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dagorde Gemeenteraad
van 30 maart 2017 om 20:00

1 2017_GR_00061

Verslag van de gemeenteraad van 20 februari 2017

Het verslag van de gemeenteraad van 20 februari 2017 dient goedgekeurd te worden. 

OPENBARE VERGADERING
 
2 2017_GR_00060

Reglement inzake de belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in 
de Vlaamse inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen

Achtergrond: 

Op 22 december 2016 besliste het Vlaams parlement om de Vlaamse heffing op ongeschikt- en 
onbewoonbaarheid vanaf het aanslagjaar 2017 niet meer te heffen in gemeenten met een eigen 
heffing op de woningen opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare 
woningen, voor zover die gemeentelijke heffing voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Deze beslissing is gebaseerd op de volle bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het Vlaamse 
gewest inzake huisvesting in het algemeen en inzake het vrijwaren van het grondrecht op 
kwaliteitsvol wonen in het bijzonder. De fiscale handhaving voor ongeschikt- en onbewoonbaarheid 
is een essentieel element in het bewaken van dat grondrecht, aangezien het de eigenaar van een 
ongeschikte of onbewoonbare woning  (dwingend) stimuleert om de opgelegde 
renovatiewerkzaamheden uit te voeren. Vandaar de beleidskeuze om de Vlaamse heffing voor 
ongeschikt- en onbewoonbaarheid alleen stop te zetten in gemeenten die zelf een heffingsbeleid 
hebben ontwikkeld.  

Met dit beleidsinitiatief is dan ook uitvoering gegeven aan de doelstelling uit de Beleidsnota Wonen 
(2014-2019) om als Vlaamse overheid een stap terug te zetten in de gemeenten die een relevante 
heffing op ongeschikt- en onbewoonbaarheid hebben. Op die manier kan een dubbele heffing, en 
een dubbele administratieve belasting voor de zakelijk gerechtigden, vermeden worden.  

De decreetgever geeft de gemeenten daartoe eerst en vooral machtiging tot het heffen van een 
gemeentelijke heffing op de woningen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare 
woningen. De minimumaanslag voor deze gemeentelijke heffing is:

 500 euro voor een kamer als vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 10° bis, van de Vlaamse 
Wooncode;

 990 euro voor elke andere woning.

 Vervolgens bepaalt het decreet dat de Vlaamse heffing niet meer geheven wordt in de gemeenten 
met een eigen heffing, op voorwaarde dat die gemeentelijke heffing minstens één van de 
voornoemde minimumbedragen respecteert.

Deze regeling is bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering op 23 december 2016 en in 
werking getreden op 1 januari 2017.
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Belangrijk:

1. Aangezien het gaat om een ‘directe’ gemeentebelasting (die dus een uit zijn aard 
duurzame toestand belast), kunt u wel degelijk nu nog een reglement laten stemmen 
dat ingaat op 1 januari 2017.

2. Opgelet: gemeenten die vanaf aanslagjaar 2017 een eigen belasting willen invoeren - 
moeten hun reglement vóór 31/03/2017 aan Vlabel bezorgen, samen met een voor 
eensluidend verklaard afschrift van het gemeenteraadsbesluit. Alleen als uit dat belastingreglement 
blijkt dat de gemeentelijke belasting op ongeschikt- en onbewoonbaarheid voldoet aan de decretale 
voorwaarden zal Vlabel vanaf aanslagjaar 2017 de Vlaamse heffing stopzetten. Deze voorwaarden 
zijn: 

 De gemeentelijke belasting is gebaseerd op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en 
onbewoonbare woningen

 De minimale belastingbedragen worden gerespecteerd.

Als het gemeentelijk belastingreglement na 30/03/2017 aan Vlabel wordt bezorgd of als het 
reglement niet aan de voornoemde voorwaarden voldoet blijft de Vlaamse heffing voor aanslagjaar 
2017 volledig doorlopen. Een latere gemeentelijke beslissing of kennisgeving zal dus maar gevolgen 
hebben op de Vlaamse heffing vanaf aanslagjaar 2018. 
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Reglement inzake de inventarisatie van en de heffing van een belasting op verwaarloosde 
woningen en gebouwen 

Achtergrondinformatie:

Op 22 december 2016 besliste het Vlaams Parlement om het beleid rond de bestrijding van 
verwaarlozing volledig aan de gemeenten toe te vertrouwen. Deze beslissing is bekrachtigd en 
afgekondigd door de Vlaamse Regering op 23 december en in werking getreden op 1 januari 2017.

Met dit decreet vertrouwt de decreetgever de bestrijding van verwaarlozing volledig toe aan de 
gemeenten. Het Gewest bepaalt alleen nog de hoofdlijnen en geeft de gemeenten verder volledige 
beleidsvrijheid in het registreren en belasten van verwaarloosde panden. Deze beslissing is 
gebaseerd op de vaststelling dat verwaarlozing, net als leegstand, bij uitstek een lokale 
aangelegenheid is. Bovendien gaan verwaarlozing en leegstand dikwijls samen en dan is het logisch 
dat de bestrijding ervan aan hetzelfde bestuursniveau wordt toevertrouwd. De decreetgever volgt 
hiermee integraal het advies ter zake van de paritaire commissie ‘decentralisatie’.

Gelet op deze beleidsbeslissing heeft Wonen-Vlaanderen eind vorig jaar de gemeenten een laatste 
keer een overzicht bezorgd van de verwaarloosde woningen en gebouwen op hun grondgebied die 
waren opgenomen op de Vlaamse inventaris. Die Vlaamse inventaris is vervolgens op 1 januari 
2017 volledig stopgezet. Ook de Vlaamse heffingsplicht is op 1 januari 2017 gestopt. De 
aanslagbiljetten van de Vlaamse heffingen die verschuldigd waren in het laatste kwartaal van 2016 
worden, zoals voorzien in de regelgeving, weliswaar nog verstuurd in 2017. Met andere woorden: 
alle heffingen tot en met aanslagjaar 2016 worden nog ingevorderd.  

Het decreet geeft eerst en vooral een machtiging aan de gemeenten om een gemeentelijk 
register van verwaarloosde woningen en gebouwen bij te houden. Daarnaast kan een gemeente de 
opmaak, de opbouw, het beheer en de actualisering ervan toevertrouwen aan een 
intergemeentelijke administratieve eenheid met of zonder rechtspersoonlijkheid.

Vervolgens zegt het decreet wat een verwaarloosd gebouw is en - daarmee samenhangend - 
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wanneer een gebouw niet meer verwaarloosd is en dus geschrapt moet worden uit het register:

Art. 25. §2. Een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wordt beschouwd als 
verwaarloosd, wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont 
aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst 
of dakgoten.

§3. Een gebouw of een woning wordt geschrapt uit het register van verwaarloosde gebouwen en 
woningen als de houder van het zakelijk recht bewijst dat de zichtbare en storende gebreken en de 
tekenen van verval, vermeld in paragraaf 2, werden hersteld of verwijderd.

De zichtbare en storende gebreken en de tekenen van verval, vermeld in het eerste lid, zijn in geval 
van sloop pas verwijderd als alle puin geruimd is.  

Daarna regelt het decreet de verhouding van het register van verwaarloosde woningen en 
gebouwen met het gemeentelijk leegstandsregister en met de Vlaamse inventarissen:

1. Een bedrijfsruimte met een minimale oppervlakte van 5 aren kan niet worden opgenomen 
in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen, ook niet als het perceel 
uitgesloten is van het toepassingsgebied van het decreet van 19 april 1995 houdende 
maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 
bedrijfsruimten;

2. Een gebouw of woning geregistreerd als leegstaand kan wel worden opgenomen;
3. Een woning geïnventariseerd als ongeschikt of onbewoonbaar kan ook worden opgenomen.

4 2017_GR_00055

Levering brandstoffen via tankkaarten: goedkeuring bestek en vaststelling gunningswijze

Er werd een bestek opgesteld voor de invoer van een tankkaartsysteem waarbij de brandstoffen 
voor alle gemeentelijke voertuigen en machines van de gemeentelijke werkplaatsen zullen 
afgenomen worden aan een tankstation.

De opdracht vangt aan op 1 september 2017 en heeft een looptijd van 1 jaar. De opdracht kan 
tweemaal stilzwijgend verlengd worden, telkens voor de periode van 1 jaar.

De opdracht werd opgedeeld in twee percelen:

 perceel 1: brandstoffen voor vrachtwagens, grote bestelwagens met aanhangwagens en 
machines

 perceel 2: brandstoffen voor voertuigen voor personenvervoer

Gunningswijze: open offerteaanvraag
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Aanneming OC De Link: goedkeuring bestek en vaststelling gunningswijze

Voor het aanstellen van een aannemer voor de bouw van een ontmoetingscentrum in Linkhout en 
jeugdlokalen en de afbraak van de elektriciteitscabine werd een bestek opgesteld door Linea 
architectuur & stedenbouw. 

Procedure: open aanbesteding

6 2017_GR_00052
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Uitvoeren van een archeologische prospectie met ingreep in de bodem met het oog op de 
bouw van een nieuw ontmoetingscentrum en jeugdlokalen: goedkeuring bestek, vaststelling 
gunningswijze en lijst aan te schrijven firma's

In het kader van het bouwproject voor OC De Link dient een archeologische prospectie met ingreep 
in de bodem te worden uitgevoerd. Hiervoor werd een bestek opgesteld.

In het kader van de bouwaanvraag werd reeds een archeologische nota opgemaakt waarin bepaald 
staat dat in eerste instantie proefboringen noodzakelijk zijn. Afhankelijk van de resultaten hiervan 
zal in een volgende fase al dan niet een proefsleuvenonderzoek worden uitgevoerd.

Gunningswijze: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Aan te schrijven firma's:

 ABO nv, Mevrouwhofstraat 1a, 3511 Hasselt (Kuringen)
 Studiebureau Archeologie bvba, Bietenweg 20, 3300 Tienen
 Triharch, Heuve 25, 3071 Erps-Kwerps (Kortenberg)
 Vlaams Erfgoedcentrum, Saffierstraat 5K, 2200 Herentals
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Uitvoeren van een archeologische prospectie met ingreep in de bodem met het oog op de 
herinrichting van het Charles Wellensplein en de Dorpsstraat: goedkeuring bestek, 
vaststelling gunningswijze en lijst aan te schrijven firma's

In het kader van de herinrichting van het Charles Wellensplein en de Dorpsstraat dient een 
archeologische prospectie met ingreep in de bodem te worden uitgevoerd. Hiervoor werd een 
bestek opgesteld.

In het kader van de bouwaanvraag werd reeds een archeologische nota opgemaakt waarin bepaald 
staat dat een sleuvenonderzoek van 360m² dient uitgevoerd te worden.

Gunningswijze: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Aan te schrijven firma's:

 ABO nv, Mevrouwhofstraat 1a, 3511 Hasselt (Kuringen)
 Studiebureau Archeologie bvba, Bietenweg 20, 3300 Tienen
 Triharch, Heuve 25, 3071 Erps-Kwerps (Kortenberg)
 Vlaams Erfgoedcentrum, Saffierstraat 5K, 2200 Herentals
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Aanleg riolering en fietspaden in de Thiewinkelstraat en aanleg riolering en wegenis in de 
Opworpstraat, Kievitstraat, Sint Jansstraat en Geerstraat - lastenboek

Op 23 juni 2014 heeft de gemeenteraad een bestek goedgekeurd voor de aanleg van riolering en 
fietspaden in de Thiewinkelstraat en aanleg riolering en wegenis in de Opworpstraat, Kievitstraat, 
Sint Jansstraat en Geerstraat. Omwille van problemen met de onteigening kon men niet overgaan 
tot de aanbesteding. Intussen werden de onteigeningen in die mate succesvol uitgevoerd om het 
werk grotendeels uit te voeren zoals voorzien. Indien de laatste innemingen niet afgerond worden 
vóór de uitvoering zullen hier tijdelijk maatregelen genomen worden om het fietsverkeer toch veilig 
te laten verlopen. Vermits deze tijdelijke maategelen toegevoegd werden aan het bestek en vermits 
intussen de nieuwe versie van het SB 250 3.1 van kracht is moet het bestek opnieuw door de 
gemeenteraad goedgekeurd worden. 
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Schriftelijke vraagstelling raadslid J. Ceyssens betreffende duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen

 Wordt de gemeente Lummen een pilootgemeente “ duurzame ontwikkelingsdoelstellingen”?

 VVSG zal dit jaar een piloottraject opstarten met een 20tal gemeenten rond de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). Met dit traject onderzoeken we hoe duurzaamheid op 
een coherente manier kan worden geïntegreerd in de gemeente en de lokale 
beleidsplannen (2020-2025). http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord-Zuid/Pages/De-
duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen.aspx

 Naar aanleiding van de informatieavond “duurzame ontwikkelingsdoelstellingen” op 27 
maart om 20u00.

 Willen we als bestuur bestuur de VVSG-engagementsverklaring voor de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen onderschrijven?

 Gaan we als bestuur een medewerker aanduiden die als contactpersoon kan functioneren 
om dit traject m.b.t. de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op te nemen binnen de 
gemeente. Deze man of vrouw is idealiter een bruggenbouwer binnen het bestuur met 
toegang tot de verschillende gemeentelijke diensten. Omwille van het internationale 
karakter van deze agenda, denken we hierbij in eerste instantie aan de Noord-Zuiddienst, 
maar we zien zeker ook andere mogelijkheden.

Verwachtingen:

 Tegelijk verwachten we dat uw bestuur via deze contactpersoon deelneemt aan de 
collectieve leermomenten (maximum 4 per jaar voor de periode 2017-2019).

 Ten slotte verwachten we dat uw bestuur ook deelneemt aan een inhoudelijke sessie (1 x 
per jaar) voor lokale politici in het kader van dit piloottraject.
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Schriftelijke vraagstelling raadslid J. Ceyssens tot het oprichten van een bijzondere 
gemeenteraadscommissie conform artikel 39 §1 tweede lid van het gemeentedecreet

Conform artikel 39 § 1 tweede lid

 Het debat gaat voor ons in de eerste plaats over structuren: hoe krijgen we die 
democratischer en transparanter. Zorgen voor meer democratische controle en openheid, 
dat is de inzet. We kunnen beter daar nu de focus op  leggen, dan nu in alle gemeenten 
een opbod te starten in het publiceren van wat mensen waar verdienen.

 Groen wil naar een ander bestuurlijk landschap, met veel minder tussenstructuren. Maar 
vandaag zijn de intercommunales er wel en hebben gemeenten in de praktijk vaak geen 
andere optie dan van die dienstverlening gebruik te maken.

  Je kan de gemeente Lummen vandaag dus niet verwijten dat ze in intercommunales zit. 
Een kritische houding is natuurlijk wel zinvol.

* Deelnemen aan een intercommunale wil niet zeggen dat je kritiekloos alle beslissingen moet 
slikken. Uiteraard verwachten we van iedereen die er de gemeente vertegenwoordigt dat hij/zij zijn 
mandaat ernstig neemt, zowel binnen de bestuursorganen  van de intercommunale als in de 
terugkoppeling naar de gemeenteraad.
* We moeten kritisch zijn voor participaties in allerlei complexe structuren, intercommunales die op 
hun beurt deelnemen aan holdings of dochtermaatschappijen oprichten,…

http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord-Zuid/Pages/De-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen.aspx
http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord-Zuid/Pages/De-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen.aspx
http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord-Zuid/Pages/Engagementsverklaring-%27global-goals%2c-local-focus%27.aspx
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* Weet iedereen wel goed in welke samenwerkingsverbanden en andere structuren de gemeente 
Lummen vertegenwoordigd is? Hier vind je onder andere een lijst van samenwerkingsverbanden 
per Vlaamse gemeente.

 Ook al zijn de structuren onvolkomen, ze bestaan, ze doen nuttige dingen en er worden 
soms cruciale dingen beslist voor de gemeenten. (We hebben het dan vooral over de 
klassieke intercommunales, niet over allerlei soms schimmige andere structuren zoals 
Publipart).

 Zijn politici zakkenvullers? Neen: veel lokale politici werken hard en worden naar 
verhouding zeker niet overdreven betaald. Voor sommige mensen zal elke euro die naar 
een politicus gaat natuurlijk te veel zijn, maar veel mensen zullen ook schrikken hoe weinig 
een gewoon raadslid aan zijn mandaat overhoudt en hoeveel tijd hij er in steekt. Wie veel 
tijd en energie in zijn of haar mandaat steekt en niet cumuleert, mag daar correct voor 
vergoed worden. Het zijn de excessen die moeten verdwijnen, de grote bijkomende 
vergoedingen voor sommige nevenmandaten.

 Het Vlaamse gemeentedecreet voorziet de verplichte oprichting van een commissie die 
waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de 
gemeente. Samen met de verplichte momenten van terugkoppeling in de gemeenteraad 
kan dit een aanleiding zijn om het debat te voeren over het beleid van de betreffende 
samenwerkingsverbanden.
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Opmaak van ontwerpen voor het buitengewoon onderhoud van diverse wegen en 
parkeerplaatsen: goedkeuring bestek, vaststelling gunningswijze en lijst aan te schrijven 
firma's

Voor de buitengewone onderhoudswerken aan diverse wegen en parkeerplaatsen dient een 
ontwerper aangesteld te worden. Hiervoor werd een bestek opgemaakt.

Gunningswijze: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Aan te schrijven firma's:

 Technum - Tractebel Engineering, Ilgatlaan 23 te 3500 Hasselt
 Arcadis, Campus Corda - Kempische Steenweg 311/bus 2.07 te 3500 Hasselt
 Sweco, Herkenrodesingel 8B/bus 3.01 te 3500 Hasselt
 Antea, Campus Corda - Kempische Steenweg 293/bus 32 te 3500 Hasselt
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Voorlopige vaststelling van de afschaffing van de voetweg nr 81 in de Atlas van de 
Buurtwegen

Aanvraag wordt gedaan door het gemeentebestuur Lummen, Gemeenteplein 13 tot de 
afschaffing van de voetweg nr 81 in de Atlas van de Buurtwegen, gelegen op percelen afdeling 1 
sectie C nummers 364S, 364W, 364X, 331D, 331E, 333B, 334B, 334C, 343D, 345D ter plaatse 
Toekomststraat-Kanaalstraat gelegen op het industrieterrein Gestel en deels gelegen onder het 
Albertkanaal.

De aanvraag tot afschaffing wordt gedaan gezien de beslissing tot afschaffing in feite reeds jaren 
gelegen werd genomen. De voetweg raakte reeds decennia geleden door oa de aanleg van het 
Albertkanaal in de jaren '30 in onbruik. Tevens werden op de percelen afdeling 1 sectie C nummers 
364S, 364W, 364X, 331D, 331E, 333B, 334B, 334C, 345D vanaf de jaren '80 in kader van de 

http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/verzelfstandiging-en-samenwerking/regiovorming/interactieve-beleidsrapporten-lokale-samenwerking
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ontwikkeling van industrieterrein Gestel verschillende vergunningen afgeleverd aan de bedrijven ter 
plaatse. Een heropening of verlegging van de voetweg is niet realistisch. Met de gevraagde 
afschaffing wordt de administratieve toestand in overeenstemming gebracht met de toestand op 
het terrein.

13 2017_GR_00048

Voorlopige vaststelling van de gedeeltelijke afschaffing van de buurtweg nr 87 in de Atlas 
van de Buurtwegen

Aanvraag werd ingediend door Lizette Claes, Scheepvaartlaan 46 bus 4.02 te 3500 Hasselt tot 
gedeeltelijke afschaffing van de buurtweg nr 87 in de Atlas van de Buurtwegen van Lummen. Het 
betreft het kadastrale perceel afdeling 1 sectie A nr 1333/02 ter plaaste Genenbosstraat. Dit perceel 
is eigendom van het Gemeentebestuur Lummen. 

De aanvrager vraagt de gedeeltelijke afschaffing gezien de buurtweg op het terrein reeds jaren in 
onbruik is.  

De raad wordt gevraagd om de gedeeltelijke afschaffing van de buurtweg nr 87, voorlopig vast te 
stellen.
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Voorlopige vaststelling van de wijziging van de Atlas van de Buurtwegen, zijnde 
gedeeltelijke verlegging deel van buurtweg  167 te Lummen

De aanvraag tot de verlegging van een deel van de voetweg nr. 167 in de Atlas van de Buurtwegen 
van Lummen werd ingediend door NV de Weyngaerdberg, vertegenwoordigd door Bart Langens 
Lange Nieuwstraat 44, 2000 Antwerpen d.d. 2 maart 2016 .

De aanvrager vraagt de aanpassing van de Atlas van de Buurtwegen met het oog op de 
ontwikkeling van een bouwproject op de percelen 1C2114n³ en 1C2111 c³. Het betreft een 
regularisatie van de bestaande toestand waarbij de voetweg verschoven werd naar de 
perceelsgrens. De voetweg blijft volledig gelegen op de oorspronkelijke percelen. Door de 
verlegging blijft een toegankelijke verbinding voor de zwakke weggebruikers tussen de Kerkstraat 
en de Meerlestraat gegarandeerd. 

De raad wordt gevraagd om deze wijziging van de Atlas van de Buurtwegen, zijnde de verlegging 
van een deel van de voetweg nr 167 te Lummen, voorlopig vast te stellen. 
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Goedkeuring kwaliteitshandboek buitenschoolse opvang

Het gemeentebestuur is organisator van groepsopvang met een erkenning voor meer dan achttien 
erkende opvangplaatsen en dient daardoor over een kwaliteitshandboek te beschikken. De 
buitenschoolse kinderopvang 't Sjamajeeke heeft een erkenning voor 301 plaatsen.

Het kwaliteitshandboek buitenschoolse opvang bevat een inhoudstafel (zie bijlage), het 
kwaliteitsbeleid (zie bijlage), het kwaliteitsmanagementsysteem en de kwaliteitsverbetering. 

Het kwaliteitsbeleid bevat missie, visie van het pedagogisch beleid, visie van de betrokkenheid en 
participatie van de gezinnen en organisatiestructuur.

Het kwaliteitsmanagementsysteem bevat de omschrijving en de procedures van het pedagogisch 
beleid, betrokkenheid en participatie van de gezinnen, vormingsbeleid, crisis- en 
grensoverschrijdend gedrag, klachten en evaluatie.
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De kwaliteitsverbetering bevat de resultaten van de evaluaties die zijn vervat in een 
planningskalender.

Het kwaliteitshandboek ligt ter inzage op het secretariaat.

Het kwaliteitshandboek is een operationeel werkboek: alle wijzigingen in alle vernoemde procedures 
dienen telkens in het kwaliteitshandboek opgenomen te worden.

Voor de goedkeuring van wijzigingen in het handboek kan de gemeenteraad beslissen om deze 
bevoegdheid en de beslissing wanneer wijzigingen in het handboek geagendeerd dienen te worden 
op de gemeenteraad te mandateren aan de gemeentesecretaris. 
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Goedkeuring beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs

Goedkeuring beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs

17 2017_GR_00059

Infrax Limburg: vaststelling mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde voor de Algemene 
Vergadering van 24 april 2017

Uitnodiging Algemene vergadering Infrax Limburg op maandagf 24 april 2017om 18.00u te 3500 
Hasselt, De Provinciale Hogeschool, Campus D, Elfde Liniestraat 24.

In gevolge artikel 34 van de statuten van Infrax Limburg heeft het bestuur het recht om twee 
stemgerechtigde afgevaardigden aan te duiden.

Het aanduiden van (een) plaatsvervanger(s) is aan te bevelen om te kunnen inspelen op het 
onverwacht verhinderd zijn van de aangeduide effectieve vertegenwoordigers.

Schepen Dirk Snyers werd reeds eerder aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
volledige duurtijd van de actuele legislatuur 2013-2018 en als plaatsvervanger werd raadslid Sander 
Hoogstijns aangewezen.

Om rechtsgeldig aan de vergadering te kunnen deelnemen, dient het aanmeldingsformulier uiterlijk 
op 20 april 2016 terug bezorgd te zijn.

In de schoot van de gemeenteraad moet er nog een beslissing genomen worden omtrent het 
mandaat dat de gemeenteraad geeft met betrekking tot de punten vermeld in de agenda.

18 2017_GR_00063

Toegevoegd punt op vraag van raadslid M. Vanhoyland: Jaarlijkse publicatie van de lijst van 
mandaten door de gemeenteraad in te vullen en van mandaten opgenomen door leden van 
de gemeenteraad naar aanleiding van hun politiek mandaat

Gelet op de commotie die het Publifin en andere dossiers teweeg heeft gebracht en de perceptie 
die de bevolking kan hebben ten opzichte van raadsleden die actief zijn in de Lummense 
gemeenteraad, vraagt deze gemeenteraad aan het CBS van Lummen om :

 

1. Jaarlijks een lijst te publiceren van alle gemeenteraadsleden die een mandaat uitoefenen 
verbonden aan hun rol in de gemeenteraad, of dat zij uitoefenen dankzij hun rol als 
gemeenteraadslid.

2. In deze lijst zijn ook de mandaten opgenomen van personen die niet in de gemeenteraad 
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zetelen en door de gemeenteraad zijn aangeduid om dit mandaat op te nemen.
3. Deze lijst bevat naast de naam van de persoon die het mandaat uitoefent, ook alle 

gegevens omtrent duur van het mandaat, alle vergoedingen verbonden aan het mandaat, 
frequentie van het werk verbonden aan het mandaat en alle andere relevante gegevens die 
ertoe kunnen bijdragen om een transparant beeld te krijgen van wat het mandaat inhoudt 
en de hieraan vebonden vergoeding.

4. Bij twijfel over het al dan niet opnemen van mandaten of gegevens in deze lijst, zal dit ter 
nazicht en bekrachtiging aan de gemeenteraad kunnen voorgelegd worden door elk actief 
gemeenteraadslid. De gemeenteraad kan in dat geval beslissen of een welbepaald mandaat 
of persoon al dan niet op de jaarlijks te publiceren lijst zal opgenomen worden.

5. De lijst wordt jaarlijks via publieke kanalen bekend gemaakt, in het bijzonder via de 
gemeentelijke website en het gemeentelijk informatiemagazine.

 

19 2017_GR_00064

Toegevoegd punt op vraag van raadslid M. Vanhoyland: Motie van de gemeenteraad 
Lummen betreffende mandatenlijsten en vermogensaangiften

Op 1 januari 2005 traden de bijzondere en de gewone wetten van 2 mei 1995 en de bijzondere en 
de gewone wetten van 26 juni 2004 in werking. Sinds 1 januari 2005 werd dan ook aan tal van 
openbare mandatarissen, hoge ambtenaren, leidinggevenden van ministeriële kabinetten enz…de 
verplichting opgelegd periodiek twee documenten in te dienen bij het Rekenhof, nl. een lijst van 
hun mandaten, ambten en beroepen, enerzijds, en een vermogensaangifte, anderzijds.

De gemeenteraad wordt gevraagd om volgende motie goed te keuren : 

 De gemeenteraad van Lummen vraagt expliciet dat alle Lummense mandatarissen hun 
wettelijke verplichtingen omtrent het jaarlijks indienen van de mandatenlijst en 
vermogensaangifte nakomen, in zoverre voor hen van toepassing.

 

 


