 bushaltes op grondgebied Bilzen (of 18,6%) zijn aangepast voor mensen met een visuele
beperking door bijvoorbeeld ribbellijnen of rubbertegels.

Indien we in Bilzen het openbaar vervoer willen promoten en meer mensen op de bus willen krijgen,
moeten we er in de eerste plaats voor zorgen dat de Bilzerse bushaltes toegankelijk zijn voor
iedereen.
Als we de vergelijking maken met andere steden en/of gemeenten in Vlaanderen, behoren we zeker
niet tot de slechtsten van de klas. Maar er is ook bij ons nog werk aan de winkel.
MOTIVERING
De bushaltes worden systematisch toegankelijk gemaakt, dit gaat verder dan enkel de halte
aanpassen, de reiziger moet immers ook steeds op een vlotte wijze tot bij de halte kunnen geraken.
Er wordt gekozen om het geheel steeds samen te bekijken.
Bij een herinrichting van een straat wordt er steevast rekening gehouden met de aanpassing van de
bushalte. Op alle werken van de laatste 10 jaar wordt dit principe consequent toegepast, zowel op
gemeentewegen als gewestwegen, voorbeelden hiervan zijn de doortocht te Munsterbilzen, de
Maastrichterstraat, de Hasseltsestraat, de Waterkasteelstraat, de Tongersestraat, Meershoven, de
stationsomgeving, …
Voor de komende periode wordt dit principe verder doorgezet.
Complementair aan het halte tot haltevervoer is in veel dorpskernen een belbus en de mindermobielencentrale actief om het geheel sluitend te maken.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad gaat akkoord met het feit dat het gemeentebestuur zich engageert om bij
wegenwerken op Bilzers grondgebied steeds oog te hebben voor het verbeteren van de
toegankelijkheid van de bushaltes voor personen met een motorische of visuele beperking.
Op die manier willen we op termijn alle Bilzerse bushaltes toegankelijk maken voor iedereen.
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Toepassing van 50% korting voor de opvang van pleegkinderen - aanvullend punt van
Veerle Schoenmaekers ontvangen op 1 oktober 2020

Met 9 ja-stemmen (Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Annick Ponthier,
Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Bart Lindelauf, Cindy Sax) en 19 neen-stemmen
(Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Griet Mebis,
Emile Degrève, Maike Meijers, Inge Moors, Ann Thijs, Tom Bosch, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris, Jochen Martens, Relinde Willems, Sandra Jans) wordt
het aanvullend punt van raadslid Veerle Schoenmaekers inzake de toepassing van 50% korting voor
de opvang van pleegkinderen 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 00:50 UUR GESLOTEN.

Namens de gemeenteraad,

De algemeen directeur,
Kristien Schoofs

De voorzitter,
Guy Sillen

