
 

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 22 DECEMBER 2015 

 
Aanwezig: Els Robeyns, burgemeester-voorzitter 

Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes en Albert Thijs, schepenen 
Eric Martens, Schepen/Voorzitter OCMW 
Chris Ramaekers, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Frank Cornitensis, Luc Knuts, 
Herman Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, Ilse Bosmans, Stijn 
Vandersmissen, Dirk Ottenburghs, Mario Vanvoorden, Marc Beertens en 
Shirley Schoels, raadsleden 
Mia Cuppens, secretaris 
 

 

 
 

OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMENE FINANCIERING 
 
1. Meerjarenplan, strategische nota, financiële nota en toelichting voor beleidsperiode 
2014-2019 
 
Er wordt voorgesteld om het meerjarenplan 2014-2019 - Herziening, houdende het 
doelstellingenbudget, de strategische nota, de financiële nota en toelichting, voor 2016 vast te 
stellen. 
 
Goedkeuren meerjarenplan 2014-2019 - herziening 2016 

15 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes, Albert 
Thijs, Chris Ramaekers, Frank Cornitensis, Luc Knuts, Herman Pipeleers, Ellen Punie, 
Mario Billen, Ilse Bosmans, Dirk Ottenburghs, Mario Vanvoorden en Marc Beertens 
4 onthoudingen: Sandra Jans, Marc Weeghmans, Stijn Vandersmissen en Shirley 
Schoels 
 

2. Vaststellen budget 2016 
 
Er wordt voorgesteld het budget 2016 vast te stellen. 
 
Goedkeuren budget 2016 

15 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes, Albert 
Thijs, Chris Ramaekers, Frank Cornitensis, Luc Knuts, Herman Pipeleers, Ellen Punie, 
Mario Billen, Ilse Bosmans, Dirk Ottenburghs, Mario Vanvoorden en Marc Beertens 
4 onthoudingen: Sandra Jans, Marc Weeghmans, Stijn Vandersmissen en Shirley 
Schoels 
 

3. Bepaling van de opdrachten: 
- die nominatief in het budget 2016 - met detail voorzien zijn, en 
- waarvoor het bepalen van de wijze en de voorwaarden van gunnen worden gedelegeerd naar 
het college. 
 
Bepaling van de opdrachten:  
. die nominatief in het budget 2016 met detail voorzien zijn , en 



 

. waarvoor het bepalen van de wijze en de voorwaarden van gunnen worden gedelegeerd naar het 
college 
worden vastgesteld. 
 
Goedkeuren nominatieve lijst budget 2016 

15 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes, Albert 
Thijs, Chris Ramaekers, Frank Cornitensis, Luc Knuts, Herman Pipeleers, Ellen Punie, 
Mario Billen, Ilse Bosmans, Dirk Ottenburghs, Mario Vanvoorden en Marc Beertens 
4 stemmen tegen: Sandra Jans, Marc Weeghmans, Stijn Vandersmissen en Shirley 
Schoels 
 

4. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de Staat - aanslagjaar 
2016 - OPHEFFING 
 
Er wordt voorgesteld om de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de staat 
- aanslagjaar 2016 op te heffen. 
 
eenparig aangenomen 

 
5. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2016 
 
Er wordt voorgesteld om voor het aanslagjaar 2016 een aanvullende belasting te vestigen ten laste 
van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het betreffend aanslagjaar. 
 
Goedkeuren aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2016 

eenparig aangenomen 
 

6. Gemeentebelasting op de kermiskramen en -wagens op private eigendom - Aanslagjaar 
2016 
 
Er wordt voorgesteld om voor het aanslagjaar 2016 voor het opstellen van een foorinrichting die 
onderworpen is aan een standplaatsrecht een belasting te heffen van € 0,50 per m² en € 2,50 per 
lopende meter ter gelegenheid van Sint-Jan kermis, met een minimum van € 25. 
 
eenparig aangenomen 

 
7. Retributiereglement op de inname van het openbaar domein ten gevolge van bouw- en 
andere werken 
 
Het retributiereglement op de inname van het openbaar domein ten gevolge van bouw- en andere 
werken dient vastgesteld te worden m.i.v. 01.01.2016 
 
eenparig aangenomen 

 
8. Gemeentelijke dotatie 2016 aan Politiezone Kanton Borgloon t.b.v. € 460 281,09 
 
De gemeentelijke dotatie aan de politiezone van Borgloon voor de periode 2016-2019 wordt 
vastgesteld. 
 
Goedkeuring dotatie aan politiezone 2016 

15 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes, Albert 
Thijs, Chris Ramaekers, Frank Cornitensis, Luc Knuts, Herman Pipeleers, Ellen Punie, 



 

Mario Billen, Ilse Bosmans, Dirk Ottenburghs, Mario Vanvoorden en Marc Beertens 
4 onthoudingen: Sandra Jans, Marc Weeghmans, Stijn Vandersmissen en Shirley 
Schoels 
 

 

II. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
10. Verhoging van de pensioentoelage in het kader van het aanvullend pensioenstelsel voor 
de contractuele personeelsleden 
 
Sinds 01.01.2010 werd de tweede pensioenpijler ingevoerd, een aanvullend pensioenstelsel voor de 
contractuele personeelsleden. De pensioentoelage werd sinds 01.01.2010 vastgesteld op 1% van 
het pensioengevend jaarloon, sinds 01.01.2011 bedraagt deze pensioentoelage 2% en sinds 
01.01.2012 bedraagt deze pensioentoelage 2,5%. Er wordt voorgesteld om de pensioentoelage als 
volgt aan te passen: Vanaf 01.01.2016 bedraagt de pensioentoelage 3% van het pensioengevend 
jaarloon. Deze kosten werden voorzien in de meerjarenplanning 
 
eenparig aangenomen 

 
11. Inrichten van tijdelijke parkeerplaatsen voor mindervaliden bij manifestaties die veel 
volk aantrekken 
 
Bij brief van 08.12.2015 dient gemeenteraadslid Marc Weeghmans een agendapunt in houdende de 
vraag tot het inrichten van tijdelijke parkeerplaatsen voor mindervaliden bij manifestaties die veel 
volk aantrekken. 
 
Goedkeuren om, m.b.t. het inrichten van tijdelijke parkeerplaatsen voor mindervaliden, de 

mogelijkheden verder te onderzoeken 
eenparig aangenomen 
 

12. Toelage Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) t.b.v. € 750 voor 
het jaar 2015 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om aan de Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking (GROS) voor het jaar 2015 een geldelijke toelage van € 750 toe te 
kennen. 
 
eenparig aangenomen 

 
13. Uitzonderlijke toelage voor noodhulp 2015 
 
Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om een algemene bijdrage te storten aan : 
- Unicef voor de slachtoffers van de cycloon Pam in Vanuatu - € 250  
- Vluchtelingenwerk Vlaanderen - € 750. 
 
eenparig aangenomen 

 
 

III. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 



 

14. Herbestemmen van de leegstaande kerk van Vrolingen gelegen aan de Kortessemstraat, 
aankopen en ombouwen tot zaaltje/buurthuis 
 
Bij brief van 08.12.2015 vraagt Dhr. Stijn Vandersmissen een punt te agenderen op de eerstvolgende 
gemeenteraad mbt de herbestemming van de leegstaande kerk van Vrolingen, gelegen aan de 
Kortessemstraat, aankopen en ombouwen tot zaaltje/buurthuis 
 
eenparig aangenomen 

 
15. Vestiging recht van gebruik voor de inrichting van een tijdelijke werkzone van 7 a 54 ca 
op het perceel gelegen te Wellen, 4e afdeling, Sie. C, nr. 434 G4 (deel) voor de verlegging van de 
Spaasbeek in het kader van de riolerings- en wegenisprojecten Afkoppeling Ulbeek (dossiers 
L209041 en L2013562) - goedkeuring definitieve akte 
 
Voor de verlegging van de Spaasbeek in het kader van de riolerings- en wegenisprojecten  
Afkoppeling Ulbeek (dossiers L209041 en L2013562) werd op 27.11.2015 door de gemeenteraad 
beslist over te gaan tot: 
-Vestiging van een recht van gebruik voor de inrichting van een tijdelijke werkzone op een gedeelte 
van het perceel gelegen te Wellen, 4 afdeling, Sie C, nr. 434 G4 (deel) met een oppervlakte van 7a 
54 ca aangeduid als inname 1 in gele kleur op het definitief innemingsplan afkoppeling 
oppervlaktewater te Ulbeek - verlegging Spaasbeek dd. 11.06.2015 voor de totaalprijs van 1.885 €, 
zijnde de vergoeding voor het gebruik van de tijdelijke werkzone op basis van het schattingsverslag 
dd. 12.06.2015, opgesteld door landmeter Hendrik Appeltans. 
De uitgaven zijn voorzien in het budget 2014 en worden overgedragen naar het budget 2015 
De definitieve akte wordt voorgelegd ter goedkeuring. 
 
eenparig aangenomen 

 
16. Vestigen van een recht van gebruik voor de inrichting van een tijdelijke werkzone van 5 a 
16 ca alsook het vestigen van een bijkomende tijdelijke werkzone van 2a 80 ca  op het perceel 
gelegen te Wellen, 4e afd.,Sie C,nr. 449 N2  (deel) voor de verlegging van de Spaasbeek in het 
kader van de riolerings- en wegenisprojecten Afkoppeling Ulbeek (dossiers L209041 en 
L2013562) - goedkeuring definitieve akte 
 
Voor verlegging van de Spaasbeek (riolerings- en wegenisprojecten Afkoppeling Ulbeek) werd op 
27.11.2015 door de gemeenteraad beslist over te gaan tot het volgende: 
- Tijdens de duur van de werken zal er gebruik gemaakt worden van een tijdelijke werkzone met een 
oppervlakte van 5 a 16 ca aangeduid als inname 2 in groen gestreepte kleur op het def. 
innemingsplan afkoppeling van oppervlaktewater te Ulbeek - verlegging Spaasbeek dd. 11.06.2015 
voor de totaalprijs van 1.290,00 € zoals vastgelegd in het schattingsverslag dd. 12.06.2015, 
opgesteld door landmeter Hendrik Appeltans. 
 -Het vestigen van een recht van gebruik voor de inrichting van een bijkomende tijdelijke werkzone 
op een gedeelte van het perceel gelegen te Wellen, 4e afdeling Sie C nr.449 N2 (deel) met een 
oppervlakte van 2 a 80 ca aangeduid als inname 2 in gele kleur op het def. innemingsplan afkoppeling 
van oppervlaktewater te Ulbeek - verlegging Spaasbeek dd. 11.06.2015 voor de totaalprijs van 700 
€, zijnde de vergoeding voor het gebruik van de tijdelijke werkzone op basis van het 
schattingsverslag dd. 12.06.2015, opgesteld door landmeter Hendrik Appeltans. 
De uitgaven zijn voorzien in het budget 2014 en worden overgedragen naar het budget 2015 
De definitieve akte wordt voorgelegd ter goedkeuring. 
 
eenparig aangenomen 

 



 

17. Toelage 2015 - WAL t.b.v. 750 euro 
 
De Wellense Adviesraad voor Leefmilieu maakt allerlei onkosten in kader van hun werking. Op 
22.02.2013 werd een reglement inzake de toekenning van toelagen aan adviesraden vastgesteld 
door de gemeenteraad. Naar aanleiding daarvan wenst de WAL een werkingssubsidie van 750 euro 
aan te vragen voor het werkingsjaar 2015. 
 
eenparig aangenomen 

 
 

IV. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
18. Tussenkomst in de huur voor het gebruik van de sportaccommodaties buiten de 
gemeentelijke sporthal - Dienstjaar 2016 
 
Er wordt voorgesteld om tussen te komen voor 50% in de meerkosten voor de huur van de openbare 
sportaccommodaties buiten de gemeentelijke sporthal, voor wat betreft de sportverenigingen 
aangesloten met de sportraad. 
 
eenparig aangenomen 

 
19. Tussenkomst ten behoeve van deelname voor Wellense kinderen met een beperking aan 
sportkampen/-dagen buiten de gemeenten à rato van € 2,48 per deelnemer per dag, onder 
welbepaalde voorwaarden 
 
Er wordt voorgesteld om tussen te komen in de kosten voor deelname van Wellense kinderen met 
een beperking aan sportkampen/-dagen 2016 buiten de gemeente  à rato van € 2,48 per deelnemer 
per dag, onder bepaalde voorwaarden: 
1) de kinderen moeten in Wellen woonachtig zijn (hoofdverblijfplaats) 
2) de kinderen mogen maximum 18 jaar zijn op moment van deelname 
3) het maximum aantal dagen dat er een tussenkomst gevraagd/toegekend kan worden bedraagt 
60 dagen 
4) de ouder(s) dienen een aanvraag in te dienen bij de sportdienst. Deze aanvraag moet vergezeld 
zijn van een attest van de organisatie van het gevolgde sportkamp/-dag, waaruit blijkt dat dit een 
sportkamp is voor kinderen met een beperking 
5) de goedkeuring van de terugbetaling zal gebeuren door het schepencollege op basis van de 
aanvraag en bijgevoegde attest 
6) de terugbetaling zal rechtstreeks gebeuren aan de ouder(s) 
 
eenparig aangenomen 

 
20. Tussenkomst ten behoeve van de gemeentelijke sportkampen 2016 à rato van € 2,48 per 
deelnemer per dag, onder welbepaalde voorwaarden 
 
Er wordt voorgesteld dat de gemeente in 2016 verder zal tussenkomen in de kosten voor de 
gemeentelijke sportkampen à rato van € 2,48 per Wellense deelnemer per dag 
 
eenparig aangenomen 

 
21. Reglement verhuring gemeentemateriaal - aanslagjaar 2016 
 



 

Er wordt voorgesteld om voor een termijn, eindigend op 31 december 2016, de huurgelden vast te 
stellen die gelden bij het uitlenen van gemeentemateriaal. 
 
eenparig aangenomen 

 
 
22. Reglement ter beschikking stellen lokalen ontmoetingscentrum aan Wellense 
verenigingen en adviesraden 
 
Er wordt een reglement ter goedkeuring voorgelegd voor het gebruik van de lokalen van het 
ontmoetingscentrum door Wellense verenigingen en adviesraden m.i.v. 01.01.2016. 
 
eenparig aangenomen 

 
23. Reglement verhuring domein Maupertuus - opheffing 
 
Er ligt een voorstel voor tot goedkeuring van het opheffen van het reglement voor het verhuren van 
Domein Maupertuus m.i.v. 01.01.2016.  Betreffend reglement werd sinds goedkeuring door de 
gemeenteraad dd. 29.08.2008, slechts één maal gebruikt. 
 
eenparig aangenomen 

 
24. Toelage Gemeentelijke Raad voor Senioren t.b.v. € 750 voor het jaar 2015 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om aan de gemeentelijke adviesraad voor senioren voor 
het jaar 2015 een geldelijke toelage van € 750 toe te kennen. 
 
eenparig aangenomen 

 
 

V. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
25. Gemeenteraad 27 november 2015 : Goedkeuring Notulen 
 
De notulen van de vergadering van 27 november 2015 worden ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad voorgelegd 
 
eenparig aangenomen 

 
 
De vergadering wordt opgeheven om 22 uur. 


