
 

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 28 DECEMBER 2018 

 
Aanwezig: Els Robeyns, burgemeester 

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

Verontschuldigd: Ellen Punie en Mario Vanvoorden, raadsleden 
 

 

 
 

OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMENE FINANCIERING 
 
1. Vaststellen budget 2019 
 
Er wordt voorgesteld het budget 2019 vast te stellen. 
De regelgeving bepaalt dat de financiële nota van het budget voor 2019 alleen betrekking heeft op 
het jaar 2019.  In tegenstelling tot bij de opmaak van de aanpassingen van het meerjarenplan en de 
budgetten  voor de voorgaande jaren, moet het bestuur de looptijd van de financiële nota niet 
verlengen om minstens drie toekomstige jaren (inclusief 2019) te bevatten. 
 
Goedkeuren 

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

2. Bepaling van de opdrachten: 
- die nominatief in het budget 2019 - 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 2019 met detail voorzien zijn , en 
. waarvoor het bepalen van de wijze en de voorwaarden van gunnen worden gedelegeerd naar het 
college 
worden vastgesteld. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

3. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2019 
 



 

Er wordt voorgesteld om voor het aanslagjaar 2019 een aanvullende belasting te vestigen ten laste 
van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het betreffend aanslagjaar. 
 
goedkeuren 

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

4. Opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaams Gewest - aanslagjaar 2019 
 
Er wordt voorgesteld om voor het aanslagjaar 2019 ten behoeve van de gemeente 850 opcentiemen 
op de onroerende voorheffing van het Vlaams Gewest te heffen. 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

5. Overeenkomst NR. 18/21 tussen de gemeente en de kruispuntbank van de sociale zekerheid 
- kennisname 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de overeenkomt nr. 18/21 inzake de mededeling van 
persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de gemeente Wellen voor 
de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht hebben op een 
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging met het oog op de 
automatische toekenning van een vermindering vastgesteld in het gemeentelijk reglement van 26 
oktober 2018. 
 
 
 

II. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
6. Gemeentelijke dotatie aan Politiezone Kanton Borgloon 2019 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de gemeentelijke dotatie voor PZ kanton Borgloon vast te 
stellen op € 494 497,00 voor 2019. 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

7. Dotatie hulpverleningszone Zuid-West Limburg 2019 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg 
voor 2019 vast te stellen op € 293 035,00. 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

8. OCMW : Kennisgeving jaarrekening 2017 
 
De jaarrekening 2017 van het OCMW wordt ter kennis aan de raad voorgelegd. 



 

 
 
 

III. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
9. Toelage 2018 : Cultuurraad t.b.v. € 750 
 
Er wordt voorgesteld om aan de Cultuurraad een geldelijke toelage van € 750 toe te kennen. 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 

IV. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
10. Toelage Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) t.b.v. € 750 voor 
het jaar 2018 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om aan de Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking (GROS) voor het jaar 2018 een geldelijke toelage van € 750 toe te 
kennen. 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

11. Toelage Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)  t.b.v. € 750 voor het jaar 2018 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om aan het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) voor het 
jaar 2018 een geldelijke toelage van € 750 toe te kennen. 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

12. Uitzonderlijke toelage voor noodhulp 
 
Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om een algemene bijdrage van € 1500 ten behoeve van 
noodhulp aan Jemen te storten op het rekeningnummer van Unicef.                         . 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

13. Gemeenteraad 3 december 2018 : Goedkeuring Notulen 
 
De notulen van de vergadering van 3 december 2018 worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 
De vergadering wordt opgeheven om 20:30 uur. 



 

 
 


