PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE
GEMEENTERAAD VAN 01/09/2020
AANWEZIG:
Guy Sillen (voorzitter),
Johan Sauwens (burgemeester),
Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève,
Maike Meijers (schepenen),
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier,
Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax (raadsleden),
Kristien Schoofs (algemeen directeur)
VERONTSCHULDIGD:
Baudouin Wolwertz (raadslid)
AFWEZIG:
Jos Roebben (raadslid)

Raadslid Sandra Jans vervoegt de openbare zitting bij behandeling van agendapunt 2.

DE VERGADERING WORDT OM 20:00 UUR GEOPEND.

DE RAAD VERGADERT IN DIGITAAL.

0.1

Bekrachtiging besluit burgemeester

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, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax) gaat de raad akkoord om dit punt wegens hoogdringendheid toe te voegen aan de
agenda.

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, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 134 § 1 en 135 § 2 Nieuwe Gemeentewet op basis waarvan de burgemeester in onvoorziene
omstandigheden maatregelen kan uitvaardigen.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
FEITELIJKE CONTEXT
De burgemeester heeft op 1 september 2020 in het kader van de Nieuwe Gemeentewet een besluit
genomen inzake de organisatie van de vergaderingen van de lokale bestuursorganen.
MOTIVERING
Een dergelijk besluit van de burgemeester dient aan de eerstvolgende gemeenteraad ter kennis te
worden gebracht en daar te worden bekrachtigd.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester d.d. 1 september 2020
inzake de organisatie van de vergaderingen van de lokale bestuursorganen en bekrachtigt
dit.

Voordat ter verdergegaan wordt met de behandeling van agendapunt 1 van de openbare zitting
vraagt raadslid Veerle Schoenmaekers het woord.
Zij maakt melding van de naamswijziging van haar fractie Bilzen Bruist naar Sp.a Bilzen.
De raad neemt hiervan akte.
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Aktename verhindering raadslid

De raad (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,
Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax) neemt
akte van volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikels 12 en 15.

FEITELIJKE CONTEXT
Conform artikel 12 van het decreet lokaal bestuur neemt de gemeenteraad akte van de verhindering
van het gemeenteraadslid dat om studieredenen/een verblijf in het buitenland gedurende een
minimale termijn van 12 weken niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen van de gemeenteraad.
De verhindering van het mandaat van een gemeenteraadslid houdt van rechtswege de verhindering
van het mandaat van het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in.
MOTIVERING
Raadslid Baudouin Wolwertz heeft op 20 februari 2020 per mail aan de voorzitter van de
gemeenteraad laten weten dat hij omwille van een uitwisseling in het buitenland niet aanwezig kan
zijn op de vergaderingen van de gemeenteraad van september, oktober, november en december.
Op 24 juli 2020 volgde de bevestiging dat de uitwisseling, gezien de huidige corona-maatregelen,
toch fysiek zal doorgaan.
Bij de aanvraag tot verhindering werd er een attest gevoegd van de onderwijsinstelling waartoe het
gemeenteraadslid werd toegelaten.
Hij verzoekt aldus om akte te nemen van zijn verhindering en om voor deze periode een vervanger
aan te stellen.
BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad neemt akte van de verhindering van raadslid Baudouin Wolwertz die
omwille van een uitwisseling in het buitenland gedurende de periode van 1 september tot en
met 31 december 2020 niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen van de gemeenteraad en
vervangen wil worden.
Art. 2 De verhindering van het mandaat van een gemeenteraadslid houdt van rechtswege de
verhindering van het mandaat van het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in.
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Aanstelling vervangend raadslid met eedaflegging

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, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikel 14.
Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

FEITELIJKE CONTEXT
De gemeenteraad heeft in haar zitting van heden akte genomen van de verhindering van raadslid
Baudouin Wolwertz voor de periode tussen 1 september en 31 december 2020.
Conform artikel 14 van het decreet lokaal bestuur wordt het raadslid dat als verhinderd wordt
beschouwd, vervangen door zijn opvolger overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal
Kiesdecreet.
Mevrouw Sandra Jans is de eerstvolgende in aanmerking komende plaatsvervanger op lijst nummer
2 (Beter Bilzen), waartoe de heer Baudouin Wolwertz behoort.
MOTIVERING
Uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat mevrouw Sandra Jans voldoet aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden. Er zijn geen elementen waaruit zou blijven dat mevrouw Sandra Jans
zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt.
Er bestaat aldus geen bezwaar dat de geloofsbrieven van mevrouw Sandra Jans geldig worden
verklaard en dat dit plaatsvervangend raadslid wordt toegelaten tot het afleggen van de
voorgeschreven eed.
BESLISSING
Enig artikel

De geloofsbrieven van mevrouw Sandra Jans als gemeenteraadslid worden geldig
verklaard.
Mevrouw Sandra Jans, wonende te 3742 Bilzen, Riemsterweg 125 wordt
toegelaten tot het afleggen van de voorgeschreven eed.
Zij legt deze onmiddellijk af in openbare vergadering van de raad, in handen van de
voorzitter, in volgende bewoordingen: ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat
trouw na te komen’.
Derhalve is mevrouw Sandra Jans aangesteld als plaatsvervangend
gemeenteraadslid, ter vervanging van de heer Baudouin Wolwertz, wiens mandaat zij
zal voltrekken gedurende de periode van zijn verhindering.
De aanstelling van een plaatsvervangend gemeenteraadslid houdt van rechtswege
de aanstelling van het plaatsvervangend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn
in.
Mevrouw Sandra Jans zal op de ranglijst worden gebracht onder nummer 31 na
mevrouw Cindy Sax.

De digitale zitting van de gemeenteraad wordt geschorst om 20u17.
Er wordt overgegaan tot de behandeling van de agendapunten van de OCMW-raad.
De digitale zitting van de gemeenteraad wordt verdergezet om 20u43.
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Verkeersreglement houdende het beperken in tijd van de laad- en loszone Brugstraat

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, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens meer bepaald art. 14.3 m.b.t. de onderbroken
overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
FEITELIJKE CONTEXT
Op 25 februari 2014 werd door de gemeenteraad het verkeersreglement houdende het beperken in
tijd van een aantal laad- en losplaatsen te Bilzen centrum goedgekeurd.
MOTIVERING
Net zoals de laad- en losplaatsen in de Korenstraat, de Demerlaan en de Sint-Lambertuslaan zijn de
laad- en losplaatsen op de Brugstraat infrastructureel niet als stoep ingericht. Om uniformiteit te
bekomen in het centrum worden de plaatsen op de Brugstraat ook beperkt in tijd.
ADVIEZEN
De politie geeft een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1 Het verkeersreglement van 25 februari 2014 houdende het beperken in tijd van een aantal
laad- en losplaatsen te Bilzen centrum wordt gewijzigd.
Art. 2

Navolgende laad- en losplaatsen worden voorbehouden voor laden en lossen van maandag
tot zaterdag van 6 tot 18 uur:

- Korenstraat ter hoogte van huisnummer 6, 8 en10;
- Sint-Lambertuslaan ter hoogte van huisnummer 3;
- Demerlaan ter hoogte van huisnummer 1.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden
E/1 met onderbord ‘van maandag tot zaterdag van 6 tot 18 uur’.
Art. 3

Navolgende laad- en losplaatsen worden toegevoegd aan de lijst uit artikel 2:
- Brugstraat, ter hoogte van huisnummers 21 en 23.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E/1 met onderbord ‘van
maandag tot zaterdag van 6 tot 18 uur’.

Art. 4

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Art. 5

Een afschrift van dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de
afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
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Verkeersreglement houdende het inrichten van een taxi standplaats op het Camille
Huysmansplein

Met 27 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts,
Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) en 3 neen-stemmen (Frieda Brepoels, Wouter Raskin,
Veronik Moesen) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens meer bepaald art. 14.3 m.b.t. de onderbroken
overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
FEITELIJKE CONTEXT
Op de Brugstraat werd er op de laad- en loszone in 2012 een bord bij geplaatst voor taxi’s.

Dit werd zo afgesproken omdat dit volgens de wegcode niet combineerbaar is en bijgevolg niet kon
opgenomen worden in een verkeersreglement. Er wordt dus geen reglement opgeheven.
Op het Camille Huysmansplein wordt een parkeerplaats ingericht als standplaats voor taxi’s. Deze
standplaats voor taxi’s komt op de plaats voorheen voorzien voor de medische zorg. Een plaats
voor de medische zorg bestaat niet volgens de wegcode. Ook hiervan bestaat geen reglement wat
bijgevolg ook niet opgeheven kan worden.
MOTIVERING
In de buurt van de horeca achter de kerk (Casteleyn, Tribunaal, …) is er geen standplaats voor
taxi’s. We stellen voor om een standplaats voor taxi’s in te richten op het Camille Huysmansplein.
ADVIEZEN
De politie geeft een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1 Volgende locatie wordt voorgesteld om in te richten als taxistandplaats:
- Camille Huysmansplein, de eerste plaats rechts ter hoogte van de gevel van de KBC. Zie
bijgevoegd plan.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E9a met onderbord ‘taxi’.
Art. 2 Dit reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Art. 3 Een afschrift van dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de
afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
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Verkoop van lot Z, gelegen te bedrijventerrein Kieleberg aan Immolips: onttrekking lot
Z2 aan het openbaar domein

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, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 41, 11° Decreet over het lokaal bestuur, bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de
daden van beschikking over onroerende goederen.
FEITELIJKE CONTEXT
De gemeenteraad heeft in zitting van 5 mei 2020 de verkoop van lot Z op bedrijventerrein de
Kieleberg aan Immolips bvba goedgekeurd.

Lot Z is gelegen te Bilzen, 1ste afdeling, sectie A nummers 17/B/P0000/deel, 18/D/P0000/deel,
20/C/2/P0000/deel, 20/G/P0000/deel, 45/G/P0000/deel, 45/L/2/P0000/deel, 45/P/2/P0000/deel,
47/F/2/P0000, 47/H/2/P0000, 47/L/2/P0000, 47/N/2/P0000/deel, 48/E/P0000/deel en een gedeelte
van de oude wegzate (4ha 35a 39ca), en wordt afgebeeld op het opmetingsplan opgemaakt op
17 december 2019 door Peter Gijsen, ingenieur-landmeter-expert bij studiebureau Geotec te Bilzen,
Riemsterweg 117.
Het lot bestaat uit Lot Z1 en lot Z2 zoals afgebeeld op het plan, waarbij lot Z2, met een oppervlakte
van 3a 95ca, een gedeelte betreft van het openbaar domein van de stad, meer bepaald een
gedeelte van de oude wegzate.
De stad dient lot Z2 te onttrekken aan het openbaar domein om dit aan Immolips bvba te kunnen
verkopen.
Bijlagen:
− besluit gemeenteraad van 5 mei 2020
− opmetingsplan van 17 december 2019
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad gaat over tot de onttrekking van lot Z2 met een oppervlakte van 3a 95ca,
zoals afgebeeld op het opmetingsplan van studiebureau Geotec aan het openbaar domein
van de stad om dit aan Immolips bvba te kunnen verkopen overeenkomstig haar besluit
van 5 mei 2020.

Art. 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere
afhandeling van dit dossier.
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Goedkeuring huurovereenkomst pand Dennenstraat 8 te Bilzen, 2de afd. Beverst voor
wijkcentrum

Met 23 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Veerle Schoenmaekers, Inge Moors,
Ann Thijs, Tom Bosch, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans,
Antoine Geris, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Sandra Jans) en 7 neen-stemmen
(Frieda Brepoels, Jean Geraerts, Annick Ponthier, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Bart Lindelauf,
Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 41, 11° Decreet over het lokaal bestuur.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
Cordium gaat in de zomer van 2020, samen met stad Bilzen, een wijkcentrum in Schoonbeek
opstarten. Dit centrum heeft als doel om de leefbaarheid binnen de woonwijk op te krikken, alsook
om de sociale cohesie tussen de bewoners en omwonenden te vergroten.

Het openen van een wijkcentrum waar verschillende diensten (wijkwerking, digibuurten, wijkagent,
sociale dienst Cordium, …) actief zijn, zal een grote meerwaarde betekenen voor de leefbaarheid.
Zeker rekening houdend met de toekomstige renovatieprojecten, is het hebben van een ankerpunt in
de woonwijk noodzakelijk.
De woning op Dennenstraat 8 te Schoonbeek is eigendom van Cordium en ligt op een strategische
plaats in de woonwijk, en zou daardoor als wijkcentrum kunnen dienen.
Met Cordium werd een huurovereenkomst opgemaakt welke een ingang neemt op 1 september
2020.
Bijlagen:
- huurovereenkomst
- kadastrale legger
- nota Wijkcentrum Schoonbeek - RVB Cordium
FINANCIËLE ASPECTEN
De huurprijs die met Cordium werd overeengekomen bedraagt € 337,20 per maand.
Het nodige krediet is voorzien in de meerjarenplanaanpassing onder 2020/GBB-GRB/090930/6100800.
Er is een gunstig financieel advies.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de huurovereenkomst met CVBA Cordium goed.

Art. 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling
van dit dossier.
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Realisatie van de fietssnelweg langsheen de Spurkerweg: goedkeuring
verkoopbeloften

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, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 41, 11° decreet over het lokaal bestuur.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
Om de veiligheid van de fietsers te verhogen wenst de stad Bilzen over te gaan tot de aanleg van
veilige en comfortabele fietsvoorzieningen tussen het industriegebied Kieleberg (Genk-Zuid) en
Bilzen Centrum zoals opgenomen in de bij dit besluit gevoegde gecombineerde start- en projectnota
(versie juni 2019).

Voor de realisatie van de fietssnelweg te Heesveld (fase 2), Eikerveldweg en Spurk heeft het
provinciebestuur Limburg de ontwerpplannen gemaakt.
Voor de realisatie van deze fietspaden is het noodzakelijk om gronden te verwerven. De percelen
dienen ingelijfd te worden in het openbaar domein van de stad.
Ingevolge beslissing van het schepencollege van 2 september 2019 werd studiebureau Geotec te
Bilzen, Riemsterweg 117, aangesteld voor de opmaak van een innemingsplan en om de
onderhandelingen te voeren in het kader van de grondverwervingen.
Voor de percelen langsheen de Spurkerweg werd bijgevoegd rooilijn/innemingplan door Geotec
opgemaakt op 28 oktober 2019, gekend met nummer 190716 1/1.
Ingevolge artikel 12 van het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 werd het
rooilijnplan met overeenkomstige toepassing van artikel 31 van het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning opgenomen in de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen betreffende de aanleg van het fietspad.
Ingevolge beslissing van de gemeenteraad van 7 juli 2020 werd vervolgens beslist over de zaak der
wegen.
Volgende verkoopbeloften ten voordele van de stad konden door Geotec worden afgesloten met de
betreffende grondeigenaars:
− de belofte tot verkoop door Pensart Lambert en Lormans Jozefina van het perceel grond gelegen
te Bilzen, afdeling 1, kadastraal gekend sectie F nummer 251/K/deel (44ca), zijnde inneming 1 op
het plan, aan de prijs van € 8.525,00. Dit perceel is vrij van pacht.
− de belofte tot verkoop door Lormans Jozefina van het perceel grond gelegen te Bilzen, afdeling 1,
kadastraal gekend sectie F nummer 254/K/deel (93ca), zijnde inneming 2 op het plan, aan de
prijs van € 585,00. Dit perceel is vrij van pacht.
− de belofte tot verkoop door Potargent Jeanne van het perceel grond gelegen te Bilzen, afdeling 1,
kadastraal gekend sectie F nummer 256/C/deel (49ca), zijnde inneming 3 op het plan, aan de
prijs van € 350,00. Dit perceel is vrij van pacht.
− de belofte tot verkoop door Medaer Marie, Nijs Davine, Nijs Indra, Nijs Jeroen, Nijs Stefan en Nijs
Sven, van het perceel grond gelegen te Bilzen, afdeling 1, kadastraal gekend sectie F nummer
256/E/deel (48ca), zijnde inneming 4 op het plan, aan de prijs van € 500,00. Dit perceel is vrij van
pacht.
− de belofte tot verkoop door Theunissen Carine, Theunissen Luc en Theunissen Rafaël, van het
perceel grond gelegen te Bilzen, afdeling 1, kadastraal gekend sectie F nummer 248/M/deel
(9ca), zijnde inneming 6 op het plan, aan de prijs van € 300,00. Dit perceel is vrij van pacht.
− de belofte tot verkoop door Dillen Sandra, van het perceel grond gelegen te Bilzen, afdeling 1,
kadastraal gekend sectie F nummer 214/F/deel (1a 16ca), zijnde inneming 12 op het plan, aan de
prijs van € 800,00. Dit perceel is vrij van pacht.
− de belofte tot verkoop door Remans Marc en Bollen Heidi, van het perceel grond gelegen te
Bilzen, afdeling 1, kadastraal gekend sectie F nummer 248/S/deel (83ca), zijnde inneming 16 op
het plan, aan de prijs van € 1.400,00. Dit perceel is vrij van pacht.
− de belofte tot verkoop door Bastiaens Wilhelmus en Martens Lutgarde, van het perceel grond
gelegen te Bilzen, afdeling 1, kadastraal gekend sectie F nummer 248/W/deel (84ca), zijnde
inneming 17 op het plan, aan de prijs van € 16.600,00. Dit perceel is vrij van pacht.
− de belofte tot verkoop door Caubergh Guy, van het perceel grond gelegen te Bilzen, afdeling 1,
kadastraal gekend sectie F nummer 248/T/deel (83ca), zijnde inneming 18 op het plan, aan de
prijs van € 20.000,00. Dit perceel is vrij van pacht.
− de belofte tot verkoop door Dutré Sven en De Roover Tina, van het perceel grond gelegen te
Bilzen, afdeling 1, kadastraal gekend sectie F nummer 249/E/deel (1a 19ca), zijnde inneming 19

op het plan, aan de prijs van € 28.000,00. Dit perceel is vrij van pacht.
− de belofte tot verkoop door Lormans Jeany, van het perceel grond gelegen te Bilzen, afdeling 1,
kadastraal gekend sectie F nummer 250/H/deel (59ca), zijnde inneming 20 op het plan, aan de
prijs van € 800,00. Dit perceel is vrij van pacht.
− de belofte tot verkoop door Lormans Dirk (erfgenaam van wijlen de heer Lormans Edmond zoals
vermeld op het plan), van het perceel grond gelegen te Bilzen, afdeling 1, kadastraal gekend
sectie F nummer 250/N/deel (12ca), zijnde inneming 21 op het plan, aan de prijs van € 7.825,00.
Dit perceel is vrij van pacht.
Deze aankopen moeten worden vastgelegd in een authentieke akte. De burgemeester kan deze
akten administratief verlijden.
Bijlagen:
- aankoopovereenkomsten
- rooilijn/innemingsplan Geotec van 28 oktober 2019
- schattingsverslag Geotec 4 november 2019
- gecombineerde start- en projectnota (versie juni 2019)
FINANCIËLE ASPECTEN
De te betalen koopsommen werden in bijgevoegde overeenkomsten opgenomen en zijn gebaseerd
op bijgevoegd schattingsverslag van studiebureau Geotec d.d. 20 februari 2020.
Het nodige krediet is voorzien in het budget onder 2020/ACT-55/0610-00/2220000.
Er is een gunstig financieel advies.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de bovenvermelde verkoopbeloften goed, samen met het
schattingsverslag van studiebureau Geotec d.d. 4 november 2019.

Art. 2

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

Art. 3

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

Art. 4

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

Art. 5

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling
van dit dossier.
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Realisatie van de fietssnelweg langsheen de Spurkerweg: voorlopig
onteigeningsbesluit innemingen 13+14+15

Met 27 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts,
Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters,

Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) en 3 onthoudingen (Frieda Brepoels, Wouter Raskin,
Veronik Moesen) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen
nut, en meer bepaald artikel 6, 1°, artikel 7 en titel 3.
Het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het Vlaams onteigeningsdecreet van
24 februari 2017.
Artikel 41, 11° decreet over het lokaal bestuur.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
Om de veiligheid van de fietsers te verhogen wenst de stad Bilzen over te gaan tot de aanleg van
veilige en comfortabele fietsvoorzieningen tussen het industriegebied Kieleberg (Genk-Zuid) en
Bilzen Centrum zoals opgenomen in de bij dit besluit gevoegde gecombineerde start- en projectnota
(versie juni 2019).
Voor de realisatie van de fietssnelweg te Heesveld (fase 2), Eikerveldweg en Spurk heeft het
provinciebestuur Limburg de ontwerpplannen gemaakt.
Voor de realisatie van deze fietspaden is het noodzakelijk om gronden te verwerven. De percelen
dienen ingelijfd te worden in het openbaar domein van de stad.
Ingevolge beslissing van het schepencollege van 2 september 2019 werd studiebureau Geotec te
Bilzen, Riemsterweg 117, aangesteld voor de opmaak van een innemingsplan en om de
onderhandelingen te voeren in het kader van de grondverwervingen.
Voor wat de percelen langsheen Heesveld betreft, kon reeds met alle eigenaars een minnelijk
akkoord worden bekomen. De betreffende verkoopbeloften werden goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 7 juli 2020.
Voor de percelen langsheen de Spurkerweg werd bijgevoegd rooilijn/innemingsplan door Geotec
opgemaakt op 28 oktober 2019, gekend met nummer 190716 1/1.
Ingevolge artikel 12 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 werd het
rooilijnplan met overeenkomstige toepassing van artikel 31 van het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning opgenomen in de omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen betreffende de aanleg van het fietspad.
Ingevolge beslissing van de gemeenteraad van 7 juli 2020 werd vervolgens beslist over de zaak der
wegen.
Geotec heeft reeds met de meeste grondeigenaars aangeduid op betreffend innemingsplan een
minnelijk akkoord tot aankoop kunnen bekomen.
Echter kon er voor wat betreft de innemingen 13-14-15, meer bepaald de percelen te Bilzen,
1ste afdeling sectie F nummer 204/L/deel (3a 37ca), 227/H/deel (1a 27ca) en 228/N/deel (2a 72ca),
onverdeelde eigendom van Castermans Josephine, Van Den Eynde Louisa en Van Den Eynde
Sonja, nog geen akkoord worden getroffen. Met deze eigenaars werd reeds meermaals
onderhandeld zonder resultaat.

Zoals blijkt uit de plannen voor de aanleg van het fietspad, is de verwerving van betreffende
innemingen 13-14-15 een cruciaal onderdeel voor de realisatie ervan.
Het is dan ook aangewezen om voor de verwerving van innemingen 13-14-15, indien blijkt dat een
minnelijke aankoop uitgesloten is, over te kunnen gaan tot onteigening.
Artikel 7 van het Vlaams onteigeningsdecreet bepaalt dat gemeenten tot onteigening kunnen
overgaan in de gevallen waarin ze oordelen dat de onteigening noodzakelijk is voor de uitwerking
van de infrastructuur of het beleid inzake de gemeentelijke aangelegenheden.
Dit artikel houdt aldus een expliciete algemene habilitatie in voor gemeenten.
Het Vlaams onteigeningsdecreet voorziet in geval van onteigening in de eerste plaats in een
bestuurlijke fase, bestaande uit volgende stappen:
− opmaak van een voorlopig onteigeningsbesluit door de gemeenteraad. Het voorlopige
onteigeningsbesluit bevat altijd, op straffe van nietigheid, de volgende bijlagen:
1° een onteigeningsplan
2° een projectnota
− het organiseren van een openbaar onderzoek over de voorgenomen onteigening gedurende 30
dagen
− opmaak van een definitief onteigeningsbesluit door de gemeenteraad binnen
90 dagen na de einddatum van het openbaar onderzoek.
Overeenkomstig artikel 15 en 16 van het Vlaams Onteigeningsdecreet dient de
onteigenende instantie een aantoonbare poging te ondernemen via onderhandelingen om het te
onteigenen onroerend goed minnelijk te verwerven.
In dit kader doet de onteigenende instantie een schriftelijk aanbod aan wie zij wenst te onteigenen.
Hiertoe worden in aanvulling van de reeds gedane pogingen tot minnelijke aankoop, de verdere
nodige stappen genomen worden door Geotec.
Bijlagen:
− als projectnota worden toegevoegd: gecombineerde start- en projectnota (versie juni 2019)
− als projectplan worden toegevoegd: rooilijn/innemingsplan Geotec van 28 oktober 2019
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt een voorlopig onteigeningsbesluit wegens openbaar nut van
innemingen 13+14+15 zoals aangeduid op het rooilijn/innemingsplan opgemaakt door
Geotec op 28 oktober 2019 (nummer 190716 1/1).

Art. 2

De gemeenteraad aanvaardt dat de stad Bilzen optreedt als onteigenende instantie voor
deze onteigening.

Art. 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling
van dit dossier, waaronder de organisatie van het openbaar onderzoek zoals voorzien in het
Vlaams Onteigeningsdecreet.
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Aankoop van clubcars (golfkarretjes) op afroep - bestekummer 145/20: goedkeuring
lastenboek en gunningswijze

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

Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch,
Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts,
Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, 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 41, §1, 1° (het geraamde
bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 214.000,00 niet) en artikel 57 en artikel 43.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren.
FEITELIJKE CONTEXT
De verantwoording voor de opmaak van dit dossier is te vinden in bijgevoegde nota van de dienst
wegen en logistiek.
MOTIVERING
In het kader van de opdracht “Aankoop van clubcars (golfkarretjes) op afroep” werd een bestek met
nr. 145/20 opgesteld door de dienst overheidsopdrachten.
Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
* Basisopdracht (Aankoop van clubcars (golfkarretjes) op afroep), raming: € 45.454,54 excl. btw of
€ 55.000,00 incl. 21% btw;
* Verlenging 1 (Aankoop van clubcars (golfkarretjes) op afroep), raming: € 45.454,54 excl. btw of
€ 55.000,00 incl. 21% btw;
* Verlenging 2 (Aankoop van clubcars (golfkarretjes) op afroep), raming: € 45.454,54 excl. btw of
€ 55.000,00 incl. 21% btw;
* Verlenging 3 (Aankoop van clubcars (golfkarretjes) op afroep), raming: € 45.454,54 excl. btw of
€ 55.000,00 incl. 21% btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 181.818,16 excl. btw of € 220.000,00 incl.
21% btw.
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 12 maanden.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking rekening houdend met de hoogte van het
ramingsbedrag.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de
exact benodigde hoeveelheden.

FINANCIELE ASPECTEN
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2020/ACT-113/0119-05/2430000/
STAD/CBS/IP-GEEN.
BESLISSING
Art. 1

Het bestek met nr. 145/20 en de raming voor de opdracht “Aankoop van clubcars
(golfkarretjes) op afroep”, opgesteld door de dienst overheidsopdrachten worden
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten.
De raming bedraagt € 181.818,16 excl. btw of € 220.000,00 incl. 21% btw.

Art. 2

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

Art. 3

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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Kerkfabriek Sint-Aldegondis, Kleine Spouwen: aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025

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, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 41 tot en met 44 met betrekking tot het meerjarenplan.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
FEITELIJKE CONTEXT
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek Sint-Aldegondis van Kleine
Spouwen werd door de kerkraad op 26 juni 2020 goedgekeurd met volgende exploitatie- en
investeringstoelagen:

Dienstjaar Exploitatietoelage Investeringstoelage
2020
16.106,85
0,00
2021
38.684,43
0,00
2022
27.457,56
0,00
2023
27.261,29
0,00
2024
26.964,97
0,00
2025
26.718,62
0,00
In deze aanpassing van het MJP wordt het overschot van de rekening 2019 (€ 13.702,57) en de
gewestelijke toelage van 2020 (€ 6.308) weggewerkt door het geld over te hevelen naar een
reservefonds (zie post 436).
Deze wijziging heeft geen financiële gevolgen voor de stad.
Dit meerjarenplan werd via Religio ontvangen op 4 juli 2020 om dit ter goedkeuring voor te leggen
aan de gemeenteraad.
MOTIVERING
De aanpassing van het meerjarenplan gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
worden goedgekeurd.
ADVIEZEN
Het bisdom gaf op 6 juli 2020 een gunstig advies omtrent de aanpassing van het meerjarenplan
2020-2025 van kerkfabriek Sint-Aldegondis van Kleine Spouwen.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek
Sint-Aldegondis van Kleine Spouwen goed.

Art. 2

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

Art. 3

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Aldegondis van Kleine
Spouwen en aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Aldegondis, Kleine Spouwen: aktename budgetwijziging 1 - 2020

De raad (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,
Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax,
Sandra Jans) neemt akte van volgend besluit:

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 45 tot en met 50/1 met betrekking tot het budget.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.

FEITELIJKE CONTEXT
De budgetwijziging 1 van kerkfabriek Sint-Aldegondis van Kleine Spouwen werd door de kerkraad
op 26 juni 2020 goedgekeurd.
Deze budgetwijziging werd via Religio ontvangen bij de stad op 4 juli 2020 om ter goedkeuring voor
te leggen aan de gemeenteraad.
MOTIVERING
In deze budgetwijziging wordt het overschot van de rekening 2019 (€ 13.702,57) en de gewestelijke
toelage van 2020 (€ 6.308) weggewerkt door het geld over te hevelen naar een reservefonds (zie
post 436).
Deze wijziging heeft geen financiële gevolgen voor de stad.
De budgetwijziging 1 boekjaar 2020 gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
worden goedgekeurd.
ADVIEZEN
Het bisdom verleende gunstig advies op 26 juni 2020.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt akte van budgetwijziging 1 boekjaar 2020 van kerkfabriek SintAldegondis van Kleine Spouwen.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Aldegondis van
Kleine Spouwen en aan het bisdom.
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Kerkfabriek H. Hart, Merem: goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025

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

Exploitatietoelage
16.984,00
13.626,80
15.595,00
15.560,00
15.780,00
15.890,00

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

Deze wijziging betreft een rechtzetting van een fout van het vorige boekjaar.
Herstellingswerken van de kerk werden toen foutief op ‘Investeringen’ geboekt, terwijl het op
‘Exploitatie’ moest komen.
Deze wijziging heeft geen financiële gevolgen voor de stad.
Dit meerjarenplan werd via Religio ontvangen op 4 juli 2020 om dit ter goedkeuring voor te leggen
aan de gemeenteraad.
MOTIVERING
De aanpassing van het meerjarenplan gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
worden goedgekeurd.

ADVIEZEN
Het bisdom gaf op 22 juni 2020 een gunstig advies omtrent de aanpassing van het meerjarenplan
2020-2025 van kerkfabriek H.Hart van Merem.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek H.
Hart van Merem goed.

Art. 2

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

Art. 3

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek H. Hart van Merem en aan
het bisdom.
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Kerkfabriek H. Hart, Merem: aktename budgetwijziging 1 - 2020

De raad (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,
Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax,
Sandra Jans) neemt akte van volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 45 tot en met 50/1 met betrekking tot het budget.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
FEITELIJKE CONTEXT
De budgetwijziging 1 van kerkfabriek H. Hart van Merem werd door de kerkraad op 22 juni 2020
goedgekeurd.
Deze budgetwijziging werd via Religio ontvangen bij de stad op 4 juli 2020 om ter goedkeuring voor
te leggen aan de gemeenteraad.

MOTIVERING
Deze wijziging betreft een rechtzetting van een fout van het vorige boekjaar.
Herstellingswerken van de kerk werden toen foutief op ‘Investeringen’ geboekt, terwijl het op
‘Exploitatie’ moest komen.
Deze wijziging heeft geen financiële gevolgen voor de stad.
De budgetwijziging 1 boekjaar 2020 gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
worden goedgekeurd.
ADVIEZEN
Het bisdom verleende gunstig advies op 22 juni 2020.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt akte van budgetwijziging 1 boekjaar 2020 van kerkfabriek H. Hart
van Merem.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek H. Hart van Merem en
aan het bisdom.

14

Kerkfabriek Sint-Martinus, Martenslinde: goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020
- 2025

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, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 41 tot en met 44 met betrekking tot het meerjarenplan.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.

FEITELIJKE CONTEXT
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek Sint-Martinus van Martenslinde
werd door de kerkraad op 5 juni 2020 goedgekeurd met volgende exploitatie- en investeringstoelagen:
Dienstjaar
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Exploitatietoelage
39.673,00
26.313,96
26.270,00
16.820,00
16.770,00
38.170,00

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

Deze wijziging werd uitgevoerd omwille van een investeringsoverschot van € 21.943,09 van jaren
terug.
Het geld werd gedeponeerd op de rekening ‘Exploitatietoelage’ en werd doorheen de volgende jaren
gebruikt om allerhande betalingen te doen.
De exploitatietoelage van de stad werd bijgevolg gedurende enkele jaren niet meer opgevraagd.
Het investeringsoverschot wordt nu van de exploitatietoelage afgenomen en wordt als een belegging
bij Belfius Bank geplaatst.
Verder is er een herschikking van investeringskredieten.
Dit alles zonder financiële gevolgen voor de stad.
Dit meerjarenplan werd via Religio ontvangen op 4 juli 2020 om dit ter goedkeuring voor te leggen
aan de gemeenteraad.
MOTIVERING
De aanpassing van het meerjarenplan gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
worden goedgekeurd.
ADVIEZEN
Het bisdom gaf op 5 juni 2020 een gunstig advies omtrent de aanpassing van het meerjarenplan
2020-2025 van kerkfabriek Sint-Martinus van Martenslinde.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek
Sint-Martinus van Martenslinde goed.

Art. 2

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

Art. 3

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

15

Kerkfabriek Sint-Martinus, Martenslinde: aktename budgetwijziging 1 - 2020

De raad (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, Antoine Geris, Bart
Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt akte
van volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 45 tot en met 50/1 met betrekking tot het budget.

Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
FEITELIJKE CONTEXT
De budgetwijziging 1 van kerkfabriek Sint-Martinus van Martenslinde werd door de kerkraad op
5 juni 2020 goedgekeurd.
Deze budgetwijziging werd via Religio ontvangen bij de stad op 4 juli 2020 om ter goedkeuring voor
te leggen aan de gemeenteraad.
MOTIVERING
Deze wijziging werd uitgevoerd omwille van een investeringsoverschot van € 21.943,09 van jaren
terug.
Het geld werd gedeponeerd op de rekening ‘Exploitatietoelage’ en werd doorheen de volgende jaren
gebruikt om allerhande betalingen te doen.
De exploitatietoelage van de stad werd bijgevolg gedurende enkele jaren niet meer opgevraagd.
Het investeringsoverschot wordt nu van de exploitatietoelage afgenomen en wordt als een belegging
bij Belfius Bank geplaatst.

Verder is er een herschikking van investeringskredieten.
Dit alles zonder financiële gevolgen voor de stad.
De budgetwijziging 1 boekjaar 2020 gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
worden goedgekeurd.
ADVIEZEN
Het bisdom verleende gunstig advies op 5 juni 2020.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt akte van budgetwijziging 1 boekjaar 2020 van kerkfabriek SintMartinus van Martenslinde.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Martinus van
Martenslinde en aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Mauritius, Bilzen: goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025

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, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 41 tot en met 44 met betrekking tot het meerjarenplan.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
FEITELIJKE CONTEXT
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek Sint-Mauritius van Bilzen werd
door de kerkraad op 16 juni 2020 goedgekeurd met volgende exploitatie- en investeringstoelagen:

Dienstjaar Exploitatietoelage Investeringstoelage
2020
69.748,54
0,00
2021
85.831,66
0,00
2022
101.390,00
0,00
2023
102.790,00
0,00
2024
105.190,00
0,00
2025
105.990,00
0,00
De reden van de aanpassing van het MJP 2021 is dat de voorziene investeringen in 2020 niet
doorgaan, maar worden hernomen in 2021.
De Vlaamse Gemeenschap zal ook pas tegen dan het dossier van de herstellingswerken van de
kerk goedkeuren.
Deze wijziging heeft geen financiële gevolgen voor de stad.
Dit meerjarenplan werd via Religio ontvangen op 6 juli 2020 om dit ter goedkeuring voor te leggen
aan de gemeenteraad.
MOTIVERING
De aanpassing van het meerjarenplan gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
worden goedgekeurd.
ADVIEZEN
Het bisdom gaf op 6 juli 2020 een gunstig advies omtrent de aanpassing van het meerjarenplan
2020-2025 van kerkfabriek Sint-Mauritius van Bilzen
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek
Sint-Mauritius van Bilzen goed.

Art. 2

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

Art. 3

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het
Agentschap Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Mauritius
van Bilzen en aan het bisdom.
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Kerkfabriek OLV Geboorte, Rijkhoven: aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025

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

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 41 tot en met 44 met betrekking tot het meerjarenplan.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
FEITELIJKE CONTEXT
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek OLV Geboorte van Rijkhoven
werd door de kerkraad op 8 juli 2020 goedgekeurd met volgende exploitatie- en investeringstoelagen:
Dienstjaar Exploitatietoelage Investeringstoelage
2020
6.950,00
0,00
2021
5.355,00
0,00
2022
5.415,00
0,00
2023
5.415,00
0,00
2024
5.415,00
0,00
2025
5.415,00
0,00
Deze wijziging werd uitgevoerd om het investeringsoverschot van 2020 weg te werken.
Er zijn geen financiële gevolgen voor de stad.
Dit meerjarenplan werd via Religio ontvangen op 17 augustus 2020 om dit ter goedkeuring voor te
leggen aan de gemeenteraad.
MOTIVERING
De aanpassing van het meerjarenplan gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
worden goedgekeurd.
ADVIEZEN
Het bisdom gaf op 30 juli 2020 een gunstig advies omtrent de aanpassing van het meerjarenplan
2020-2025 van kerkfabriek OLV Geboorte van Rijkhoven
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek
OLV Geboorte van Rijkhoven goed.

Art. 2

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

Art. 3

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek OLV Geboorte van Rijkhoven
en aan het bisdom.
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Kerkfabriek OLV Geboorte, Rijkhoven: aktename budgetwijziging 1 - 2020

De raad (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,
Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax,
Sandra Jans) neemt akte van volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 45 tot en met 50/1 met betrekking tot het budget.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
FEITELIJKE CONTEXT
De budgetwijziging 1 van kerkfabriek OLV Geboorte van Rijkhoven werd door de kerkraad op
8 juli 2020 goedgekeurd.
Deze budgetwijziging werd via Religio ontvangen bij de stad op 17 augustus 2020 om ter
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
MOTIVERING
Deze wijziging werd uitgevoerd om het investeringsoverschot van 2020 weg te werken
Er zijn geen financiële gevolgen voor de stad.
De budgetwijziging 1 boekjaar 2020 gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
worden goedgekeurd.

ADVIEZEN
Het bisdom verleende gunstig advies op 30 juli 2020.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt akte van budgetwijziging 1 boekjaar 2020 van kerkfabriek OLV
Geboorte van Rijkhoven.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek OLV Geboorte van
Rijkhoven en aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Remigius Waltwilder: goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020 2025

Met 29 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, 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, Antoine Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) en
1 onthouding (Frieda Brepoels) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 41 tot en met 44 met betrekking tot het meerjarenplan.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
FEITELIJKE CONTEXT
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek Sint-Remigius van Waltwilder
werd door de kerkraad op 14 juli 2020 goedgekeurd met volgende exploitatie- en
investeringstoelagen:
Dienstjaar Exploitatietoelage Investeringstoelage
2020
49.452,00
335.000,00
2021
10.538,53
0,00
2022
22.848,00
0,00
2023
23.417,00
0,00
2024
23.467,00
0,00

2025

21.559,00

0,00

In de rubriek ‘Exploitatie’ verhoogt de gemeentelijke toelage met €6.232 omdat het appartement in
de pastorij pas vanaf november kan verhuurd worden
In de rubriek ‘Investeringen’ verwacht de KF nog een saldo van €335.000 om de bouw van de
nieuwe parochiezaal te voltooien.
Dit bedrag werd voorheen reeds vastgelegd in de gemeentelijke boekhouding.
MOTIVERING
De aanpassing van het meerjarenplan gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
worden goedgekeurd.
ADVIEZEN
Het bisdom gaf op 30 juli 2020 een gunstig advies omtrent de aanpassing van het meerjarenplan
2020-2025 van kerkfabriek Sint-Remigius van Waltwilder.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek
Sint-Remigius van Waltwilder goed.

Art. 2

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

Art. 3

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Remigius van Waltwilder
en aan het bisdom.
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Kerkfabriek Sint-Remigius, Waltwilder: aktename budgetwijziging - 2020

De raad (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, Antoine Geris, Bart
Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt akte
van volgend besluit, rekening houdend met het standpunt van raadslid Frieda Brepoels:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald de artikelen 45 tot en met 50/1 met betrekking tot het budget.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.

De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
FEITELIJKE CONTEXT
De budgetwijziging 1 van kerkfabriek Sint-Remigius van Waltwilder werd door de kerkraad op
14 juli 2020 goedgekeurd.
Deze budgetwijziging werd via Religio ontvangen bij de stad op 17 augustus 2020 om ter
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

MOTIVERING
In de rubriek ‘Exploitatie’ verhoogt de gemeentelijke toelage met € 6.232 omdat het appartement in
de pastorij pas vanaf november kan verhuurd worden
In de rubriek ‘Investeringen’ verwacht de KF nog een saldo van € 335.000 om de om de bouw van
de nieuwe parochiezaal te voltooien.
Dit bedrag werd voorheen reeds vastgelegd in de gemeentelijke boekhouding.
De budgetwijziging 1 boekjaar 2020 gebeurde conform de geldende reglementering en kan aldus
worden goedgekeurd.
ADVIEZEN
Het bisdom verleende gunstig advies op 30 juli 2020.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt akte van budgetwijziging 1 boekjaar 2020 van kerkfabriek SintRemigius van Waltwilder.

Art. 2

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Remigius van
Waltwilder en aan het bisdom.
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Kennisgeving verslag organisatiebeheersing 2019 en algemene principes 2020

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, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad kennis en neemt volgend besluit:

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER BB.20.1157
Naar aanleiding van artikelen 171, 217, 218, 220 uit het decreet lokaal bestuur van 22 december
2017 organiseert stad Bilzen een organisatiebeheersingssysteem.
Conform artikel 219 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 is de gemeenteraad
bevoegd voor het goedkeuren van het algemene kader van organisatiebeheersing. Conform
datzelfde artikel rapporteert de algemeen directeur jaarlijks over organisatiebeheersing.
FEITELIJKE CONTEXT
Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een
redelijke zekerheid te verschaffen dat men:
1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;
2° wetgeving en procedures naleeft;
3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
5° de activa beschermt en fraude voorkomt.
Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing van de
gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt georganiseerd, met inbegrip
van de te nemen controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de personeelsleden en
organen die ervoor verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden
die bij het organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn.
Het organisatiebeheersingssysteem beantwoordt minstens aan het principe van functiescheiding
waar mogelijk en is verenigbaar met de continuïteit van de werking van de gemeentelijke diensten.
MOTIVERING
De efficiëntie kan sterk verhogen door regelmatig eens stil te staan bij de manier van werken
binnen stad, OCMW en AGB Bilzen. Met het analyseren van procedures en werkmethodes kunnen
overbodige taken wegvallen, taken geautomatiseerd worden, opdrachten duidelijker en sneller
uitgevoerd worden,…
Een tweede meerwaarde hiervan is het eerder ontdekken van fouten of zelfs het voorkomen van
fouten waardoor we kunnen spreken van een kwaliteitsverhoging in de werking van de hele
organisatie.
Een organisatiebeheersingssysteem biedt een zekere transparantie waardoor men beter en
accuraat kan inspelen op veranderingen (bijvoorbeeld het vervangen van een personeelslid bij
langdurige ziekte of pensioen).
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag organisatiebeheersing 2019.

Art. 2

De gemeenteraad keurt de algemene principes organisatiebeheersing 2020 goed.
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Goedkeuring jaarrekening 2019 van het OCMW, goedkeuring van de balans per
31 december 2019 en van de resultatenrekening van het OCMW

Met 23 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Veerle Schoenmaekers, Inge Moors,
Ann Thijs, Tom Bosch, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans,
Antoine Geris, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Sandra Jans) en 7 neen-stemmen
(Frieda Brepoels, Jean Geraerts, Annick Ponthier, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Bart Lindelauf,
Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus.
Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van lokale en provinciale besturen.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 artikel 260, 261 en 262.
FEITELIJKE CONTEXT
De jaarrekening werd, samen met de bijhorende documenten, voor 2019 opgemaakt voor het
OCMW Bilzen en goedgekeurd door de OCMW raad van 7 juli 2020.
Tevens werd de jaarrekening 2019 van het OCMW ter kennisgeving voorgelegd aan de
gemeenteraad van 7 juli 2020.
Gezien artikel 249 van het decreet lokaal bestuur in werking trad per 1 januari 2020 dient de
beslissing van kennisgeving van de OCMW jaarrekening 2019 te worden ingetrokken en ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 1 september 2020.
MOTIVERING
Het balanstotaal op 31 december 2019 was € 32.768.146,81.
De staat van kosten en opbrengsten sluit per 31 december 2019 af met een verlies van
€ -2.084.523,70.
De proef- en saldibalans over de periode van 1 januari 2019 t.e.m. 31 december 2019 geeft een
totaal aan verrichtingen in debet en credit van € 245.814.343,37.
Op 31 december 2019 bedraagt het resultaat op kasbasis van de jaarrekening
€ 1.157.606,16.
De autofinancieringsmarge van de jaarrekening bedraagt op 31 december 2019
€ -874.825,76.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad trekt de beslissing van 7 juli 2020 van kennisgeving van de OCMW
jaarrekening 2019 in.

Art. 2

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2019 van het OCMW, zoals goedgekeurd door de
OCMW raad op 7 juli 2020 goed, omvattende: de beleidsnota, de financiële nota en de
samenvatting van de algemene rekeningen, alsook de toelichting en de bijlagen bij de
jaarrekening 2019.

Art. 3

De gemeenteraad keurt de balans per 31 december 2019 en de resultatenrekening van het
OCMW goed.

Art. 4

Een afschrift van dit besluit en de jaarrekening 2019 wordt overgemaakt aan de
toezichthoudende instanties.
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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, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin,
Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans,
Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax,
Sandra Jans) neemt kennis van de rapportering over de getroffen corona-maatregelen sinds de
vorige gemeenteraad.
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Goedkeuring notulen gemeenteraad 7 juli 2020

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, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) verleent de gemeenteraad goedkeuring aan de notulen van de zitting van
7 juli 2020.

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 22:59 UUR GESLOTEN.
Namens de gemeenteraad,

De algemeen directeur,
Kristien Schoofs

De voorzitter,
Guy Sillen

