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OPENBARE ZITTING 

 
I. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
1. Saneringsovereenkomst tussen de gemeente Wellen en De Watergroep - vaststelling 
tarieven van de BOT (bijdrage op transport) en de VEW (vergoeding eigen waterwinning) vanaf 
2017 tot andersluidende beslissing 
 
Er wordt voorgesteld om de tarieven van de gemeentelijke saneringsvergoeding, zowel voor 
drinkwatergebruikers als voor eigen waterwinners vast te stellen m.i.v. 01.01.2017 en dit tot 
andersluidende beslissing en dit met hantering van de maximale tarieven - zoals alle voorgaande 
jaren - voor de bepaling van de gemeentelijke Bijdrage Op Transport (BOT) en de Vergoeding Eigen 
Waterwinning (VEW), als volgt: 
• HUISHOUDELIJK: 
○  het basistarief: het bovengemeentelijk basistarief  afvoer x 1,4   
○  luxetarief:         2 x het basistarief  
               IBA in collectieve exploitatie bij de gemeente:  
○  basistarief: bovengemeentelijk basistarief afvoer x 2,4  
○  luxetarief:   2 x het basistarief  
• NIET HUISHOUDELIJK :  
Vlak tarief:  het bovengemeentelijk tarief x 1,4,  
Op dit tarief in €/m³ wordt vervolgens een volumekorting toegekend als volgt: 
       op verbruiksschijf 0 - 6.000 m³/jaar :                              0% 
       op verbruiksschijf 6.000 - 60.000 m³/jaar                     50% 
        op verbruiksschijf > 60.000/jaar                                   75% 
Voor lozingen van niet-huishoudelijk afvalwater zal de gemeente geen IBA's collectief beheren. 
• GROOTVERBRUIKERS HEFFINGPLICHTIGEN 
Individueel bovengemeentelijk tarief /VE x 1,4, welk in functie van de geloosde VE's en verbruikte 
debieten wordt omgerekend naar een tarief in €/m³  
Dit tarief in €/m³ wordt desgevallend afgetopt conform de decretale bepalingen  
Op dit tarief in €/m³wordt vervolgens een volumekorting toegekend als volgt: 
       op verbruiksschijf 0 - 6.000 m³/jaar :                            0% 
       op verbruiksschijf 6.000 - 60.000 m³/jaar                    50% 
       op verbruiksschijf > 60.000/jaar                                  75% 
 



 

Goedkeuren tarieven BOT en VEW 
eenparig aangenomen 
 

 

II. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
2. Gezamenlijk financieel beheerder voor gemeente en OCMW Wellen - goedkeuren 
deelovereenkomst bij kaderovereenkomst samenwerking tussen gemeente en OCMW dd. 
28.06.2013 
 
Gemeente en OCMW Wellen sloten dd. 28.06.2013 een kaderovereenkomst af inzake 
samenwerking tussen gemeente en OCMW Wellen. 
Er wordt een deelovereenkomst voorgelegd ter goedkeuring in uitvoering van deze 
kaderovereenkomst, waarbij beide besturen met ingang van 01.02.2017 verder zullen werken met 
één gezamenlijk financieel beheerder 
 
Goedkeuren deelovereenkomst financieel beheerder 

eenparig aangenomen 
 

3. Verhoging maaltijdcheques voor het contractueel en het statutair personeel 
 
Er wordt voorgesteld om de zichtwaarde van de maaltijdcheques te verhogen tot 6 EUR. De 
werkgeversbijdrage wordt met ingang 01.01.2017 vastgelegd op 4,90 euro per maaltijdcheque. 
De persoonlijke werknemersbijdrage in de maaltijdcheque blijft behouden op 1,10 euro per 
maaltijdcheque. (de zichtwaarde van de maaltijdcheques bedroeg tot 31.12.2016 5,50 EUR) 
 
Goedkeuren verhogen maaltijdcheques 

eenparig aangenomen 
 

4. Aanwijzing Omgevingsambtenaar - Milieu 
 
Het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning bepaalt de invoering van een 
eengemaakte omgevingsvergunning ter vervanging en vereniging van de stedenbouwkundige 
vergunning en de milieuvergunning vanaf 23.02.2017. Hiertoe worden de eveneens de functies 
stedenbouwkundige en milieuambteaar vervangen door omgevingsambtenaren. Het team van 
omgevingsambtenaren moet in zijn geheel voldoen aan de kennisvereiste betreffende ruimtelijke 
ordening en milieu. De stedenbouwkundige ambtenaar die op moment van 27 november 2015 in 
functie was, wordt automatisch omgevingsambtenaar. De mileuambtenaar moet echter door de 
gemeenteraad worden aangewezen als omgevingsambtenaar. Aan de gemeenteraad wordt 
gevraagd Karolien Brauns aan te wijzen als omgevingsambtenaar. 
 
Goedkeuren aanwijzing omgevingsambtenaar 

eenparig aangenomen 
 

5. OCMW : kennisname eedaflegging nieuwe raadsleden 
 
De eedaflegging van de nieuwe leden van de OCMW-raad wordt ter kennis gegeven van de 
gemeenteraad 
 
6. OCMW : Kennisgeving aangepast meerjarenplan 2014-2019 - hervaststelling 2017 
 



 

Het aangepast meerjarenplan 2014-2019, hervaststelling 2017 van het OCMW wordt ter 
kennisgeving aan de raad voorgelegd. 
 
7. OCMW : kennisname budget 2017 
 
Het budget 2017 van het OCMW wordt ter kennisgeving aan de raad voorgelegd. 
 
8. Gemeenteraad 28 december 2016 : Goedkeuring Notulen 
 
De notulen van de vergadering van 28 december 2016 worden ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad voorgelegd 
 
Goedkeuring notulen 

eenparig aangenomen 
 

 
De vergadering wordt opgeheven om 20:30 uur. 


