
 

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 27 APRIL 2018 

 
Aanwezig: Els Robeyns, burgemeester-voorzitter 

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

 
Vanaf punt 2 vervoegt Mario Vanvoorden, gemeenteraadslid de zitting. 

 

 

 
 

OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
1. Kennisname lijst overheidsopdrachten periode 01/09/2017 tot en met 26/02/2018 
 
Er wordt kennis genomen van de lijst van overheidsopdrachten gegund van 01/09/2017 tot en met 
26/02/2018 
 
 
2. Aanpassing reglement fietsvergoeding gemeentepersoneel - verhoging bedrag 
fietsvergoeding 
 
Het reglement fietsvergoeding voor het gemeentepersoneel wordt aangepast. Er wordt voorgesteld 
het bedrag van de fietsvergoeding te verhogen naar 0,23 EUR per kilometer. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 

II. ONDERNEMEN EN WERKEN 
 
3. Ontwikkelen van een kernversterkend woon-en handelsproject voor gemeente Wellen - 
goedkeuren gunningleidraad 
 
Gemeente Wellen wenst een kernversterkend woon-en handelsproject te ontwikkelen, waarbij 
enerzijds aan een private partner wordt gevraagd om op de gronden waarop het huidige 
containerpark en de technische dienst gelegen zijn, een kwaliteitsvol gemengd project met wonen 
en ruimte voor handel en andere tertiaire functies(de zgn."Private Opdracht") te ontwikkelen en 
anderzijds aan de  Private Partner wordt gevraagd  in te staan voor de realisatie van een nieuw 
containerpark en infrastructuur voor de gemeentelijke technische dienst op een hiertoe geschikte 
locatie (de zgn. "publieke opdracht"). Hiertoe wordt een overheidsopdracht geïnitieerd op basis van 
art. 38 §1, 1°, c W 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (mededingingsprocedure met 
onderhandeling). De gunningleidraad van deze overheidsopdracht ligt voor ter goedkeuring 



 

 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 

III. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
4. Algemene vergadering van Inter-Media op 8 mei 2018 : vaststellen mandaat 
afgevaardigde 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen : 
- aan de agendapunten; 
- het mandaat van de vertegenwoordiger te bepalen tijdens de algemene vergadering van Inter-
Media van 8 mei 2018 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

5. Algemene vergadering van Inter-Energa op 15 mei 2018 : vaststellen mandaat 
afgevaardigde 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen : 
- aan de agendapunten; 
- het mandaat van de vertegenwoordiger te bepalen tijdens de algemene vergadering van Inter-
Energa van 15 mei 2018 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

6. Gemeenteraad 3 april 2018 : Goedkeuring Notulen 
 
De notulen van de vergadering van 3 april 2018 worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd 
 
Goedkeuren 

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

 
De vergadering wordt opgeheven om 20:20 uur. 
 
 


