
 

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 1 FEBRUARI 2019 

 
Aanwezig: Els Robeyns, burgemeester 

Herman Pipeleers, voorzitter 
Johan Cabergs, Ilse Bosmans, Kristien Treunen en Eric Martens, schepenen 
Benny Maes, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Frank Cornitensis, Luc Knuts, 
Stijn Vandersmissen, Ellen Punie, Stéphanie Billen, Els Billen, Marina Scholts, 
Gerry Briers, Ronald Kenis en Fabienne Vanmuysen, raadsleden 
Mia Cuppens, algemeen directeur 
 

 

 
 

OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMENE FINANCIERING 
 
1. Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of 
verwaarloosde bedrijfsruimten - aanslagjaar 2019 
 
Er wordt voorgesteld om voor het aanslagjaar 2019 50 opcentiemen te heffen op de door het Vlaams 
Gewest geheven heffing op leegstand en/of verwaarlozing bedrijfsruimten 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

2. Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ongeschikte en 
onbewoonbare woningen - aanslagjaar 2019 
 
Er wordt voorgesteld om voor het aanslagjaar 2019 50 opcentiemen te heffen op de door het Vlaams 
Gewest geheven heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

3. Belasting op de tweede verblijven - Aanslagjaar 2019 
 
Er wordt voorgesteld om voor het aanslagjaar 2019 ten voordele van de gemeente een jaarlijkse 
directe belasting te vestigen op de tweede verblijven, ongeacht het feit of ze al dan niet in de 
kadastrale legger ingeschreven zijn. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

4. Belasting op de drijfkracht van motoren - Aanslagjaar 2019 
 
Er wordt voorgesteld om voor het aanslagjaar 2019 ten laste van de nijverheids-, handels- en 
landbouwondernemingen een belasting van € 9,92 per kilowatt te heffen op motoren, ongeacht de 
brandstof of de energie die deze motoren in beweging brengt 
 



 

Goedkeuren 
12 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Ilse Bosmans, Kristien Treunen, Eric 
Martens, Herman Pipeleers, Frank Cornitensis, Luc Knuts, Ellen Punie, Els Billen, Marina 
Scholts en Ronald Kenis 
5 stemmen tegen: Sandra Jans, Marc Weeghmans, Stijn Vandersmissen, Stéphanie 
Billen en Gerry Briers 
2 onthoudingen: Benny Maes en Fabienne Vanmuysen 
 

5. Belasting op de omgevingsvergunningen 
 
Er wordt voorgesteld om een belastingreglement op omgevingsvergunningen - aanslagjaar 2019 
goed te keuren. 
 
Goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

6. Belasting op het niet afkoppelen van hemel- en afvalwater op privaat domein bij de aanleg 
van een 2 DWA stelsel op openbaar domein – aanslagjaar 2019 
 
Er wordt voorgesteld om voor een termijn eindigend op 31 december 2019 een belasting te heffen 
op het niet maximaal afkoppelen van hemel- en afvalwater op privaat domein bij de aanleg van een 
2DWA stelsel op openbaar domein. 
 
Goedkeuring 

eenparig aangenomen 
 

7. Belasting op de afgifte van administratieve stukken - Aanslagjaar 2019 
 
Er wordt voorgesteld om voor een termijn, die eindigt op 31 december 2019 inbegrepen, een 
indirecte belasting te vestigen op het afleveren door het gemeentebestuur, van allerlei 
administratieve stukken. 
 
Goedkeuring 

eenparig aangenomen 
 

8. Gemeentebelasting op de kermiskramen en -wagens op private eigendom - Aanslagjaar 
2019 
 
Er wordt voorgesteld om voor het aanslagjaar 2019 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. 
 
Goedkeuren belasting op kermiskramenen en -wagens op private eigendom voor aanslagjaar 2015 

eenparig aangenomen 
 

9. Retributiereglement op het huishoudelijk afval - dienstjaar 2019 
 
Er wordt voorgesteld om voor 2019 het retributiereglement op het inzamelen van huishoudelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen huis-aan huis en het recyclagepark vast te stellen. 
 



 

goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 

10. Retributiereglement op het melden van het plaatsen van verkeerssignalisatie – Aanslagjaar 
2019 
 
Er wordt voorgesteld om voor een termijn eindigend op 31 december 2019 een retributie te heffen 
bij de aflevering van de machtiging tot organisatie van een manifestatie voor de gevallen waarin de 
inwoners op de hoogte moeten gebracht worden van gewijzigde verkeersmaatregelen. 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

11. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 
2019 
 
Er wordt voorgesteld om aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aan te rekenen op 
de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar 
aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, 
in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs 
gemeentewegen. 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

12. Dienstjaar 2019 : Reglement inzake toekenning van: 
- gratis huisvuilzakken 
- een gemeentelijke sociale bijdrage in de huisvuilkost aan de gezinnen met drie en meer 
kinderen ten laste 
 
Aan de gemeenteraad wordt een reglement ter goedkeuring voorgelegd voor toekennen van een 
bepaald aantal gratis huisvuilzakken voor bepaalde groepen voor dienstjaar 2019. 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 

II. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
13. Organisatie - aanduiding fractievoorzitters in de gemeenteraad 
 
Aan de diverse fracties wordt voorgesteld ter zitting over te gaan tot aanduiding van een 
fractievoorzitter. 
 
 
14. vaststellen bijdragevoet pensioenen vastbenoemden 
 
De individuele pensioenverzekeringsovereenkomst tussen Ethias en het gemeentebestuur van 
Wellen bepaalt dat de gemeenteraad ieder jaar de bijdragevoet voor de pensioenbijdragen dient 
vast te leggen. 



 

In 2018 bedroeg de bijdragevoet 42,50 %. Er wordt voorgesteld om de bijdragevoet voor 2019 vast 
te stellen op 44,50%. 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

 

III. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
15. Tussenkomst 2019 in de huur voor het gebruik van de sportaccommodaties buiten de 
gemeentelijke sporthal 
 
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. 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

16. Tussenkomst ten behoeve van de gemeentelijke sportkampen 2019 à rato van € 2,48 per 
deelnemer per dag, onder welbepaalde voorwaarden 
 
Er wordt voorgesteld dat de gemeente in 2019 verder zal tussenkomen in de kosten voor de 
gemeentelijke sportkampen à rato van € 2,48 per Wellense deelnemer per dag 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

17. Reglement tussenkomst ten behoeve van deelname door Wellense kinderen met een 
beperking aan sportkampen/-dagen 2019 buiten de gemeente à rato van € 2,48 per deelnemer 
per dag, onder welbepaalde voorwaarden. 
 
Gemeente Wellen kent een tussenkomst toe aan kinderen die deelnemen aan de sportkampen 
georganiseerd in gemeente Wellen door een externe partner. Deze sportkampen zijn niet geschikt 
/minder geschikt voor kinderen met een beperking.  
Het is aangewezen een reglement goed te keuren waarin een vergelijkbare gemeentelijke 
tussenkomst wordt toegekend aan kinderen die deelnemen aan sportkampen voor kinderen met 
een beperking. 
 
goedkeuren verhogen leeftijdsgrens tot 21 jaar op het moment van de deelname 

eenparig aangenomen 
goedkeuren reglement in zijn geheel 
eenparig aangenomen 
 

18. Reglement verhuring gemeentemateriaal - dienstjaar 2019 
 
Er wordt voorgesteld om voor een termijn, eindigend op 31 december 2019, de huurgelden vast te 
stellen die gelden bij het uitlenen van gemeentemateriaal. 
 



 

Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 

 

IV. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
19. Aankoop van de percelen gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie B, nummers 68 X, 70 K 
en 79 B - goedkeuring authentieke akte 
 
In het kader van de rioleringswerken aan de N777-Zonneveldweg dienen percelen te worden 
aangekocht voor de toegangsweg naar het bufferingsbekken aan de Winterbeek. Goedkeuring van 
de aankoop en de akte betreffende de percelen gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie B nummers 
68X, 70K en 79B voor een totaalbedrag van 35.550,00 euro. 
 
goedkeuren 

eenparig aangenomen 
 

20. Concessie voor de uitbating van de cafetaria te sporthal 'De Bloken' en domein 
'Maupertuus': vaststelling voorwaarden en gunningsprocedure 
 
Gelet op de aflopende concessie voor de uitbating van de cafetaria van sporthal "De Bloken" en 
domein "Maupertuus" op 30.04.2019, is het wenselijk om een nieuwe oproep te doen voor 
kandidaten. Heden worden de gunningscriteria en contractvoorwaarden vastgesteld. De 
gunningscriteria worden vastgesteld op basis van kwantitatieve (prijs) en kwalitatieve criteria 
(businessplan, visie en ervaring). De overeenkomst wordt gesloten voor een termijn van 9 jaar, 
waarvan het eerste jaar op proef. Het college wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
goedkeuren 

17 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Ilse Bosmans, Kristien Treunen, Eric 
Martens, Herman Pipeleers, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Frank Cornitensis, Luc 
Knuts, Stijn Vandersmissen, Ellen Punie, Stéphanie Billen, Els Billen, Marina Scholts, 
Gerry Briers en Ronald Kenis 
2 onthoudingen: Benny Maes en Fabienne Vanmuysen 
 

21. Toetreding tot de vervoerregioraad Limburg en aanstelling vertegenwoordigers 
 
In het kader van het Vlaams decreet basisbereikbaarheid worden de vervoerregioraden opgericht. 
Wellen behoort tot de vervoerregio 'Limburg'. De vervoerregioraad zal een mobiliteitsplan opmaken 
op niveau van de vervoerregioraad. De gemeenten behorende tot de vervoerregio worden via deze 
vervoerregioraad integraal en rechtstreeks betrokken bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid 
voor de regio. Burgemeester Els Robeyns wordt aangeduid als politieke vertegenwoordiger van de 
gemeente binnen de Vervoerregioraad Limburg. 
 
goedkeuren 

12 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Ilse Bosmans, Kristien Treunen, Eric 
Martens, Herman Pipeleers, Frank Cornitensis, Luc Knuts, Ellen Punie, Els Billen, Marina 
Scholts en Ronald Kenis 
7 onthoudingen: Benny Maes, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Stijn Vandersmissen, 
Stéphanie Billen, Gerry Briers en Fabienne Vanmuysen 
 

 



 

V. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
22. Nuhma CVBA : Aanduiding afgevaardigden in de algemene vergadering 
 
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober dient een nieuwe afgevaardigde 
en zijn/haar plaatsvervanger te worden aangeduid in de algemene vergaderingen van Nuhma 
 
goedkeuren 

17 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Ilse Bosmans, Kristien Treunen, Eric 
Martens, Herman Pipeleers, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Frank Cornitensis, Luc 
Knuts, Stijn Vandersmissen, Ellen Punie, Stéphanie Billen, Els Billen, Marina Scholts, 
Gerry Briers en Ronald Kenis 
2 onthoudingen: Benny Maes en Fabienne Vanmuysen 
 

23. Fluvius : Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger in de algemene 
vergadering 
 
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober dient een nieuwe afgevaardigde 
en een plaatsvervanger te worden aangeduid in de algemene vergaderingen. 
 
goedkeuren 

17 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Ilse Bosmans, Kristien Treunen, Eric 
Martens, Herman Pipeleers, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Frank Cornitensis, Luc 
Knuts, Stijn Vandersmissen, Ellen Punie, Stéphanie Billen, Els Billen, Marina Scholts, 
Gerry Briers en Ronald Kenis 
2 onthoudingen: Benny Maes en Fabienne Vanmuysen 
 

24. Fluvius : goedkeuring van agenda en voordracht kandidaat-lid voor het Regionaal 
Bestuurscomité Zuid-West (RBC Zuid-West) 
 
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 18 maart dient te worden goedgekeurd 
en er dient een kandidaat-lid te worden aangeduid voor het Regionaal Bestuurscomité Zuid-West 
(RBC Zuid-West) 
 
goedkeuren van het afvoeren van dit punt van de agenda 

eenparig aangenomen 
 

25. De Watergroep : Aanduiding vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur drinkwater 
en afgevaardigde en plaatsvervanger in de algemene vergadering 
 
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober dient een afgevaardigde in het 
aandeelhoudersbestuur drinkwater van de watergroep en een nieuwe afgevaardigde en een 
plaatsvervanger te worden aangeduid in de algemene vergaderingen. 
 
goedkeuren 

17 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Ilse Bosmans, Kristien Treunen, Eric 
Martens, Herman Pipeleers, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Frank Cornitensis, Luc 
Knuts, Stijn Vandersmissen, Ellen Punie, Stéphanie Billen, Els Billen, Marina Scholts, 
Gerry Briers en Ronald Kenis 
2 onthoudingen: Benny Maes en Fabienne Vanmuysen 
 



 

26. Interlokale vereniging plaatselijke groep Haspengouw : Aanduiding afgevaardigde 
 
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober dient een nieuwe afgevaardigde 
te worden aangeduid in de algemene vergaderingen. 
 
 
27. Gemeenteraad 28/12/2018 en installatievergadering 02/01/2019: Goedkeuring Notulen 
 
De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 28 /12/2018 worden ter goedkeuring aan 
de gemeenteraad voorgelegd. 
De notulen van de installatievergadering van de gemeenteraad van 02/01/2019 worden ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
goedkeuren notulen vergadering gemeenteraad van 28/12/2018 

17 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Ilse Bosmans, Kristien Treunen, Eric 
Martens, Herman Pipeleers, Benny Maes, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Frank 
Cornitensis, Luc Knuts, Stijn Vandersmissen, Ellen Punie, Stéphanie Billen, Els Billen, 
Marina Scholts en Ronald Kenis 
2 onthoudingen: Gerry Briers en Fabienne Vanmuysen 
goedkeuren notulen installatievergadering van 02/01/2019 
eenparig aangenomen 
 

28. Aanpassing GAS reglement art. 8 
 
Bij Brief van 25.01.2019 vraagt Dhr. Gerry Briers volgend agendapunt toe te voegen aan de agenda 
van de gemeenteraad van 01/02/2019 : vraag tot aanpassing GAS reglement art. 8 
 
goedkeuren voorstel 

7 stemmen voor: Benny Maes, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Stijn Vandersmissen, 
Stéphanie Billen, Gerry Briers en Fabienne Vanmuysen 
12 stemmen tegen: Els Robeyns, Johan Cabergs, Ilse Bosmans, Kristien Treunen, Eric 
Martens, Herman Pipeleers, Frank Cornitensis, Luc Knuts, Ellen Punie, Els Billen, Marina 
Scholts en Ronald Kenis 
 

 
De vergadering wordt opgeheven om 21:30 uur. 
 
 


