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PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERA AD VAN  
5 DECEMBER 2017 
 
AANWEZIG : Wouter Raskin, voorzitter, 

Frieda Brepoels, burgemeester, 
Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Guido Cleuren, Griet Mebis, 
Peter Simons, Veerle Schoenmaekers, Luc Hendrix, schepenen, 
Johan Sauwens, Jos Roebben, Fons Caubergh, François Nelissen,  
Thierry de Grunne, Maike Meijers, Nico Bijnens, Ann Thijs,  
Emiel Degrève, Annick Ponthier, Katrien Timmers, Nassèr Nijs,  
Veerle Schabregs, Joris Cielen, Tom Bosch, Veronik Moesen, Stefan Jans, 
Guy Sillen, Willy Reynders, Peter Thijs, raadsleden, 
Kristien Schoofs, secretaris. 

 
VERONTSCHULDIGD: Rudi Dops, raadslid 
 
 
Schepen Guy Swennen verlaat de openbare vergadering tijdens behandeling van het 
agendapunt 2 en vervoegt de openbare vergadering tijdens behandeling van het 
agendapunt 6. 
 
Schepen Griet Mebis verlaat de openbare vergadering tijdens behandeling van het 
agendapunt 13 en vervoegt de openbare vergadering tijdens behandeling van het 
aanvullend agendapunt 1. 
 
Raadslid Tom Bosch verlaat de openbare vergadering tijdens behandeling van het 
agendapunt 13 en vervoegt de openbare vergadering tijdens behandeling van het 
agendapunt 15. 
 
Raadslid Fons Caubergh verlaat de openbare vergadering tijdens behandeling van het 
aanvullend agendapunt 1 en vervoegt de openbare vergadering tijdens behandeling van 
het aanvullend agendapunt 2. 
 
Raadslid Jos Roebben verlaat de openbare vergadering tijdens behandeling van het 
aanvullend agendapunt 2. 
 
 
DE VERGADERING WORDT OM 20:10 UUR GEOPEND. 
 
 
DE RAAD VERGADERT IN OPENBARE VERGADERING 
 
 
1.  Wederzijdse gratis grondafstand tussen de stad Bilz en en Cordium cvba te 

Bilzen, ‘Broekemveld’: goedkeuring ontwerpakte – in lijving en onttrekking 
van percelen aan het openbaar domein – gebruik van een gedeelte van lot 1 
door Kellens Marie-Claire  

 
Met eenparigheid van stemmen (Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Guy Swennen,  
Bruno Steegen, Walter Bollen, Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons,  
Veerle Schoenmaekers, Luc Hendrix, Johan Sauwens, Jos Roebben, Fons Caubergh,  
François Nelissen, Thierry de Grunne, Maike Meijers, Nico Bijnens, Ann Thijs,  
Emiel Degrève, Annick Ponthier, Katrien Timmers, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs,  
Joris Cielen, Tom Bosch, Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders,  
Peter Thijs) neemt de raad volgend besluit: 
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Gelet op het sociale huisvestingsproject van Cordium cvba te Bilzen, ‘Broekemveld’, 
langsheen de Paardskerkhofstraat, gekadastreerd Bilzen, eerste afdeling, sectie G nummer 
916/D/2, 916/F, 930/A/2, 930/Y, 930/V en 930/W; 
 
Gelet op de artikels 64 en 65 van de Vlaamse Wooncode die bepalen dat door het Vlaams 
Gewest gesubsidieerde infrastructuurwerken ten behoeve van sociale huisvestings-
projecten dienen overgedragen te worden aan de gemeente om in het gemeentelijk 
openbare domein te worden ingelijfd, meer bepaald de loten 1, 2 en 3 zoals aangeduid in 
gele kleur op het overdrachtsplan opgemaakt door studiebureau Geotec te Bilzen op  
20 december 2016; 
 
Gezien de bouwwerken niet volledig volgens het rooilijnplan zijn gebeurd, waardoor een 
overdracht door de stad Bilzen dient te gebeuren van de loten 4, 5, 6 en 7 zoals aangeduid 
in groene kleur op het voormelde overdrachtsplan; 
 
Gezien de betreffende loten 4, 5, 6 en 7 vooraf onttrokken moeten worden aan het 
openbaar domein van de stad; 
 
Gelet op het besluit van het schepencollege in zitting van 1 oktober 2017 waarbij de dienst 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid aangesteld werd voor het opmaken van de 
akte; 
 
Gelet op bijgevoegde ontwerpakte opgemaakt door de dienst Vastgoedtransacties; 
 
Gezien deze akte melding maakt van het gebruik van een gedeelte van het lot 1 dat door 
Cordium cvba aan de stad wordt afgestaan, door de aangrenzende eigenares, mevrouw 
Kellens Marie-Claire, wonende te Bilzen, Broekemveldweg 86; 
 
Gezien mevrouw Kellens Marie-Claire het betreffende gedeelte van lot 1 (26 m²), alsook 
het aangrenzende gedeelte van de Broekemveldweg (20 m²), eigendom van de stad, 
aangeduid op bijgevoegde schets, kosteloos in gebruik heeft als tuin; 
 
Gelet op de bijgevoegde stukken van het dossier; 
 
Gelet op de wettelijke en decretale bepalingen ter zake; 
 
BESLUIT : 
 
Art. 1 De gemeenteraad keurt bijgevoegde ontwerpakte goed, opgemaakt door de 

dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, tot wederzijdse gratis 
grondafstand tussen de stad Bilzen en Cordium cvba in het kader van het sociale 
huisvestingsproject van Cordium cvba te Bilzen, ‘Broekemveld’, langsheen de 
Paardskerkhofstraat, cf. het overdrachtsplan opgemaakt door studiebureau 
Geotec te Bilzen op 20 december 2016. 

 
Art. 2 De op het voormelde plan afgebeelde loten 1, 2 en 3 worden ingelijfd in het 

openbaar domein van de stad. 
 
Art. 3 De op het voormelde plan afgebeelde loten 4, 5, 6 en 7 worden onttrokken aan 

het openbaar domein van de stad. 
 
Art. 4 De gemeenteraad gaat akkoord met het kosteloze gebruik door mevrouw Kellens 

Marie-Claire van een gedeelte van lot 1 (26 m²), alsook het aangrenzende 
gedeelte van de Broekemveldweg (20 m²), aangeduid op bijgevoegde schets, als 
tuin. 
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Art. 5 De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van het nemen van een ambtshalve 
inschrijving bij de overschrijving van de uitgifte van de authentieke akte. 

 
Art. 6 Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere 

afhandeling van dit dossier. 
 
Art. 7 Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk 

toezicht (artikel 248 tot en met artikel 264) van het gemeentedecreet van  
15 juli 2005, zoals gewijzigd. 

 
 
2A. Verkaveling ‘Bivelenhof’ te Bilzen, Merem: vastlegg ing wegtracé en inlijving 

van de nieuwe wegenis bij het openbaar domein zoals  opgenomen op de 
plannen horende bij de verkavelingsaanvraag ‘Bivele nhof’ op naam van de 
bvba Geotec met betrekking tot gronden gelegen binn en het gebied gevormd 
door Oude Tongersestraat – Nieuwstraat – Solveldstr aat – Meremweg – Pater 
Damiaanstraat – Wagenstraat  

 
Raadslid Ann Thijs stelt vast dat fase 1 alleen al een 170 woongelegenheden betreft 
hetgeen zal leiden tot een aanzienlijke toename van voertuigen. Zij stelt zich dan ook de 
vraag hoe dit wordt opgevangen qua parking. Verder maakt zij een bedenking in verband 
met de verkeersdrukte aangezien enkel op Merem en Solveld een ontsluiting komt en 
vraagt zij of er iets voorzien wordt voor de zwakke weggebruiker. Zullen er aanpassingen 
gebeuren aan bestaande wegenis in functie van het project Bivelenhof? 
 
Raadslid Annick Ponthier verwijst naar een aantal bezwaren die werden geuit met daarin 
bepaalde bekommernissen. Aangezien dit zeker geen kleinschalig project te noemen is 
vraagt zij dat de nodige aandacht wordt besteed aan de verkeerssituatie ter plaatse. Zij 
verwijst naar de reeds bestaande problematische situatie in die buurt. Daarnaast informeert 
raadslid Annick Ponthier naar eventuele toewijzingscriteria aangezien zij deze niet kan 
terugvinden in het protocolakkoord. 
 
Raadslid Fons Caubergh stelt zich vragen bij het wegtracé en meer bepaald waar de 
toegangen zullen liggen. Wordt de ontsluiting aan de Tongersestraat gelijktijdig 
gerealiseerd met die aan Merem en Solveld? Hij vreest voor verkeersinfarct ter plaatse. 
Daarnaast uit raadslid Fons Caubergh zijn ongenoegen over hoe de burger werd 
behandeld in het kader van de planbaten. 
 
Schepen Walter Bollen stelt vast dat er veel gelijklopende vragen worden gesteld en zal 
trachten deze naar best vermogen te beantwoorden. Allereerst wil hij benadrukken dat dit 
project veel kleiner is dan aanvankelijk werd aangevraagd in 2012. Wel heeft hij begrip voor 
de ongerustheid die er heerst bij de bewoners. In de verkaveling zal opgelegd worden dat 
men een garage en één plaats extra moet voorzien om de verkeersdruk voor een stuk weg 
te nemen. Schepen Walter Bollen geeft aan dat men er alles aan zal doen om de huidige 
problemen zoveel mogelijk te beperken. Hij verwijst naar de Mober, waarin maatregelen 
worden voorgesteld om de huidige verkeersafwikkeling onder controle te krijgen. Wat 
betreft de ontsluiting naar de Tongersestraat legt hij uit dat deze naderhand zal komen. 
Voor de fietsers wordt doorheen het ganse gebied een trage weg voorzien. 
Aangezien het hier een privéverkaveling betreft, geeft schepen Walter Bollen aan dat het 
moeilijk is om toewijzingscriteria op te nemen. Wel worden de lijst met kandidaten die zich 
bij de stad zouden melden overgemaakt aan de projectontwikkelaar die hiermee rekening 
zal houden. 
Aangaande de planbaten geeft schepen Walter Bollen aan dat dit de hogere overheid is die 
de brieven aan de burgers verstuurt. 
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Raadslid Ann Thijs stelt vast dat de Mober reeds dateert van 2015, ook de hoorzitting werd 
in 2015 georganiseerd. Toen werden de knelpunten reeds benoemd en werd er gezegd dat 
er oplossingen zouden gezocht worden voor de zijstraten. Er was op dat moment eveneens 
sprake van een brug die zou gebouwd worden als oversteek. Wat is hiervan nu, 2 jaar later, 
de stand van zaken? 
 
Schepen Walter Bollen geeft aan dat de piste van een voetgangers-/fietsersbrug niet 
helemaal verlaten is doch dat dit afhankelijk is van Infrabel. 
 
Raadslid Johan Sauwens situeert dat dit plan voortspruit uit het structuurplan van 2006 en 
geeft aan wat er geschrapt werd. Hij pleit voor een verbreding van de Oude Tongersestraat 
en vreest dat het verkeer langs de Meremweg niet bevorderlijk zal zijn voor de 
verkeersafwikkeling. Hij is aldus voorstander om de Oude Tongersestraat aan te passen 
alvorens dit project wordt ontwikkeld. 
Ten tweede wil raadslid Johan Sauwens de aandacht vestigen op het feit dat er op deze 
plaats veel pendelaars ’s morgens hun wagen parkeren in de zijstraten en betreurt dat er 
geen extra parkeerplaatsen worden voorzien in de ruimere omgeving. Hij vraagt om dit bij 
te sturen. 
Ten derde haalt raadslid Johan Sauwens nog aan dat dit gebied aangewezen is voor 
woonontwikkeling en brengt in herinnering dat dit project mogelijk is door de aankoop van 
3ha grond in het verleden. Hij stelt vast dat het huidig bestuur een andere zienswijze heeft 
en vindt het jammer dat men van deze 3ha grond geen gebruik heeft gemaakt zoals op 
andere plaatsen in Bilzen en op die manier de prijs heeft trachten te drukken. Graag zou hij 
nog willen weten wat de bedoeling hier zal zijn; gaat het om bouwkavels of woningen? En 
zullen de sociale woningen huurwoningen of koopwoningen betreffen? 
 
Schepen Walter Bollen geeft nadere toelichting bij het mobiliteitsplan. Hij herhaalt dat er 
wel een extra parking zal worden voorzien. 
De onderhandelingen over het aanbieden van de kavels en de prijssetting is een keuze van 
het huidig bestuur en hierover zal altijd kunnen blijven gediscussieerd worden. 
Ten slotte kan hij meegeven dat de woningen van Cordium huurwoningen zullen zijn en de 
rest zal gemengd zijn, zowel kavels als woningen en appartementen. 
 
Voorzitter Wouter Raskin wil graag bij dit dossier nog een kanttekening maken. Het 
aanduiden van de parkeervakken ter plaatse heeft in het begin ook op veel weerstand 
gestoten doch hij moet vaststellen dat dit een zeer goed initiatief is. Hierdoor worden de 
voertuigen in deze straat afgeremd en wordt de veiligheid verhoogd. Als vader van 
fietsende kinderen kan hij dit enkel toejuichen. 
 
Met 17 ja-stemmen (Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Bruno Steegen, Walter Bollen,  
Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons, Veerle Schoenmaekers, Luc Hendrix,  
Nico Bijnens, Emiel Degrève, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs, Joris Cielen,  
Veronik Moesen, Stefan Jans, Willy Reynders) en 12 onthoudingen (Johan Sauwens,  
Jos Roebben, Fons Caubergh, François Nelissen, Thierry de Grunne, Maike Meijers,  
Ann Thijs, Annick Ponthier, Katrien Timmers, Tom Bosch, Guy Sillen, Peter Thijs) neemt 
de raad volgend besluit: 
 
Gelet op de verkavelingsaanvraag fase 1 en 2 'Bivelenhof' op naam van bvba Geotec met 
betrekking tot gronden gelegen te Oude Tongersestraat – Nieuwstraat – Solveldstraat – 
Meremweg – Pater Damiaanstraat – Wagenstaat, 1ste afdeling, sectie H, 73 D, 74, 75 A,  
75 B, 76 C, 76 D, 78 A, 78 B, 81 B, 132 F, 140 P, 141 K2, 141 V2, 141 M, 141 Y2, 141 Z2, 
145, 147 M, 147 K, 147 N, 155 A, 158 A, 159 A, 160 C, 173 A, 175 A, 176 A, 183 A, 205 B, 
205 C, 206 B, 206 C, 206 D, 206 E, 207 A, 1214 A en 1214 B, 1214 C met de volgende 
kenmerken: 
 
 
 



 
 

5 
(gemeenteraadszitting van 5 december 2017) 

- verkavelen in 152 loten met aanleg van nieuwe wegenis 
- aanleg wegtracé en goedkeuring gratis grondafstand om te voegen bij het 

openbaar domein (loten 89a, 89b, 89c, 89d, 91, 101 en 153) 
- overdracht aan nutsmaatschappij van lot 72; 

 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening houdende de organisatie van de  
ruimtelijke ordening, en zijn latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de loten 89a, 89b, 89c, 89d, 91, 101 en 153, zoals aangeduid op de 
plannen horende bij de aanvraag en aangeduid op het rooilijnplan als zijnde loten A, B, C 
en D, voorzien zijn om in te lijven bij het openbaar domein;  
 
Gelet op de raming der werken, het bestek en de bijhorende plannen voor de aanleg 
wegenis en riolering; 
 
Gelet op het openbaar onderzoek dat gevoerd werd binnen de procedure van deze 
aanvraag en waarbinnen drie bezwaarschriften ingediend werden;  
 
Gelet op de bijgevoegde stukken van het dossier; 
 
Gelet op de wettelijke bepalingen ter zake; 

 
BESLUIT : 
 
Art. 1 De gemeenteraad verleent goedkeuring voor het nieuwe wegtracé en de inlijving 

van de nieuwe wegenis bij het openbaar domein van de loten 89a (1ha 72a 97ca), 
89b (22a 05ca), 89c (16a 68ca), 89d (1a 80ca), 91 (8a 30ca), 101 (11a 35ca) en 
153 (44a 32ca) zoals voorkomt op het verkavelingsplan Bivelenhof (fase 1 + 2) en 
aangeduid op het rooilijnplan als zijnde loten A, B, C en D opgesteld door 
studiebureau Geotec voor het verkavelen van gronden gelegen te Bilzen, Oude 
Tongersestraat – Nieuwstraat – Solveldstraat – Meremweg – Pater Damiaanstraat 
– Wagenstaat. 

 
 
2B. Verkaveling ‘Bivelenhof’ te Bilzen, Merem: goedkeur ing aangepast 

protocolakkoord tussen de stad Bilzen en de NV Nieu w Bilzen  
 
Met 17 ja-stemmen (Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Bruno Steegen, Walter Bollen,  
Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons, Veerle Schoenmaekers, Luc Hendrix,  
Nico Bijnens, Emiel Degrève, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs, Joris Cielen,  
Veronik Moesen, Stefan Jans, Willy Reynders) en 12 onthoudingen (Johan Sauwens,  
Jos Roebben, Fons Caubergh, François Nelissen, Thierry de Grunne, Maike Meijers,  
Ann Thijs, Annick Ponthier, Katrien Timmers, Tom Bosch, Guy Sillen, Peter Thijs) neemt 
de raad volgend besluit: 
 
Gelet op het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) “Sectoraal BPA zonevreemde recreatie 
Bilzen”, goedgekeurd op 16 juni 2004, dossiernummer BPA 051; 
 
Gelet op het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) “Afbakening Kleinstedelijk 
gebied Bilzen”, goedgekeurd op 26 september 2012, meer bepaald deelplan 2 
(Geïntegreerd stedelijk project Nieuwe Stationswijk), waarin de hierna vermelde percelen 
als bestemming stedelijk woongebied hebben gekregen; 
 
Gelet op de verkoop door de stad Bilzen aan de NV Nieuw Bilzen van de percelen te 
Bilzen, 1ste afdeling, sectie H nummers 160/A/deel en 183/A, ingevolge akte verleden voor 
burgemeester Frieda Brepoels te Bilzen op 10 oktober 2014; 
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Gelet op de aanvraag d.d. 30 december 2015, ingediend door studiebureau Geotec te 
Bilzen, Riemsterweg 117, namens de NV Nieuw Bilzen, tot het verkavelen van gronden 
gelegen te Bilzen, 1ste afdeling, sectie H nummers 66/F, 67/C, 67/D, 68, 73/D, 74, 75/A, 
75/B, 76/C, 76/D, 78/A, 78/B, 81/B, 140/P, 141/K/02, 141/L/02, 141/M, 141/V/02, 145, 
146/H, 147/K, 147/N, 155/A, 158/A, 159/A, 160/C, 173/A, 175/A, 176/A, 183/A, 205/B, 
205/C, 206/B, 206/C, 206/D, 206/E en 207/A; 
 
Gezien er door partijen binnen deze verkaveling, genaamd “Bivelenhof”, afspraken werden 
gemaakt omtrent de concrete realisatie van deze verkaveling en de verkoop van de loten 
en wooneenheden die door deze verkaveling worden gecreëerd, waartoe een 
protocolakkoord werd opgemaakt, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van  
7 juni 2016; 
 
Gelet op de aanvraag van een nieuwe verkaveling d.d. 5 juli 2017 ingediend door 
studiebureau Geotec te Bilzen, Riemsterweg 117, namens de NV Nieuw Bilzen, tot het 
verkavelen van gronden gelegen te Bilzen, 1ste afdeling, sectie H nummers 73 D, 74, 75 A, 
75 B, 76 C, 76 D, 78 A, 78 B, 81 B, 132 F, 140 P, 141 K2, 141 V2, 141 M, 141 Y2, 141 Z2, 
145, 147 M, 147 K, 147 N, 155 A, 158 A, 159 A, 160 C, 173 A, 175 A, 176 A, 183 A, 205 B, 
205 C, 206 B, 206 C, 206 D, 206 E, 207 A, 1214 A, 1214 B en 1214 C, met volgende 
kenmerken: 
 
− 152 loten met aanleg nieuwe wegenis gelegen binnen het binnengebied gevormd door 

de Oude Tongersestraat – Nieuwstraat – Solveldstraat – Meremweg – Pater 
Damiaanstraat – Wagenstaat als eerste en tweede fase in de ontwikkeling van het 
geïntegreerd stedelijk project ‘Nieuwe Stationswijk’ van het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan afbakening kleinstedelijk gebied Bilzen (deelplan 2) en met een totale 
oppervlakte van 8ha 86a 42ca; 

− De loten 89a, 89b, 89c, 89d, 91, 101 en 153 worden overgedragen aan het openbaar 
domein en lot 72 wordt overgedragen aan de nutsmaatschappij; 

− De eerste fase betreft 169 à 172 woongelegenheden, de tweede fase betreft 98 
woongelegenheden; in totaal 267 à 270 woonentiteiten in de vorm van 141 
grondgebonden woningen en 126 à 129 woonentiteiten in de vorm van appartementen;  

− Lot 88 betreft een projectzone die samen met de aanleg van het openbaar domein op 
de loten 89c en 89d ontwikkeld wordt in functie van de realisatie van de sociale last  
(42 à 45 sociale seniorenappartementen en 18 sociale huurappartementen);  

− Verder wordt er tevens een bescheiden woonaanbod gerealiseerd in de vorm van  
22 woningen op de loten 31 t.e.m. 35, 37 t.e.m. 41, loten 68a/b t.e.m. 70a/b, lot 73, 
lot 76a/b t.e.m. 79a/b en de loten 84 t.e.m. 87 in eerste fase, en 20 bescheiden 
woningen op de loten 92 t.e.m. 97, loten 108 t.e.m. 112 en de loten 129 t.e.m. 137 in 
tweede fase; 

 
Gezien ingevolge de wijzigingen t.o.v. de eerste verkavelingsaanvraag, tevens een nieuw 
protocolakkoord moest worden opgemaakt; 
 
Gelet op bijgevoegd gewijzigd protocolakkoord; 
 
Gelet op de bijgevoegde stukken van het dossier; 
 
Gelet op alle andere wettelijke en decretale bepalingen ter zake; 

 
BESLUIT : 
 
Art. 1 De gemeenteraad gaat akkoord met de afspraken die tussen de stad en de NV 

Nieuw Bilzen werden gemaakt omtrent de concrete realisatie van de verkaveling 
Bivelenhof te Bilzen, 1ste afdeling, sectie H nummers 73 D, 74, 75 A, 75 B, 76 C, 
76 D, 78 A, 78 B, 81 B, 132 F, 140 P, 141 K2, 141 V2, 141 M, 141 Y2, 141 Z2, 
145, 147 M, 147 K, 147 N, 155 A, 158 A, 159 A, 160 C, 173 A, 175 A, 176 A,  
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183 A, 205 B, 205 C, 206 B, 206 C, 206 D, 206 E, 207 A, 1214 A, 1214 B en 1214 
C, en de verkoop van de loten en wooneenheden die door deze verkaveling 
worden gecreëerd; 

 
Art. 2 De gemeenteraad keurt bijgevoegd gewijzigd protocolakkoord goed. 
 
Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere 

afhandeling van dit dossier. 
 
Art. 4 Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk 

toezicht (artikel 248 tot en met artikel 264) van het gemeentedecreet van  
15 juli 2005, zoals gewijzigd. 

 
 
3. Huurovereenkomst tussen de stad Bilzen en Bpost met als onderwerp het 

verhuren van parkeerplaatsen, gelegen aan Schurevel d: goedkeuring 
addendum 2 

 
Raadslid Annick Ponthier merkt op dat dit de tweede uitbreiding betreft en stelt de vraag 
hoeveel parkeerplaatsen deze parking heeft. Zij is van mening dat dit niet ten koste mag 
gaan van bezoekers/administratie. 
 
Burgemeester Frieda Brepoels legt uit dat deze parking niet gelegen is op een openbaar 
toegankelijke plaats en de stedelijke administratie heeft aangegeven dat deze uitbreiding 
geen problemen zal geven. 
 
Met eenparigheid van stemmen (Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Bruno Steegen,  
Walter Bollen, Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons, Veerle Schoenmaekers,  
Luc Hendrix, Johan Sauwens, Jos Roebben, Fons Caubergh, François Nelissen,  
Thierry de Grunne, Maike Meijers, Nico Bijnens, Ann Thijs, Emiel Degrève,  
Annick Ponthier, Katrien Timmers, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs, Joris Cielen,  
Tom Bosch, Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders, Peter Thijs) neemt 
de raad volgend besluit: 
 
Gelet op de huurovereenkomst tussen de stad en de naamloze vennootschap van publiek 
recht Bpost d.d. 3 juni 2014 waarbij de stad 12 parkeerplaatsen verhuurt aan Bpost, 
gelegen te Bilzen, Schureveld, kadastraal gekend Bilzen, afdeling 1, sectie M deel van 
nummer 1062/F, omdat de openbare parkeerplaatsen te zwaar belast werden met het 
parkeren van postvoertuigen; 
 
Gelet op het addendum n° 1 d.d. 5 juli 2017 aan de overeenkomst van 3 juni 2014, waarbij 
9 extra parkeerplaatsen werden verhuurd aan Bpost, mits een pro rata verhoging van de 
jaarlijkse huurprijs naar € 5 297,80 en mits betaling door Bpost van de eenmalige kost voor 
het plaatsen van bijkomende omheining, t.b.v. € 3 292,87; 
 
Gelet op de vraag van Bpost naar een tweede uitbreiding met 4 extra parkeerplaatsen 
gezien de exponentiële groei van de pakjes en e-commerce, hetgeen organisatorisch moet 
worden opgevangen met meer wagens; 
 
Gezien een nieuwe uitbreiding van de huidige parking op het restperceel nummer 1062/F 
mogelijk is, mits de verplaatsing van de omheining; 
 
Gelet op het addendum n° 2 waarbij 4 extra parkeerplaatsen worden verhuurd aan Bpost, 
mits een pro rata verhoging van de jaarlijkse huurprijs naar € 6 306,90 en mits betaling 
door Bpost van de eenmalige kost voor het verplaatsen van de omheining, t.b.v. € 1 230,39 
excl. btw; 
 



 
 

8 
(gemeenteraadszitting van 5 december 2017) 

Gelet op de bijgevoegde stukken van het dossier; 
 
Gelet op alle wettelijke en decretale bepalingen ter zake; 
 
BESLUIT : 
 
Art. 1 De gemeenteraad gaat akkoord met de verhuur van 4 extra parkeerplaatsen, 

gelegen langs de straat genaamd Schureveld, ingericht op een restperceel 
kadastraal gekend Bilzen, afdeling 1, sectie M deel van nummer 1062/F, aan de 
naamloze vennootschap van publiek recht Bpost, mits verhoging van de jaarlijkse 
huurprijs naar € 6 306,90 en mits betaling door Bpost van de eenmalige kost voor 
het verplaatsen van de omheining, t.b.v. € 1 230,39 excl. btw. 

 
Art. 2 De gemeenteraad keurt het addendum n° 2 aan de overeenkomst van 3 juni 2014 

goed. 
 
Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere 

afhandeling van dit dossier. 
 
Art. 4 Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk 

toezicht (artikel 248 tot en met artikel 264) van het gemeentedecreet van  
15 juli 2005, zoals gewijzigd. 

 
 
4. Plaatsen van grafkelders op de begraafplaats van Bi lzen – bestek 229/17: 

goedkeuring lastenboek en gunningswijze  
 
Met eenparigheid van stemmen (Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Bruno Steegen,  
Walter Bollen, Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons, Veerle Schoenmaekers,  
Luc Hendrix, Johan Sauwens, Jos Roebben, Fons Caubergh, François Nelissen,  
Thierry de Grunne, Maike Meijers, Nico Bijnens, Ann Thijs, Emiel Degrève,  
Annick Ponthier, Katrien Timmers, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs, Joris Cielen,  
Tom Bosch, Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders, Peter Thijs) neemt 
de raad volgend besluit: 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 
42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 
42, § 1, 1° a (limiet van € 135 000,00 excl. btw niet bereikt); 
 
Gelet op 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, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Plaatsen van grafkelders op de 
begraafplaats van Bilzen” een bestek met nr. 229/17 werd opgesteld door de dienst 
overheidsopdrachten; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 61 983,47 excl. btw 
of € 75 000,00 incl. 21% btw; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in de jaarbudgetrekening 
2017/ACT-324/0990-00/2200600/BESTUUR/BHCBS/IE-0990; 
 
BESLUIT : 
 
Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 229/17 en de raming voor de 

opdracht “Plaatsen van grafkelders op de begraafplaats van Bilzen”, opgesteld 
door de dienst overheidsopdrachten. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 61 983,47 excl. btw of € 75 000,00 
incl. 21% btw. 

 
Art. 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelings-

procedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
 
Art. 3 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de jaarbudgetrekening 2017/ACT-

324/0990-00/2200600/BESTUUR/BHCBS/IE-0990. 
 
Art. 4 Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging;  
 
Art. 5 Onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst ter staving. 
 
 
5. Vaststelling investeringstoelage voor KLJ Eigenbilz en voor de renovatie van 

het dak van hun jeugdlokaal  
 
Raadslid Katrien Timmers vindt dit een zinvol project en informeert of er nog andere 
jeugdbewegingen in de pijplijn zitten voor een dergelijke renovatie. 
 
Schepen Griet Mebis legt uit dat Chiro Eik ook vragende partij is doch dat men hier nog 
verschillende pistes voor de toekomst aan het onderzoeken is inzake huisvesting en 
hiervan eerst het resultaat wordt afgewacht. 
 
Met eenparigheid van stemmen (Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Bruno Steegen,  
Walter Bollen, Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons, Veerle Schoenmaekers,  
Luc Hendrix, Johan Sauwens, Jos Roebben, Fons Caubergh, François Nelissen,  
Thierry de Grunne, Maike Meijers, Nico Bijnens, Ann Thijs, Emiel Degrève,  
Annick Ponthier, Katrien Timmers, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs, Joris Cielen,  
Tom Bosch, Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders, Peter Thijs) neemt 
de raad volgend besluit: 
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Gelet op de noodzaak om de bestaande infrastructuur aan te passen in functie van de 
huidige noodwendigheid, meer bepaald de vervanging van de volledige dakbedekking van 
het lokaal op de Lochtstraat 86 van KLJ Eigenbilzen owv de aanwezigheid van 
asbesthoudende eternit platen, de verouderde en slechte toestand van de dak;   
 
Gelet op de rondgang en inventarisatie van de daken van jeugdlokalen in Groot-Bilzen; 
 
Gelet op de negatieve berichtgeving in de media en de bekommernis die bestaat binnen de 
maatschappij mbt asbest en meer bepaald de dakbedekking van jeugdlokalen; 
 
Gelet op het maatschappelijk belang en de rol die deze lokale jeugdwerkinitiatieven 
opnemen in Bilzen; 
  
Gelet op de wetgeving betreffende de controle op de toekenning en aanwending van 
toelagen; 
 
Gelet op het financiële advies; 
 
Gelet op de overige wettelijke en decretale bepalingen ter zake; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT : 
  
Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan de toekenning van een eenmalige 

investeringstoelage van maximaal € 35 000 voor KLJ Eigenbilzen.  
 
Art. 2 De nodige kredieten hiervoor zijn voorzien in budget 2017 en 2018 van stad 

Bilzen, waarvan respectievelijk € 31 500 in 2017 en € 20 000 in 2018 op 
actie-597, AR 6640000. 

 
Art. 3 KLJ Eigenbilzen is op straffe van de gehele terugbetaling van het 

toegekende bedrag, gehouden de investeringstoelage enkel aan te wenden 
als tussenkomst in de renovatiewerken voor het dak. De maximale toelage 
bedraagt nooit meer dan de effectieve factuurkost voor beide verenigingen. 

 
Art. 4 Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere 

afhandeling van het dossier.    
 
Art. 5 Afschrift van deze beslissing wordt voor nuttig gevolg overgemaakt aan de 

vereniging KLJ Eigenbilzen. 
 
 
6. Cipal – b uitengewone algemene vergadering van vrijdag 15 dec ember 2017: 

goedkeuring statutenwijziging 
 
Met 29 ja-stemmen (Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Guy Swennen, Bruno Steegen, 
Walter Bollen, Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons, Veerle Schoenmaekers,  
Luc Hendrix, Johan Sauwens, Jos Roebben, Fons Caubergh, François Nelissen,  
Thierry de Grunne, Maike Meijers, Nico Bijnens, Ann Thijs, Emiel Degrève,  
Katrien Timmers, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs, Joris Cielen, Tom Bosch,  
Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders, Peter Thijs) en 1 onthouding 
(Annick Ponthier) neemt de raad volgend besluit: 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal 
(hierna kortweg “Cipal”); 
 



 
 

11 
(gemeenteraadszitting van 5 december 2017) 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en 
met 43 inzake de werking en de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna 
kortweg “DIS”); 
 
Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 
9 december 2005 (B.S. 17 juni 2016, hierna “het wijzigingsdecreet” genoemd); 
 
Overwegende dat de statuten van Cipal dienen gewijzigd te worden om deze in 
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het wijzigingsdecreet; 
 
Overwegende dat ook nog een aantal andere wijzigingen in de statuten doorgevoerd 
worden zoals uiteengezet in de toelichtende nota; 
 
Overwegende dat hiertoe op vrijdag 15 december 2017 om 10.30 uur een buitengewone 
algemene vergadering van Cipal zal plaatsvinden; 
 
Gelet op de statuten van Cipal, zoals laatst gewijzigd op 13 december 2013, goedgekeurd 
bij besluit van 25 maart 2014  van de Vlaamse regering; 
 
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van Cipal, goedgekeurd door de raad van 
bestuur van Cipal in zitting van 12 september 2017 en per aangetekend schrijven van  
13 september 2017 aan de gemeente overgemaakt; 
 
Gelet op de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging; 
 
Overwegende dat artikel 39 DIS bepaalt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene 
vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur 
opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen ter zake van 
hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van 
de respectievelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering; 
 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal; 
 
BESLUIT : 
 
Art. 1 Maakt zich na onderzoek van de bekomen documenten en de toelichtende nota bij 

het ontwerp van statutenwijziging, de motieven die hierin vervat zijn met betrekking 
tot de hierna goedgekeurde artikelen eigen. 

 
Art. 2 Keurt de wijziging van artikel 1 van de statuten goed. 
 
Art. 3 Keurt de wijziging van artikel 2, eerste lid van de statuten goed. 
 
Art. 4 Keurt de wijziging van artikel 4bis, §2 van de statuten goed. 
 
Art. 5 Keurt de wijziging van artikel 5 van de statuten goed. 
 
Art. 6 Keurt de wijziging van artikel 7 van de statuten goed. 
 
Art. 7 Keurt de wijziging van artikel 9, eerste en tweede lid van de statuten goed. 
 
Art. 8 Keurt de wijziging van artikel 13 van de statuten goed. 
 
Art. 9 Keurt de wijziging van artikel 15 van de statuten goed. 
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Art. 10 Keurt de wijziging van artikel 16, §2 van de statuten goed. 
 
Art. 11 Keurt de opheffing van artikel 25bis van de statuten goed. 
 
Art. 12 Keurt de wijziging van artikel 36, §1 van de statuten goed. 
 
Art. 13 Keurt de invoeging van een nieuw hoofdstuk VI in de statuten goed. 
 
Art. 14 Keurt de wijzigingen aan het opschrift van de statuten goed om deze in 

overeenstemming te brengen met de genomen besluiten. 
 
Art. 15 De vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene 

vergadering van Cipal van 15 december 2017, wordt gemandateerd om 
overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen. 

 
Art. 16 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 
 
 
7. Cipal – b uitengewone algemene vergadering van vrijdag 15 dec ember 2017: 

goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat va n de 
vertegenwoordiger van de stad 

 
Met 29 ja-stemmen (Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Guy Swennen, Bruno Steegen, 
Walter Bollen, Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons, Veerle Schoenmaekers,  
Luc Hendrix, Johan Sauwens, Jos Roebben, Fons Caubergh, François Nelissen,  
Thierry de Grunne, Maike Meijers, Nico Bijnens, Ann Thijs, Emiel Degrève,  
Katrien Timmers, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs, Joris Cielen, Tom Bosch,  
Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders, Peter Thijs) en 1 onthouding 
(Annick Ponthier) neemt de raad volgend besluit: 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL 
(hierna kortweg “CIPAL”); 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en 
met 43 inzake de werking en de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna 
kortweg “DIS”); 
 
Gelet op de statuten van CIPAL; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 juni 2015 inzake de aanduiding van de 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de gemeente op de algemene vergaderingen 
van CIPAL voor de rest van de looptijd van de huidige legislatuur; 
 
Overwegende dat artikel 35 van de statuten van CIPAL bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van CIPAL die plaatsvindt op vrijdag  
15 december 2017 om 10.30 uur in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 
Laakdal, waarbij tevens de mogelijkheid geboden wordt om de algemene vergadering op 
afstand bij te wonen via videoconferencing in het seminariecentrum Aula Schaubroeck, 
Steenweg Deinze 154, 947; 
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Gelet op de oproepingsbrief van 10 oktober 2017 met de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van 15 december 2017 die volgende agendapunten bevat: 
 
1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2018 met inbegrip 

van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie; 
2. Wijziging van de naam van de vereniging “CIPAL” naar “Cipal”  en bijgevolg 

wijziging van artikel 1 van de statuten; 
3. Verplaatsing van de zetel naar 2440 Geel, Winkelom 4 en bijgevolg wijziging van de 

eerste zin van artikel 5 van de statuten; 
4. Wijziging van de eerste zin van artikel 2 van de statuten om deze zin te vervangen 

door volgende zin: 
“Naast gemeenten en provincies kunnen uitsluitend aan de vereniging deelnemen: 
autonome gemeentebedrijven, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en 
hun verenigingen, in zoverre die uitsluitend uit openbare rechtspersonen bestaan, 
en andere samenwerkingsverbanden, opgericht volgens de bepalingen van het 
Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
(hierna aangeduid als "het decreet" ), politiezones, hulpverleningszones, alsook 
elke andere persoon waarvan de deelname decretaal is toegestaan.”; 

5. Wijziging aan artikel 4bis van de statuten, om er §2 te vervangen door volgende 
tekst: 
“§2. De vereniging kan overeenkomstig de ter zake geldende decretale 
voorschriften in eigen naam en voor eigen rekening overgaan tot de onteigeningen 
die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar doelstellingen.”; 

6. Wijziging van artikel 7 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende 
tekst: 
“De toetreding van een nieuwe deelnemer is afhankelijk van een daartoe 
strekkende beslissing van het daartoe bevoegde orgaan, dat in het geval van 
gemeenten of provincies wordt genomen op basis van een onderzoek, eventueel 
vergelijkend in de mate er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden. Een 
toetredingsbeslissing kan niet genomen worden in de loop van het jaar waarin 
verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden 
georganiseerd. Deze beslissing dient door de algemene vergadering van de 
vereniging te worden aanvaard. Aan een toetreding kan geen terugwerkende kracht 
worden verleend.”; 

7. Wijziging van de eerste twee zinnen van artikel 9 van de statuten om deze zinnen te 
vervangen door volgende tekst: 
“De deelnemer die op enig decretaal toegestaan moment uit de vereniging treedt 
(hierna ook de “uittredende” deelnemer) of de uitgesloten deelnemer (hierna ook de 
“uitgesloten” deelnemer) kan de vereffening van de vereniging niet vorderen.  
De uittredende deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel aan 
nominale waarde in de vereniging zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar 
waarin deze uittreding heeft plaatsgehad.”; 

8. Wijziging van artikel 13 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende 
tekst: 
“§1.  De bedragen die bij de toetreding moeten worden onderschreven door de 
deelnemers, worden bepaald door de algemene vergadering. 
§2.  Het maatschappelijk kapitaal wordt bij de plaatsing volledig in speciën gestort. 
De algemene vergadering kan evenwel ook, ten belope van een door haar 
aanvaard bedrag, de inbreng in kapitaal aanvaarden van andere materiële of 
immateriële goederen die dienstig zijn voor het realiseren van de doelstellingen van 
de vereniging, zoals onder meer meubilair, programma’s, cliënteel, know-how en 
lopende verbintenissen voor zover deze naar economische maatstaven kunnen 
worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk 
of diensten. Die andere materiële of immateriële inbrengen worden gewaardeerd op 
grond van een verslag van de commissaris. 
§3.  In elk jaar dat volgt op het jaar van de verkiezingen voor een algehele 
vernieuwing van de gemeenteraden, kan door de raad van bestuur besloten worden 
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om het kapitaal te verhogen met het oog op de correctie van de verhoudingen 
tussen de aandelen die de verschillende deelnemers aanhouden.”; 

9. Wijziging aan artikel 15 van de statuten, om er in §2, na de eerste zin volgende zin 
toe te voegen: 
“De bestuurders vertegenwoordigen alle deelnemers.”; 

10. Wijziging aan artikel 16, §2 van de statuten om er na de eerste zin volgende 
zinsdeel te schrappen: 
“op verzoek, naar gelang van het geval, van de provincieraad, van de 
gemeenteraad of van de raad van bestuur, respectievelijk het bestuursorgaan, die 
c.q. hen heeft voorgedragen en voor zover een nieuwe kandidaat werd 
voorgedragen te hunner vervanging”; 

11. Afschaffing met ingang van 1 januari 2019 van het adviescomité - schrapping van 
artikel 25bis van de statuten; 

12. Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er na de laatste zin volgende lid toe 
te voegen: 
“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen 
en te beslissen, geldt een termijn van 30 kalenderdagen om een nieuwe algemene 
vergadering bijeen te roepen.”; 

13. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw hoofdstuk in te voegen, 
houdende volgende tijdelijke en overgangsbepalingen: 
“HOOFDSTUK VI. – Tijdelijke en overgangsbepalingen 
Artikel 48 
De provincies treden uiterlijk op 31 december 2018 uit. De provinciale aandelen 
worden overgenomen of vernietigd tegen een tussen de partijen overeen te komen 
waarde van de overnameprijs of het scheidingsaandeel. 
§1.  Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, worden 
volgende bepalingen van de statuten van rechtswege opgeheven: 
Artikel 2, eerste lid de woorden “en provincies”; 
Artikel 7, eerste lid de woorden “of provincies 
Artikel 15, §2, eerste lid, eerste gedachtestreepje; 
Artikel 23, §2, eerste lid, de woorden “en van de provincieraadsleden op de griffie 
van de provinciehuizen van de aangesloten provincies”; 
Artikel 23, §3 de woorden “en provincies”, de woorden “of van de provincieraad” en 
de woorden “en provincies”; 
Artikel 35, zesde lid “Iedere provincie mag zich slechts door één vertegenwoordiger 
laten vertegenwoordigen. Desgewenst kan iedere provincie ook één of meer 
plaatsvervanger(s) met vermelding van hun onderlinge rangorde aanduiden.” 
Artikel 40, zevende lid de woorden “in de provinciehuizen van de deelnemende 
provincies” 
§2.  Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, wordt in 
artikel 15, §1 het getal “vijfentwintig” vervangen door “tweeëntwintig”. 
§3.  Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te 
coördineren van zodra de wijzigingen bedoeld in de twee voorgaande paragrafen 
plaatsvinden.”; 

14. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te 
brengen met de genomen besluiten; 

15. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s); 
16. Statutaire ontslagen en benoemingen; 
17. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten; 
 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL; 
 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te 
weigeren; 
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BESLUIT : 
 
Art. 1 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de 

agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van  
15 december 2017, zoals overgemaakt per e-mail d.d. 17 oktober 2017, 
goedgekeurd. 

 
Art. 2 Aan de effectieve vertegenwoordiger en in voorkomend geval de 

plaatsvervangende volmachtdrager wordt mandaat verleend om op de 
buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 15 december 2017 (of iedere 
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te 
beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over  
de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van  
15 december 2017 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de 
volledige agenda. 

 
Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL. 
 
 
8. Limburg.net – algemene vergadering op woensdag 20 d ecember 2017: 

goedkeuring agendapunten en vaststellen mandaat ver tegenwoordiger van 
de stad  

 
Raadslid Fons Caubergh vraagt of de opening van het containerpark ook al is opgenomen 
in de begroting. 
 
Schepen Veerle Schoenmaekers kan in ieder geval bevestigen dat de parkwachters staan 
ingeschreven in deze begroting. 
 
Met 29 ja-stemmen (Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Guy Swennen, Bruno Steegen, 
Walter Bollen, Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons, Veerle Schoenmaekers,  
Luc Hendrix, Johan Sauwens, Jos Roebben, Fons Caubergh, François Nelissen,  
Thierry de Grunne, Maike Meijers, Nico Bijnens, Ann Thijs, Emiel Degrève,  
Katrien Timmers, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs, Joris Cielen, Tom Bosch,  
Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders, Peter Thijs) en 1 onthouding 
(Annick Ponthier) neemt de raad volgend besluit: 
 
Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 
rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld 
in artikel 12, §2 ,3° van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke 
Samenwerking, verder het Decreet genoemd; 
 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net; 
 
Gelet op de statuten van Limburg.net; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van 6 november 2017 (referte FA_AM_171106_941) tot de  
Algemene Vergadering van Limburg.net van woensdag 20 december 2017 om 19 u in de 
‘Pachthoeve’, Roverstraat 9 te 3511 Kuringen-Hasselt, met vermelding van de volledige 
agenda;  
  
Gelet dat de agenda als volgt is vastgesteld: 
- Welkom door de voorzitter 
- Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering 
- Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 
- Begroting 2018, te ontwikkelen activiteiten en strategie 
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- Ontslag en benoeming bestuurder(s) 
- Kennisneming ontslag van mevr. Jessica Nijs en benoeming van mevr. Rachelle 

Onclin als bestuurder voorgedragen door de gemeente Riemst.  
- Varia; 
 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde 
agendapunten te weigeren; 
 
Gelet op alle wettelijke en decretale bepalingen ter zake; 
  
BESLUIT : 
 
Art. 1 De agendapunten van de Algemene Vergadering van woensdag  

20 december 2017 van de Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net worden 
goedgekeurd. 

 
Art. 2 De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene 

vergadering van Limburg.net van 20 december 2017 te handelen en te beslissen 
conform dit besluit. 

 
Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de 
opdrachthoudende vereniging middels het bezorgen van een afschrift in tweevoud 
aan Limburg.net. 

 
Art. 4 Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk 

toezicht (artikel 248 tot en met 264) van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, 
zoals gewijzigd. 

 
 
9. Inter-Regies – beslissing tot uittreding  
 
Met 29 ja-stemmen (Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Guy Swennen, Bruno Steegen, 
Walter Bollen, Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons, Veerle Schoenmaekers,  
Luc Hendrix, Johan Sauwens, Jos Roebben, Fons Caubergh, François Nelissen,  
Thierry de Grunne, Maike Meijers, Nico Bijnens, Ann Thijs, Emiel Degrève,  
Katrien Timmers, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs, Joris Cielen, Tom Bosch,  
Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders, Peter Thijs) en 1 onthouding 
(Annick Ponthier) neemt de raad volgend besluit: 
 
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 43 inzake de bevoegdheid van 
de gemeenteraad; 
 
Gelet op het feit dat de stad deelnemer is van cvba Inter-Regies met één aandeel ter 
waarde van € 24,79; 
 
Gelet op het feit dat, sedert de oprichting van Infrax in 2006 de bijdrage van Inter-Regies 
vanuit oogpunt van de Vlaamse deelnemers beperkt werd aangezien de operationele 
activiteiten intern binnen Infrax werden georganiseerd en er daardoor minder beroep moest 
gedaan worden op Inter-Regies; 
 
Gelet op het feit dat in 2014 de VREG de bevoegde regulator werd, waardoor overleg met 
Brussel en Wallonië binnen Inter-Regies niet langer een directe noodzaak vormde; 
 
Gelet op het feit dat Infrax cvba en Eandis System Operator cvba momenteel de nodige 
voorbereidingen treffen om in de toekomst als één gefuseerde vennootschap verder op te 
treden voor hun Opdrachthoudende Verenigingen.  De formalisering en realisatie van de 
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fusie tussen beide werkmaatschappijen is, onder voorbehoud van het verkrijgen van een 
gunstige beoordeling door de Belgische Mededingingsautoriteiten, gepland in de loop van 
juni 2018. De versmelting van beide bedrijven betekent een hertekening van de huidige 
structuren met effect op de deelnemerschap en de vertegenwoordiging binnen 
koepelorganisaties.  In dit kader en aansluitend bij de visienota van de Vlaamse regering, in 
combinatie met de verdere regionalisering van het energielandschap, is deelname aan 
structurele nationale overlegplatformen zoals Inter-Regies en Intermixt niet langer 
noodzakelijk; 
 
Gelet op de brief d.d. 30 oktober 2017 vanweg Inter-energa / Inter-media waarin de stad 
formeel gevraagd wordt om de uittredingsprocedure uit Inter-Regies op te starten; 
 
Gelet op de eerder beperkte impact van een uittreding uit Inter-Regies voor de stad; 
 
Overwegende dat de stad machtiging kan verlenen aan het college van burgemeester en 
schepenen om de nodige beslissingen te nemen tot uitvoering van de onderhavige 
principebeslissing; 
 
BESLUIT : 
 
Art. 1 De gemeenteraad beslist principieel om uit te treden uit de cvba Inter-Regies en om 

de uittredingsprocedure die daartoe moet leiden, op te starten na 1 januari 2018. 
 
Art. 2  Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de nodige 

beslissingen te nemen tot uitvoering van de onderhavige principebeslissing, zoals 
ondermeer de aanstelling van een expert in het kader van de uittredingsprocedure 
en het verlenen van mandaat aan Infrax om namens de stad de beslissing tot 
uittreding aan Inter-Regies te betekenen. 

 
Art. 3 Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan het secretariaat van 

Inter-energa / Inter-media, Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt. 
 
 
10. Toetreding tot het ‘Burgemeestersconvenant voor Kli maat en Energie’  
 
Raadslid Annick Ponthier informeert naar het voortgangsrapport waarnaar verwezen wordt 
en hetgeen zich niet in het digitale dossier bevond. Verder wil zij duidelijk maken dat zij 
geen problemen heeft met dit engagement doch vraagt zich wel af of men nu bepaalde 
metingen zal doen waardoor dit concreet kan worden opgevolgd. 
 
Burgemeester Frieda Brepoels zal dit rapport nog laten bezorgen. Zij geeft verder aan dat 
er beloftes zijn vanuit de provincie om werk te maken van extra meetpunten doch dit is op 
dit moment nog niet concreet. 
 
Raadslid Guy Sillen zou eveneens graag een kopie van het voortgangsrapport ontvangen. 
Verder informeert hij naar het saldo van afgelopen jaar. Hij is van mening dat Bilzen moet 
trachten hierin een voortrekkersrol te spelen en vraagt of er al ideëen zijn over de 
mogelijke actiepunten. 
 
Burgemeester Frieda Brepoels geeft aan dat er een werkgroep zal worden opgericht om 
een mentaliteitswijziging binnen de eigen organisatie te realiseren. Daarnaast zijn er echter 
eveneens grote inspanningen nodig waar de stad niet altijd een impact op heeft. 
De milieudienst doet nodige om een actieplan voor te bereiden en dit zal volgend jaar 
verder gecommuniceerd worden. Het globale saldo was -0,9. 
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Met 29 ja-stemmen (Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Guy Swennen, Bruno Steegen, 
Walter Bollen, Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons, Veerle Schoenmaekers,  
Luc Hendrix, Johan Sauwens, Jos Roebben, Fons Caubergh, François Nelissen,  
Thierry de Grunne, Maike Meijers, Nico Bijnens, Ann Thijs, Emiel Degrève,  
Katrien Timmers, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs, Joris Cielen, Tom Bosch,  
Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders, Peter Thijs) en 1 onthouding 
(Annick Ponthier) neemt de raad volgend besluit: 
 
Gelet op het feit dat het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft 
bevestigd dat de klimaatverandering een feit is en dat menselijke activiteiten het klimaat op 
aarde blijven beïnvloeden; 
 
Overwegende dat volgens de bevindingen van het IPCC beperking van en aanpassing aan 
klimaatverandering elkaar aanvullende benaderingen zijn ter vermindering van de risico’s 
van de gevolgen van klimaatverandering in verschillende tijdschalen; 
 
Gelet op het feit dat nationale regeringen in het kader van het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCC) een gemeenschappelijke 
doelstelling zijn overeengekomen om de gemiddelde opwarming van de aarde ruim onder 
2 °C te houden ten opzichte van de pre-industriële niveaus; 
 
Gelet op het feit dat nationale regeringen, inclusief België, in het kader van de  
Rio+20-Conferentie van de Verenigde Naties een reeks duurzame ontwikkelingsdoelen 
(SDG's) zijn overeengekomen. Deze vereisen onder meer dat de internationale 
gemeenschap "de toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie 
voor iedereen verzekert" (SDG7), dat "steden en woonplaatsen inclusiever, veiliger, 
veerkrachtiger en duurzamer worden gemaakt" (SDG11) en dat "dringend actie wordt 
ondernomen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan te bestrijden" (SDG13); 
 
Overwegende dat het initiatief duurzame energie voor iedereen in 2011 door de secretaris-
generaal van de VN is gelanceerd en erop gericht is de volgende drie onderling verbonden 
doelstellingen te bereiken tegen 2030: "universele toegang tot moderne energiediensten 
voor iedereen", "verdubbeling van de verbetering van de energie-efficiëntie" en 
"verdubbeling van het aandeel van hernieuwbare energie in de totale energiemix"; 
 
Gelet op het feit dat de EU in oktober 2014 het Klimaat- en Energiebeleidskader 2030 heeft 
aangenomen, waarin nieuwe klimaat- en energiedoelstellingen zijn vastgesteld: interne 
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 40 %, ten minste 27 % 
van de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare energiebronnen en een 
energiebesparing van ten minste 27 %; 
 
Gelet op het feit dat de Europese Commissie in 2011 de "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 2050" heeft aangenomen die tot doel heeft tegen 
2050 de uitstoot van broeikasgassen in de EU met 80-95 % te verminderen ten opzichte 
van 1990 – dit initiatief is tevens door het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie toegejuicht; 
 
Overwegende dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is 
toegedaan dat lokale en regionale overheden hun krachten dienen te bundelen omdat 
multilevel governance een effectief middel is om de efficiëntie van maatregelen tegen 
klimaatverandering te vergroten; 
 
Overwegende dat wij ons ervan bewust zijn dat de lokale en regionale overheden, samen 
met de nationale overheden, de verantwoordelijkheid dragen voor het bestrijden van de 
opwarming van de aarde en zich dan ook actief daarvoor moeten inzetten, ongeacht wat de 
andere partijen doen; 
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Overwegende dat steden en gemeenten direct en indirect (via de door de burgers gebruikte 
producten en diensten) verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de 
broeikasgasemissies als gevolg van het gebruik van energie in het kader van menselijke 
activiteiten; 
 
Overwegende dat veel van de maatregelen ter vermindering van de vraag naar energie, ter 
bevordering van het gebruik van duurzame energie en ter bestrijding van de 
klimaatverandering onder de bevoegdheden van de lokale overheden vallen of zonder de 
politieke steun van de lokale overheden niet zouden kunnen worden uitgevoerd; 
 
Overwegende dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen 
kan realiseren als ook de lokale stakeholders en de burgers en hun organisaties daartoe 
een bijdrage leveren; 
 
Overwegende dat de lokale en regionale overheden de belangrijkste drijfveren voor de 
energietransitie en de strijd tegen klimaatverandering zijn op het bestuursniveau dat het 
dichtst bij de burgers staat; 
 
Overwegende dat lokale en regionale overheden een sleutelpositie innemen om de 
kwetsbaarheid van hun grondgebied voor de verschillende gevolgen van 
klimaatverandering te beperken;  
 
Overwegende dat effectieve maatregelen op lokaal niveau de EU-lidstaten beter in staat 
stellen hun verplichtingen op het vlak van de vermindering van broeikasgasemissies na te 
komen; 
 
Overwegende dat lokale en regionale overheden in heel Europa de broeikasgasemissies 
helpen verminderen door het opzetten van energie-efficiëntieprogramma’s, incl. 
programma’s op het vlak van duurzame mobiliteit, en door het stimuleren van het gebruik 
van duurzame energie; 
 
Overwegende dat de Europese Commissie in 2008 het Burgemeestersconvenant in het 
leven heeft geroepen om lokale overheden te betrekken en te ondersteunen bij de 
uitvoering van maatregelen met het oog op de beperking van klimaatverandering; 
 
Overwegende dat het Burgemeestersconvenant sinds zijn oprichting wordt erkend als een 
essentieel EU-instrument, met name voor zijn rol in de strategie voor de energie-unie 
(Europese Commissie, 2015) en de Europese strategie voor energiezekerheid (Europese 
Commissie,  2014) om de energietransitie te versnellen en de zekerheid van de 
energievoorziening te verbeteren; 
 
Overwegende dat de Europese Commissie in 2014, als essentiële maatregel van de  
EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering (Europese Commissie, 2013), het 
"Mayors Adapt"-initiatief in het leven heeft geroepen om lokale overheden te betrekken en 
te ondersteunen bij de uitvoering van maatregelen met het oog op aanpassing aan 
klimaatverandering; 
 
Overwegende dat de Europese Commissie een nieuw, geïntegreerd Burgemeesters-
convenant voor Klimaat en Energie lanceerde in 2015. Dit Convenant houdt rekening met 
de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 en verenigt beperking van en aanpassing aan 
– beide pijlers van de strijd tegen klimaatverandering – in 1 overkoepelend initiatief; 
 
Overwegende dat de provincie Limburg de ambitie heeft klimaatneutraal te worden tegen 
2050; 
 
Gelet op de vraag van de provincie Limburg om mee te werken aan het realiseren van deze 
doelstelling; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 8 november 2011 waarin de gemeenteraad 
besliste om toe te treden tot het Burgemeestersconvenant voor Energie; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 juli 2012 waarin de gemeenteraad het 
gemeentelijk klimaatplan 2011-2020 goedkeurde; 
 
Overwegende dat het Burgemeestersconvenant voor Energie ten einde loopt in 2020; 
 
Overwegende dat het nieuwe, geïntegreerd Burgemeestersconvenant voor Klimaat en 
Energie doelstellingen bevat rond beperking van klimaatverandering na 2020 en 
doelstellingen rond aanpassing aan klimaatverandering;  
 
Gelet op het feit dat provincie Limburg zijn engagement als ‘Covenant Coordinator’ in het 
kader van het vernieuwde Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie bevestigde 
op 9 maart 2017, en dus ondersteuning zal bieden aan de steden en gemeenten; 
 
Gelet op de ondersteuning die de provincie Limburg, Infrax, Dubolimburg en BBL en 
partners aan de steden en gemeenten bieden in het kader van ‘Limburg gaat 
klimaatneutraal’ zowel voor de opmaak van het actieplan met maatregelen voor de 
beperking van en maatregelen voor de aanpassing aan klimaatverandering (inclusief een 
emissieberekening en risico-en kwetsbaarheidsanalyse) als voor de uitvoering en de 
voortgangsrapporteringen; 
 
BESLUIT : 

Art. 1  De gemeenteraad beslist om toe te treden tot het Burgemeestersconvenant voor 
Klimaat en Energie (‘Covenant Of Mayors for Climate and Energy’) en neemt kennis 
van bijhorende engagementen. 

Art. 2 De gemeente zal volgende engagementen nakomen: 
o de CO2-uitstoot (en eventueel van andere broeikasgassen) op ons 

grondgebied tegen 2030 met ten mínste 40% terugdringen, met name door 
een betere energie-efficiëntie en een ruimer gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen;  

o onze veerkracht verhogen door ons aan te passen aan de gevolgen van 
klimaatverandering; 

o een emissieberekening en een risico- en kwetsbaarheidsanalyse uitvoeren 
als uitgangspunt voor de tenuitvoerlegging van het actieplan;  

o het actieplan voor duurzame energie en klimaat binnen twee jaar na de 
formele ondertekening van het Burgemeestersconvenant indienen;  

o na de indiening van het actieplan minstens om de twee jaar een 
voortgangsrapport indienen voor evaluatie-, toezicht- en controledoeleinden, 
en, indien nodig, het actieplan bijsturen aan de hand van dit rapport; 

o onze visie, resultaten, ervaringen en kennis delen met andere lokale en 
regionale overheden binnen de EU en daarbuiten door directe 
samenwerking en uitwisseling onder gelijken, met name in de context van 
het mondiale Burgemeestersconvenant. 
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Art. 3 De gemeenteraad geeft de burgemeester machtiging om het intekenformulier van 
‘Covenant Of Mayors’ te ondertekenen. 

Art. 4 De gemeente zal samenwerken met de Provincie Limburg aan een klimaatneutraal 
en veerkrachtig Limburg. 

Art. 5 Een vertegenwoordiger van de gemeente zal aanwezig zijn op het plechtige 
gezamenlijke ondertekeningsmoment op 13 maart 2018 om 8.30 u. 

 
Art. 6 Een afschrift van dit besluit en het ondertekeningsformulier worden bezorgd aan de 

provincie Limburg, directie Omgeving, Dienst Milieu en Natuur, Universiteitslaan 1, 
3500 Hasselt. De provincie bezorgt de toetredingsformulieren gebundeld aan 
Europa na dit ondertekeningsmoment. 

 
 
11. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de  stad Bilzen en de vzw 

Kind en Taal 
 
Raadslid Katrien Timmers vraagt hoeveel gezinnen er bereikt worden met dit initiatief en of 
het een resultaatsverbintenis betreft? 
 
Schepen Luc Hendrix antwoordt dat er 190 kinderen bereikt werden. Er is geen sprake van 
een echte resultaatsverbintenis, doch men tracht de kinderen zo goed als mogelijk voor te 
bereiden op school. 
 
Raadslid Annick Ponthier is er persoonlijk geen voorstander van dat de overheid de rol van 
opvoeder opneemt, hetgeen hier wel gebeurt. Zij is van mening dat de verantwoordelijkheid 
in eerste instantie bij de betrokkene zelf moet liggen. Het budget dat hiervoor wordt 
voorzien is ook niet gering en daarom kan zij dit dossier niet goedkeuren. 
 
Raadslid Fons Caubergh geeft aan dat het nu eenmaal een vaststaand feit is dat er veel 
immigratie is en er moet vastgesteld worden dat er de laatste jaren een leesachterstand is 
ontstaan. Hij pleit dan ook voor integratie en een dergelijk project kan hier enkel aan 
bijdragen. 
 
Raadslid Annick Ponthier stelt vast dat haar stelling wordt bijgetreden aangezien de 
toestand blijkbaar achteruitgaat ondanks de inspanningen die de overheid heeft geleverd. 
 
Schepen Luc Hendrix is van mening dat deze kinderen alle kansen moeten krijgen en wil 
inzetten op het aanleren van het Nederlands.   
 
Met 29 ja-stemmen (Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Guy Swennen, Bruno Steegen, 
Walter Bollen, Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons, Veerle Schoenmaekers,  
Luc Hendrix, Johan Sauwens, Jos Roebben, Fons Caubergh, François Nelissen,  
Thierry de Grunne, Maike Meijers, Nico Bijnens, Ann Thijs, Emiel Degrève,  
Katrien Timmers, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs, Joris Cielen, Tom Bosch,  
Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders, Peter Thijs) en 1 neen-stem 
(Annick Ponthier) neemt de raad volgend besluit: 
 
Gelet op de bestaande overeenkomst tussen OCMW Bilzen en Kind en Taal vzw, dewelke 
op 31 december 2017 een einde neemt; 
 
Gezien het terugdringen van kinderarmoede een prioritaire beleidsdoelstelling is; 
 
Gezien Kind en Taal vzw opgericht werd met als doel het verbeteren van onderwijskansen 
bij kinderen in lagere sociale milieu’s in de strijd tegen kinderarmoede/kansarmoede; 
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Gezien het aanbod van Kind en Taal vzw aansluit bij de lokale doelstellingen van het 
kinderarmoedebeleidsplan; 
 
Gelet op de opdracht van Kind en Taal vzw: 
 
1. Realisatie van het programma “instapje”: 1,5 VTE contactmedewerkers, die 

wekelijks huisbezoeken uitvoeren bij gezinnen tussen 12 en 30 maanden, zullen 
een ontwikkelingsstimulerend aanbod implementeren; 
- het organiseren van groepsbijeenkomsten; 
- het ondersteunen en begeleiden van ontmoetingsmomenten; 

2. Het begeleiden en ondersteunen van het programma “pedagogische taaltrainers” in 
samenwerking met de verschillende onderwijsactoren en vrijwilligers; 

 
Gelet dat Kind en Taal de werkingsbudgetten voorziet voor de realisatie van de 
programma’s “instapje” en “pedagogische taaltrainers”; 
 
Overwegende dat de stad Bilzen een ruimte, zonder onkostenvergoeding, gelegen in het 
Huis van het Kind Bilzen-Hoeselt, Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen ter beschikking stelt voor 
de contactmedewerkers van Kind en Taal vzw;  
 
Gelet dat de stad Bilzen in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst telkens  
€ 27 499,99 in 2018, 2019, 2020, 2021 voorziet voor de financiering van de 
personeelskosten voor de realisatie van beide programma’s; 
 
Overwegende dat hiervoor budget beschikbaar is onder artikelnummer 2018/ACT-
592/0902-00/649300/WELZIJN; 
 
Gelet op het voorliggend voorstel van de samenwerkingsovereenkomst; 
 
Gelet op de wettelijke en decretale bepalingen ter zake; 
 
BESLUIT : 
 
Art. 1 De gemeenteraad keurt de overeenkomst tussen de stad Bilzen en Kind en Taal 

vzw goed. 
 
Art. 2 Budget hiervoor is beschikbaar onder artikelnummer 2018/ACT-

598/094400/6103001/WELZIJN. 
 
Art. 3 De overeenkomst geldt voor de periode van 1 januari 2018 tot en met  

31 december 2021. 
 
Art. 4 Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere 

afhandeling van dit dossier. 
 
Art. 5 Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk 

toezicht (artikel 248 tot en met artikel 264) van het gemeentedecreet van  
15 juli 2005, zoals gewijzigd. 

 
 
12. Vaststelling gemeentelijke toelage 2017 voor Vaderl andslievende 

Verenigingen  
 
Met 29 ja-stemmen (Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Guy Swennen, Bruno Steegen, 
Walter Bollen, Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons, Veerle Schoenmaekers,  
Luc Hendrix, Johan Sauwens, Jos Roebben, Fons Caubergh, François Nelissen,  
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Thierry de Grunne, Maike Meijers, Nico Bijnens, Ann Thijs, Emiel Degrève,  
Katrien Timmers, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs, Joris Cielen, Tom Bosch,  
Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders, Peter Thijs) en 1 onthouding 
(Annick Ponthier) neemt de raad volgend besluit: 
 
Dat het passend is om de in art.1 genoemde verenigingen te ondersteunen; 
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen; 
 
Gelet dat het totale bedrag te verdelen over de vaderlandslievende verenigingen is 
vastgesteld op € 2 475,00;  
 
Overwegende dat in BBC 2017 de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem  
0719-00, algemene rekening 6493000, ACT – 112;  
 
Gelet op alle wettelijke en decretale bepalingen ter zake; 
 
BESLUIT : 

Art. 1 De gemeenteraad gaat akkoord om een gemeentelijke toelage 2017 toe te kennen 
aan vaderlandslievende verenigingen. Het betreft een totaalbedrag van  
€ 2 475, te verdelen over 11 verenigingen: 

 
- Fakkelestafette/Nationale Strijdersbond   € 755  
- Heiken Hoelbeek      € 615  
- Hees herdenking      € 315  
- Moorshulde Mopertingen     € 240  
- Oudstrijders Munsterbilzen     € 75  
- KNSB Eigenbilzen      € 75  
- Oudstrijders Kleine-Spouwen     € 100  
- NSB Bilzen       € 75  
- NSB Mopertingen      € 75  
- Vlaamse oudstrijders Eigenbilzen    € 75  
- Vriendenkring Korea vrijwilligers Bilzen   € 75  

 
Art. 2 De nodige kredieten zijn voorzien in BBC 2017 onder beleidsitem 0719-00, 

algemene rekening 6493000, ACT – 112. 
 
Art. 3 De begunstigde is, op straffe van gehele terugbetaling van het toegekende bedrag 

gehouden de toelage aan te wenden als tussenkomst in de werkingskosten. 
 
Art. 4  De begunstigde is gehouden ter verantwoording de stukken waaruit de aanwending 

van deze toelage blijkt, samen met de begroting en de rekening van de 
verenigingen en of vzw’s , voor te leggen aan de gemeente. 

 
Art. 5 De bepalingen van artikel 7, eerste lid, 2° en 3°, artikel 4, artikel 5, paragrafen 1 en 

2 en artikel 6 van de wet van 14 november 1983 zijn op deze toelage niet van 
toepassing. De bepalingen van artikel 3 en artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 
14 november 1983 zijn op deze toelage wel van toepassing. 

 
 
13. Kerkfabriek Sint-Ursula Eigenbilzen: goedkeuring aa npassing meerjarenplan  

2014-2019 
 
Met eenparigheid van stemmen (Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Guy Swennen,  
Bruno Steegen, Walter Bollen, Guido Cleuren, Peter Simons, Veerle Schoenmaekers,  
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Luc Hendrix, Johan Sauwens, Jos Roebben, Fons Caubergh, François Nelissen,  
Thierry de Grunne, Maike Meijers, Nico Bijnens, Ann Thijs, Emiel Degrève,  
Annick Ponthier, Katrien Timmers, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs, Joris Cielen,  
Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders, Peter Thijs) neemt de raad 
volgend besluit: 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42, 43 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikel 252 en 253 betreffende het algemeen 
bestuurlijk toezicht op de gemeenten van het Vlaamse Gewest; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten, in werking getreden op 1 maart 2005, gewijzigd bij decreet van  
6 juli 2012, inzonderheid artikelen 41 tot en met 44 m.b.t. het financieel meerjarenplan; 
 
Gelet op de omzendbrief BA-2005/01 van 25 februari 2005 van de Vlaamse minister van 
Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering betreffende de toepassing van 
het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, georganiseerd op gemeentelijk niveau; 
 
Gelet op de Omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 van de Vlaamse minister van 
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand betreffende 
de boekhouding van de besturen van de eredienst; 
 
Gelet op 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, gewijzigd door de besluiten van 5 september 2008 en  
14 december 2012; 
 
Gezien het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Ursula werd 
ingediend bij de stad op 14 november 2017; 
 
Gelet op het gunstig advies van 14 november 2017 van het bisdom omtrent de aanpassing 
van het meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Ursula van Eigenbilzen; 
 
Gezien het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Ursula door de 
kerkraad van 13 november 2017 werd goedgekeurd met volgende exploitatie- en 
investeringstoelagen: 
 
Dienstjaar Exploitatietoelage Investeringstoelage 

2014 66 594,00 42 846,00 
2015 68 910,00 42 846,00 
2016 68 964,00 0,00 
2017 72 378,00 42 846,00 
2018 69 391,00 42 846,00 
2019 61 857,00 0,00 

 
BESLUIT : 
 
Art. 1 De gemeenteraad keurt het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek 

Sint-Ursula van Eigenbilzen goed. 
 
Art. 2 Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk 

toezicht (artikel 248 tot en met artikel 264) van het gemeentedecreet van  
15 juli 2005, zoals gewijzigd. 
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 Bovendien wordt een afschrift van onderhavig besluit in toepassing van artikel 43, 
3de lid van het decreet van 7 mei 2004 ter kennisgeving verstuurd aan het centraal 
kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Ursula van Eigenbilzen en aan het bisdom. 

 
 
14. Kerkfabriek Sint-Ursula Eigenbilzen: akteneming bud getwijziging 3 boekjaar 

2017 
 
Met eenparigheid van stemmen (Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Guy Swennen,  
Bruno Steegen, Walter Bollen, Guido Cleuren, Peter Simons, Veerle Schoenmaekers,  
Luc Hendrix, Johan Sauwens, Jos Roebben, Fons Caubergh, François Nelissen,  
Thierry de Grunne, Maike Meijers, Nico Bijnens, Ann Thijs, Emiel Degrève,  
Annick Ponthier, Katrien Timmers, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs, Joris Cielen,  
Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders, Peter Thijs) neemt de raad 
volgend besluit: 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42, 43 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikel 252 en 253 betreffende het algemeen 
bestuurlijk toezicht op de gemeenten van het Vlaamse Gewest; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten, in werking getreden op 1 maart 2005, inzonderheid artikelen 45 tot 
en met 51 m.b.t. het budget; 
 
Gelet op de omzendbrief BA-2005/01 van 25 februari 2005 van de Vlaamse minister van 
Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering betreffende de toepassing van 
het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, georganiseerd op gemeentelijk niveau; 
 
Gelet op 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; 
 
Gelet op de budgetwijzing 3 boekjaar 2017 van kerkfabriek Sint-Ursula van Eigenbilzen, 
door de kerkfabriek goedgekeurd op 13 november 2017; 
 
Overwegende dat budgetwijziging 3 van kerkfabriek Sint-Ursula op 14 november 2017 werd 
ontvangen bij het stadsbestuur; 
 
Gezien in de rubriek ‘Exploitatie’ enkel een interne verschuiving van kredieten is; 
 
Gelet op artikel 49 § 1 van het decreet van 7 mei 2004; 
 
BESLUIT : 
 
Art. 1 De raad neemt akte van BW 3 boekjaar 2017 van kerkfabriek Sint-Ursula. 
 
Art. 2 Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk 

toezicht (artikel 248 tot en met artikel 264) van het gemeentedecreet van  
15 juli 2005, zoals gewijzigd. 
Bovendien wordt een afschrift van onderhavig besluit in toepassing van artikel 48 
van het decreet van 7 mei 2004 ter kennisgeving verstuurd aan het centraal 
kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Ursula van Eigenbilzen en aan het bisdom. 
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15. Borgstelling stad Bilzen voor de leningen aange gaan door het Autonoom 
Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Bilzen 

 
Met 18 ja-stemmen (Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Guy Swennen, Bruno Steegen, 
Walter Bollen, Guido Cleuren, Peter Simons, Veerle Schoenmaekers, Luc Hendrix,  
Fons Caubergh, Nico Bijnens, Emiel Degrève, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs,  
Joris Cielen, Veronik Moesen, Stefan Jans, Willy Reynders) en 11 neen-stemmen  
(Johan Sauwens, Jos Roebben, François Nelissen, Thierry de Grunne, Maike Meijers,  
Ann Thijs, Annick Ponthier, Katrien Timmers, Tom Bosch, Guy Sillen, Peter Thijs) neemt 
de raad volgend besluit: 
 
Gezien het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Bilzen met zetel te 3740 Bilzen, 
Deken Paquayplein 1 optreedt als  kredietnemer bij  Belfius Bank België NV, RPM Brussel, 
BTW BE 0403.201.185, met maatschappelijke zetel Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, 
hierna genoemd "Belfius Bank”;  
 
Gezien het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Bilzen een krediet wenst aan te 
gaan ten belope van € 2 400 000,00 (twee miljoen vierhonderd duizend euro) 
(datum kredietbrief: 9 november 2017); 
 
Aangezien dit krediet met referentie RT 21/08/KK/1702900/14-1702910/3 van  
€ 2 400 000,00 (twee miljoen vierhonderd duizend euro) dient gewaarborgd te worden door 
de stad; 
 
Gezien de noodzakelijke investeringen in infrastructuur voor onder andere jeugd en cultuur; 
 
Gelet op het laatst goedgekeurde budget van het AGB; 
 
Gezien het noodzakelijk is dat de gemeenteraad zich onvoorwaardelijk akkoord verklaart en 
onherroepelijk hoofdelijk borg stelt voor de terugbetaling van alle bedragen die door de 
kredietnemer verschuldigd zouden zijn ten gevolge van de lening wat betreft zowel het 
kapitaal als de intresten (verwijlinteresten inbegrepen), de reserveringscommissie, de 
onkosten en de bijhorigheden; 
 
Gezien de stad verklaart de nodige financiële ondersteuning te geven aan de kredietnemer, 
zodat deze laatste steeds aan zijn financiële verplichtingen ten opzichte van Belfius Bank 
en ander derden kan voldoen tot de eindvervaldag van de toegestane kredieten; 
 
Gezien de stad Belfius Bank machtigt op het debet van haar rekening-courant, met waarde 
van hun vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de 
kredietnemer in het kader van dit krediet en die door deze onbetaald zouden blijven na een 
tijdsverloop van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag. Het waarborggevend bestuur zal 
hiervan op de hoogte gehouden worden door middel van een afschrift van de 
correspondentie aan de kredietnemer; 
 
Gezien de stad zich verbindt, tot de eindvervaldatum van deze kredieten en haar eigen 
leningen bij Belfius Bank alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren 
op haar rekening geopend bij deze maatschappij, van al de sommen die er op dit ogenblik 
gecentraliseerd worden, hetzij uit hoofde van de wet (o.a. haar aandeel in het 
gemeentefonds en in elk ander fonds dat dit zou vervangen of aanvullen, de opbrengst van 
de gemeentelijke opcentiemen op de rijks- en provinciebelastingen, alsmede de opbrengst 
van gemeentebelastingen geïnd door de staat), hetzij uit hoofde van een overeenkomst, en 
dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van de inning van deze 
inkomsten; 
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Gezien de stad Belfius Bank machtigt ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van 
de bedragen die door de kredietnemer, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en 
die aan de gemeente aangerekend worden; 
 
Gezien de door de gemeenteraad gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie 
in het voordeel van Belfius Bank; 
 
Gezien de stad zich niet kan beroepen, noch op de bepalingen van eventuele 
overeenkomsten tussen zichzelf en de kredietnemer, noch op om het even welke 
beschikking om haar verplichtingen uit hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren.   
De stad ziet af van het voorrecht van uitwinning en van elke indeplaatsstelling in de rechten 
van Belfius Bank en van elk verhaal tegen de kredietnemer, tegen elke medeschuldenaar 
of medeborg, zolang Belfius Bank niet volledig is terugbetaald in kapitaal, interesten, 
kosten en bijhorigheden. De stad staat aan Belfius Bank het recht toe om aan de 
kredietnemer alle uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die Belfius Bank geschikt 
acht. De stad verklaart uitdrukkelijk dat de borgtocht gehandhaafd blijft, tot beloop van de 
hierboven vermelde bedragen, welke wijzigingen Belfius Bank en/of de kredietnemer ook 
mogen aanbrengen aan de bedragen en/of modaliteiten van het aan de kredietnemer 
toegekende krediet. Er wordt ten overvloede bepaald dat de stad eveneens verzaakt aan 
het voordeel van artikel 2037 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de borg 
ontslagen is wanneer door toedoen van de schuldeiser, de indeplaatsstelling ten gunste 
van de borg niet meer tot stand kan komen; 
 
Aangezien de kredietnemer zich verbonden heeft, o.m. in geval van liquidatie, onmiddellijk 
het totaal bedrag van zijn schuld, zowel wat kapitaal als interesten, reserveringscommissie 
en onkosten betreft, aan Belfius Bank terug te betalen, bevestigt de gemeenteraad de 
hierboven aangegane verbintenissen, in verband met de betaling van de bedragen, die 
door Belfius Bank uit dien hoofde zullen gevorderd worden; 
 
Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van de verschuldigde 
bedragen die aan de gemeente zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis 
aan, bij Belfius Bank het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te 
betalen. Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling, zijn verwijlintresten van rechtswege 
en zonder ingebrekestelling verschuldigd; 
 
De borggever verklaart kennis te hebben genomen van bovenvermelde overeenkomst van 
overdracht en er de bepalingen van te aanvaarden; 
 
Gelet op de wettelijke en decretale bepalingen ter zake; 
 
BESLUIT : 

Art. 1 De gemeenteraad verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord en onherroepelijk 
hoofdelijk borg te stellen voor de terugbetaling van alle bedragen die door de 
kredietnemer verschuldigd zouden zijn ten gevolge van de lening voor  
€ 2 400 000,00 wat betreft zowel het kapitaal als de interesten (verwijlinteresten 
inbegrepen), de reserveringscommissie, de onkosten en de bijhorigheden. 

Art. 2 Verklaart de nodige financiële ondersteuning te geven aan de kredietnemer, zodat 
deze laatste steeds aan zijn financiële verplichtingen ten opzichte van Belfius Bank 
en ander derden kan voldoen tot de eindvervaldag van de toegestane kredieten. 

Art. 3 Machtigt Belfius Bank op het debet van haar rekening-courant, met waarde van hun 
vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de 
kredietnemer in het kader van dit krediet en die door deze onbetaald zouden blijven 
na een tijdsverloop van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag. Het 
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waarborggevend bestuur zal hiervan op de hoogte gehouden worden door middel 
van een afschrift van de correspondentie aan de kredietnemer. 

Art. 4 Dit besluit is onderworpen aan de toezichthoudende overheid zoals voorzien in de 
toepasselijke decreten en besluiten. 

 
 
16. Goedkeuring budgetwijziging BW2017-3 van de sta d Bilzen voor het 

dienstjaar 2017 
 
Met 18 ja-stemmen (Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Guy Swennen, Bruno Steegen, 
Walter Bollen, Guido Cleuren, Peter Simons, Veerle Schoenmaekers, Luc Hendrix,  
Fons Caubergh, Nico Bijnens, Emiel Degrève, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs,  
Joris Cielen, Veronik Moesen, Stefan Jans, Willy Reynders) en 11 neen-stemmen  
(Johan Sauwens, Jos Roebben, François Nelissen, Thierry de Grunne, Maike Meijers,  
Ann Thijs, Annick Ponthier, Katrien Timmers, Tom Bosch, Guy Sillen, Peter Thijs) neemt 
de raad volgend besluit: 
 
Gelet op het decreet van 15 juli 2005 gewijzigd bij decreet van 2 juni 2006, 7 juli 2006 en  
22 december 2006 waarbij volgende artikelen met betrekking tot het budget zijn bepaald: 
 
de artikelen 152, 155, 160, §2, derde lid, 163, §3, 179, 224, §1 en §2, 243 eerste en tweede 
lid, 290 en 313, §1, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op artikel 7 van het toezichtsdecreet van 28 april 1993; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 houdende de strategische meerjarenplanning  
2014-2019 en de budgettering 2014 volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op bepalingen betreffende het bestuurlijke toezicht, artikel 248 tot en met artikel 264 
van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op de beleidsnota met de doelstellingennota, het doelstellingenbudget, het 
meerjarenplan en budget 2017 zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van  
20 december 2016; 
 
Gelet op alle wettelijke en decretale bepalingen ter zake; 
 
Gelet op het ontwerp van budgetwijziging BW2017-3 van het dienstjaar 2017, bevattende 
de verklarende nota en financiële nota; 
 
Gelet op de financiële toestand na budgetwijziging BW2017-3 van het dienstjaar 2017, 
waarbij het resultaat op kasbasis resulteert in een positief saldo van € 97 922,55; 
 
Gelet op de autofinancieringsmarge na budgetwijziging BW2017-3 van het dienstjaar 2017, 
een saldo vertoont van € 1 390 437,45; 
 
Gelet op het feit dat de voorgelegde budgetwijziging BW2017-3 past in de 
meerjarenplanaanpassing 2014-2019, goedgekeurd door de gemeenteraad van  
3 oktober 2017; 
 
BESLUIT : 
 
Art. 1   De gemeenteraad keurt de budgetwijziging BW2017-3 van het dienstjaar 2017, 

bevattende de verklarende nota en financiële nota, goed. 
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Art. 2  De gemeenteraad stelt vast dat de voorgestelde budgetwijziging past binnen de 
laatste goedgekeurde meerjarenplanaanpassing door de gemeenteraad van  
3 oktober 2017 . 

 
Art. 3 Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk 

toezicht (artikel 248 tot en met artikel 264) van het gemeentedecreet van  
15 juli 2013, zoals gewijzigd. 

 
 
17. Goedkeuren van de notulen van de vergadering va n de gemeenteraad van  

7 november 2017 
 
Voorzitter Wouter Raskin attendeert de raadsleden op een wijziging in het dossier omtrent 
de akteneming van het budget 2018 van kerkfabriek Sint-Ursula te Eigenbilzen naar 
aanleiding van een materiële vergissing. In het dossier dat aan de gemeenteraad werd 
voorgelegd stonden per vergissing verkeerde cijfers opgenomen. Dit werd nadien door de 
diensten vastgesteld en rechtgezet bij het opmaken van de notulen. 
 
Met eenparigheid van stemmen (Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Guy Swennen,  
Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh, Guido Cleuren, Peter Simons, Luc Hendrix, 
Johan Sauwens, Jos Roebben, François Nelissen, Thierry de Grunne, Maike Meijers, 
Veerle Schoenmaekers, Nico Bijnens, Ann Thijs, Emiel Degrève, Annick Ponthier,  
Katrien Timmers, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs, Joris Cielen, Tom Bosch,  
Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders, Peter Thijs) worden de notulen 
van de vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2017 goedgekeurd. 
 
 
HIEROP GAAT DE RAAD OVER TOT DE BEHANDELING VAN DE AANVULLENDE 
DAGORDE 
 
 
1 Voorstel tot aanleg van een kunstgrasplein op Kap elhof Munsterbilzen – 

aanvullend punt van raadslid Tom Bosch ontvangen op  30 november 2017  
 
Schepen Guy Swennen legt uit dat de aanbesteding in dit dossier lopende is en de offertes 
werden ingediend. Aan de hand van het laatste verslag moet hij echter vaststellen dat de 
cijfers die raadslid Bosch hanteert niet kloppen. Er wordt gesproken van een totale kost van 
€ 423 500 terwijl uit de ingediende offertes blijkt dat de laagste prijs gelegen is op een 
totaal van € 280 000 voor de volledige renovatie. Het aanleggen van kunstgras op het B-
terrein zou het totaal op € 200 000 meer brengen. 
 
Raadslid Tom Bosch verduidelijkt dat hij deze cijfers gehaald heeft uit het verslag van het 
AGB en dat dit de ramingscijfers betreft. 
 
Schepen Guy Swennen geeft mee dat uit de ingediende offertes en de vergelijkende tabel, 
die aan de hand daarvan werd opgesteld, de echte cijfers blijken, en het bijgevolg geen 
raming van mogelijke kostprijs meer betreft. 
 
Raadslid Jos Roebben pleit voor enkel de aanleg van het B-plein in kunstgras. 
 
Schepen Guy Swennen geeft mee dat dit dossier in samenspraak met de club is opgestart. 
Er wordt hiermee een volledige optimalisatie van alle terreinen beoogd waarvan de club zelf 
eveneens voorstander is. 
 
Met 10 ja-stemmen (Johan Sauwens, Jos Roebben, François Nelissen, Thierry de Grunne, 
Maike Meijers, Ann Thijs, Katrien Timmers, Tom Bosch, Guy Sillen, Peter Thijs),  
18 neen-stemmen  (Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Guy Swennen, Bruno Steegen, 
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Walter Bollen, Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons, Veerle Schoenmaekers,  
Luc Hendrix, Nico Bijnens, Emiel Degrève, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs, Joris Cielen,  
Veronik Moesen, Stefan Jans, Willy Reynders) en 1 onthouding (Annick Ponthier) wordt het 
voorstel van raadslid Tom Bosch omvattende de vraag van de gemeenteraad aan het AGB 
om een kunstgrasplein aan te leggen op het B-terrein van Kapelhof en de nodige kredieten 
hiervoor te voorzien in het jaarbudget, verworpen. 
 
 
2 Voorstel tot dringende aanstelling van een noodpl anningsambtenaar – 

aanvullend punt van raadslid Johan Sauwens ontvange n op 30 november 
2017 

 
Burgemeester Frieda Brepoels licht een en ander toe en plaatst dit in de juiste context. Het 
uitgangspunt van het oprichten van een brandweerzone was een verhoogde samenwerking 
in functie van meer efficiëntie. Binnen de zone is er één persoon die de taak met betrekking 
tot noodplanning opneemt en deze wordt ondersteund door lokale aanspreekpunten. Er 
werd afgesproken dat deze taak tijdelijk nog zou ingevuld worden door Mario Thijs die 
voorheen de taak van rampenambtenaar vervulde, samen met de preventieadviseur van de 
gemeente Riemst die tevens voor stad Bilzen opdrachten uitvoerde. Aangezien er thans 
een preventieambtenaar binnen stad Bilzen werd aangeworven wordt het dossier voor de 
gemeenteraad van 19 december 2017 in dit verband voorbereid. 
 
Raadslid Johan Sauwens is van mening dat er op veiligheid niet bespaard mag worden en 
pleit voor de aanstelling van een lokale ambtenaar. 
 
Burgemeester Frieda Brepoels benadrukt dat er geen enkele besparing werd doorgevoerd 
en dat er hier enkel sprake is van een nieuwe manier van samenwerken. 
 
Met 9 ja-stemmen (Johan Sauwens, François Nelissen, Thierry de Grunne, Maike Meijers, 
Ann Thijs, Katrien Timmers, Tom Bosch, Guy Sillen, Peter Thijs) en 20 neen-stemmen  
(Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen,  
Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons, Veerle Schoenmaekers, Luc Hendrix,  
Fons Caubergh, Nico Bijnens, Emiel Degrève, Annick Ponthier, Nassèr Nijs,  
Veerle Schabregs, Joris Cielen, Veronik Moesen, Stefan Jans, Willy Reynders) wordt het 
voorstel van raadslid Johan Sauwens omvattende de vraag aan de gemeenteraad om aan 
het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven dringend over te gaan tot 
aanstelling van een gemeentelijke ambtenaar noodplanning, verworpen. 
 
 
3 Voorstel tot dringende aanstelling van een zwemba ddirecteur – aanvullend 

punt van raadslid Johan Sauwens ontvangen op 30 nov ember 2017 
 
Schepen Griet Mebis verduidelijkt dat de zwembadbeheerder de vraag tot onbetaald verlof 
heeft gesteld en aldus geen ontslag heeft ingediend. Aangezien deze persoon op elk 
moment kan beslissen om terug te komen is er voor geopteerd om de functie van 
zwembadbeheerder tijdelijk te laten uitoefenen door de sportfunctionaris die hiervoor over 
de nodige kwalificaties beschikt. Dit werd met de betrokken persoon afgesproken en er is 
gezorgd voor de nodige ondersteuning zodanig dat hij zijn taken naar behoren kan 
combineren. 
 
Raadslid Johan Sauwens blijft de mening toegedaan dat er uit veiligheidsoogpunt iemand 
permanent aanwezig dient te zijn in het zwembad. 
 
Schepen Guy Swennen wil nogmaals benadrukken dat de sportfunctionaris de deskundige 
bij uitstek is om deze taak uit te oefenen en zijn capaciteiten hiervoor zeker niet in twijfel 
mogen getrokken worden.  
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Met 9 ja-stemmen (Johan Sauwens, François Nelissen, Thierry de Grunne, Maike Meijers, 
Ann Thijs, Katrien Timmers, Tom Bosch, Guy Sillen, Peter Thijs), 19 neen-stemmen  
(Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen,  
Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons, Veerle Schoenmaekers, Luc Hendrix,  
Fons Caubergh, Nico Bijnens, Emiel Degrève, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs, Joris Cielen, 
Veronik Moesen, Stefan Jans, Willy Reynders) en 1 onthouding (Annick Ponthier) wordt het 
voorstel van raadslid Johan Sauwens omvattende de vraag aan de gemeenteraad om aan 
het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven zo spoedig mogelijk over te 
gaan tot aanstelling van een zwembaddirecteur met de nodige diploma’s, brevetten en 
kwalificaties, verworpen. 
 
 
HIEROP GAAT DE RAAD OVER TOT DE MONDELINGE VRAGEN 
 
 
Raadslid Annick Ponthier heeft vernomen dat er € 50 administratieve kost werd 
aangerekend bij een gezin voor de omruiling van een container. Is dit gebruikelijk? 
 
Schepen Veerle Schoenmaekers vraagt om de gegevens van de betrokkene te bezorgen 
en zal dit nakijken. 
 
 
Raadslid Annick Ponthier verwijst naar de wegversmalling in de Rentfortstraat en vraagt of 
dit op deze manier zal gehandhaafd worden. 
 
Schepen Walter Bollen legt uit dat dit een proefopstelling is die zal geëvalueerd worden. Dit 
wordt samen met het studiebureau bekeken en er zal gezocht worden naar een gepaste 
oplossing. 
 
 
Raadslid Annick Ponthier vraagt of er al meer informatie bekend is omtrent de 
omleidingsweg in het kader van de werken aan de brug in Eigenbilzen. 
 
Schepen Walter Bollen geeft aan dat hierover het eerste overleg heeft plaatsgevonden en 
er tevens een minder-hinder-ambtenaar werd aangesteld. De werken zullen slechts een 
aanvang nemen in 2019 en hierover zal tijdig communiceerd worden. 
 
 
Raadslid Tom Bosch wil graag de kiezelparking aan de Chirodroom onder de aandacht 
brengen. Door het veelvuldig gebruik ontstaat hier ’s zondags regelmatig een onveilige 
situatie en hij vraagt of hiervoor een oplossing kan gezocht worden. Zelf stelt hij voor dat 
deze parking verhard zou worden of dat de aangrenzende grote parking van het ziekenhuis 
zou opengesteld worden op zondag. 
 
Schepen Griet Mebis bevestigt dat hierover besprekingen lopende zijn met de Chirodroom 
en er gezocht wordt naar een oplossing. 
 
 
Raadslid Emiel Degrève wil namens de meerderheidsfractie graag het bestuur feliciteren 
met de keuze van de kerstverlichting. Hij ontving hierover al veel positieve reacties. 
 
 
Raadslid Joris Cielen wil van de gelegenheid gebruik maken om het bestuur eveneens te 
feliciteren met het resultaat in het Nieuwsblad waarbij Bilzen op de 5e plaats stond van 
beste gemeente. 
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Voorzitter Wouter Raskin komt terug op het mailbericht dat hij mocht ontvangen van 
raadslid Annick Ponthier in het kader van de commissie over de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en vat deze boodschap kort samen. Om tegemoet te komen 
aan de vraag naar 1 gezamenlijke commissie in de toekomst stelt hij voor om hieraan in 
het eerste deel van 2018 een beleidscommissie te wijden. 
 
Raadslid Maike Meijers vraagt dat er haar nog een antwoord wordt bezorgd op de gestelde 
vragen tijdens de afgelopen commissie hieromtrent. 
 
Raadslid Annick Ponthier zou er aanvullend nog willen voor pleiten dat de afgevaardigden 
tijdens deze beleidscommissie dan eveneens een samenvatting geven over alle nieuwe 
feiten met betrekking tot hun intergemeentelijk samenwerkingsverband. 
 
 
DE VERGADERING WORDT DOOR DE VOORZITTER OM 22:15 UUR GESLOTEN. 
 
 
 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
 
Kristien Schoofs Wouter Raskin 
secretaris voorzitter 
 


