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dagorde Gemeenteraad
van 15 mei 2017 om 20:00

1 2017_GR_00109

Verslag van de gemeenteraad van 24 april 2017

Het verslag van de gemeenteraad van 24 april 2017 dient goedgekeurd te worden. 

OPENBARE VERGADERING
 
2 2017_GR_00102

Wijziging personeelskader voor het gemeentepersoneel - afdeling grondgebiedzaken

Het personeelskader, afdeling grondgebiedzaken, wordt aangepast ingevolge de nieuwe 
regelgeving betreffende de omgevingsvergunning.  Voor de dienst omgevingsvergunningen wordt 
het kader uitgebreid met 1 voltijdse functie van deskundige vergunningen en 1 halftijdse functie 
van administratief medewerker. 

3 2017_GR_00104

Aanwijzing  Daniël Jacobs als omgevingsambtenaar

Volgens artikel 9 van het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 moet iedere gemeente 
minimaal één omgevingsambtenaar in dienst hebben en moet die ambtenaar of groep van 
ambtenaren gezamenlijk voldoende kennis hebben van zowel de ruimtelijke ordening als het milieu 
in zich verenigen. 

Lien Vandenbosch wordt volgens artikel 394/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet geacht 
aangewezen te zijn als omgevingsambtenaar.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om Daniël Jacobs, milieuambtenaar, aan te stellen als 
omgevingsambtenaar. Dit dient te gebeuren via een gemeenteraadsbesluit.

4 2017_GR_00105

Snoeien en vellen bomen, uitfrezen boomstronken: goedkeuring bestek, vaststelling 
gunningswijze en lijst aan te schrijven firma's

De huidige opdracht voor het snoeien en vellen van bomen zal aflopen op 30 september 2017. Er 
dient dus een nieuwe opdracht te worden uitgeschreven.

Looptijd bestek: 2 jaar (1 okt. 2017 - 30 sept. 2019)

Gunningswijze: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Aan te schrijven firma's:

 Dolmans Landscaping bvba, Nijverheidspark 8 te 3580 Beringen
 Declerck - Wouters bvba, Morgenstraat 19 te 3560 Lummen
 Jean-Marie Henskens bvba, Gennepstraat 41 te 3545 Halen
 Klaas Ector, Fonteinstraat 15 te 3560 Lummen
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 Sneyers Gerd, Hulshoekstraat 66 te 3560 Lummen
 Muffels Leon nv, Meeënweg 100 te 3600 Genk
 De Tuinboer, Infanteriestraat 11 te 3560 Lummen
 Vandervelden A., Kolisstraat 12 te 3670 Meeuwen-Gruitrode
 Fawin BVBA, Herkkantstraat 88 te 3510 Kermt

5 2017_GR_00100

Reinigen ruiten gemeentelijke gebouwen: goedkeuring bestek en vaststelling gunningswijze

De huidige opdracht voor het reinigen van de ruiten van de gemeentelijke gebouwen loopt dit 
najaar af. Daarom werd er een nieuw bestek opgesteld om een nieuwe firma aan te stellen.

Gunningswijze: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

6 2017_GR_00099

Dading in het kader van de opdracht voor het onderhoud van het gemeentelijk zwembad

Op 1 juli 2017 starten de geplande renovatiewerken in het gemeentelijk zwembad en zullen de 
deuren gesloten worden voor een periode van 11 maanden. De firma Engie Cofely staat momenteel 
in voor het onderhoud van de installaties in het sportcomplex. Aangezien een aanzienlijk deel van 
de opdracht van Engie Cofely zich situeert in het zwembad (ca. 75%), valt een groot deel hun 
taken weg tijdens de renovatiewerken. Het is dan ook niet opportuun om deze opdracht verder te 
zetten. Een opzegging van het contract dient zich dus aan.

Aangezien de vervaldag van het contract op 1 februari valt, diende er een dading opgesteld te 
worden. Hierin wordt bepaald dat de opdracht voor het onderhoud van het zwembad beëindigd 
wordt bij aanvang van de renovatiewerken. Engie Cofely heeft zich reeds akkoord verklaard met 
deze dading.

7 2017_GR_00112

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de BVBA Lumase voor de 
gemeenschappelijke aanleg van een parking achter het administratief centrum en de 
verbinding naar het Gemeenteplein

Voor de aanleg van de parking in de Pater Jacobsstraat, de verbinding naar het gemeenteplein en 
het binnengebied "Binnenvrijheid" werd samen met de bvba Lumase een bouwvergunning 
aangevraagd en goedgekeurd. Op die manier was er een garantie dat deze site als één geheel past 
binnen een globaal concept. Het is de bedoeling de werken gezamenlijk uit te voeren in het 
voorjaar 2018. 

Voor de kostenverdeling dienen er echter afspraken gemaakt te worden met de de BVBA Lumase. 
Deze verdeling werd opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst die ter goedkeuring 
voorgelegd wordt. Ter verduidelijking hoort bij deze samenwerkingsovereenkomst ook een plan met 
aanduiding van de verschillende zone's. De verdeling is alsvolgt:

Deel A: binnenplein "Binnenvrijheid" 

Deel B: de parking aan de Pater Jacobstraat.

Deel C: omvat de verbinding naar het Gemeenteplein en is opgesplitst in de delen:

C1 a: riolering vanaf het gemeenteplein tot de aftakking naar Lumase
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C1 b: riolering vanaf de aftakking Lumase tot aan de parking

C2: bovenbouw (nieuwe verharding) van deel C

De kosten worden alsvolgt verdeeld: 

Deel A: volledig ten last van BVBA Lumase (geraamd 273.380 € excl. btw)

Deel B: volledig ten laste van de gemeente (geraamd 135 162 € excl. btw)

Deel C1a: terug te vorderen aan BVBA Lumase (geraamd 48 011.25  € excl. btw)

Deel C1b: te betalen aan Infrax via ivesteringsregels (geraamd op 11 443,5 € excl. btw)

Deel C2: volledig terug te vorderen aan BVBA Lumase (geraamd op 39 807,62 € excl. btw )

8 2017_GR_00089

Aanleg parking achter administratief centrum en verbinding met het Gemeenteplein

De aanleg van de parking achter het administratief centrum in de Pater Jacobstraat kan best 
uitgevoerd worden in combinatie met de heraanleg van de verbinding naar het Gemeenteplein. De 
bouwaanvraag werd trouwens als één geheel ingediend in het kader van de inrichting van het 
binnengebied "Binnenvrijheid". Op die wijze bekomen we één geheel passend in een globaal 
concept. Er werd een samenwerkingsovereenkomst met de BVBA Lumase afgesloten waarbij 
overeengekomen werd dat de gemeente als aanbestedende overheid optreedt voor de parking en 
de verbinding met het Gemeenteplein. Er zijn eveneens afspraken vastgelegd voor de 
kostenverdeling.

9 2017_GR_00090

Definitieve vaststelling van het RUP Woonzorgcampus

Op 8 september 2014 heeft de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan "Woonzorgcampus" een 
eerste maal voorlopig vastgesteld. Rekening houdend met bemerkingen en adviezen tijdens het 
daaropvolgend openbaar onderzoek werd het ontwerp-RUP aangepast en de procedure 
heropgestart.

Het RUP Woonzorgcampus werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 19 
december 2016. Daarop volgend werd het RUP onderworpen aan een openbaar onderzoek van 16 
januari tot en met 17 maart 2017. In die periode werden drie adviezen ontvangen. Er werden geen 
bezwaarschriften ontvangen. De GECORO heeft in vergadering van 2 mei 2017 een gemotiveerd 
advies geformuleerd aan de gemeenteraad. De GECORO heeft een gunstig advies gegeven over het 
RUP. 

Het college heeft in zitting van 28 maart 2017 kennis genomen van de resultaten van het openbaar 
onderzoek en de uitgebrachte adviezen en heeft beslist het document van het RUP in zijn huidige 
vorm voor definitieve vaststelling voor te leggen aan gemeenteraad. 

10 2017_GR_00106

Reglement voor het gebruik van een geolocatie-systeem "Tack and Trace" - bijlage van het 
arbeidsreglement

Voor de goede werking van de onderneming werd beslist om in de toekomst gebruik te maken van 
een geolocatie-systeem, Track and Trace voor al de gemeentelijke voertuigen. Met het oog op de 
integratie van gemeente en OCMW zullen ook de twee voertuigen van het OCMW hierin opgenomen 
worden. De OCMW-raad heeft de plaatsing van dit systeem en het reglement voor het gebruik 
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ervan voorwaardelijk goedgekeurd in zitting van 26 april. Het gemeentebestuur neemt de kosten 
voor de plaatsing en het gebruik ervan ten laste.

Reglement voor het gebruik van het systeem dient goedgekeurd te worden. 

Het reglement werd onderhandeld op het vakbondsoverleg van 27 april 2017.  Protocol van akkoord 
werd ondertekend door de aanwezige vakbonden. 

11 2017_GR_00088

Vlaamse Regering: lokale islamitische  geloofsgemeenschap "Fatih moskee" in Beringen: 
start van de procedure tot intrekking van de erkenning - advies 

Brief van de Vlaamse Regering, Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering 
en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding.

Met deze brief wil mevrouw Homans de procedure starten tot opheffing van de erkenning van 
genoemde lokale geloofsgemeenschap wegens het niet langer beantwoorden aan de 
erkenningscriteria.

Zoals de procedure voorschrijft wordt hierbij het advies van de gemeenteraad van Lummen 
gevraagd. Deze adviestermijn bedraagt 60 dagen. Indien er binnen deze termijn geen advies 
verstrekt wordt, wordt de gemeenteraad van Lummen geacht af te zien van de adviesmogelijkheid.

12 2017_GR_00097

Verkoopakte tussen Woon- en Zorg VG en de gemeente Lummen in het kader van het project  
Zorg- en Vrijetijdscampus Meldert

De gebouwen voor de buitenschoolse kinderopvang en jeugdlokalen zijn gerealiseerd op de 
percelen afdeling 4, sectie D, nummers 49/A en 49/B waarvoor ons gratis recht van opstal werd 
verleend door Woon- en Zorg VG.

Het recht van opstal eindigt van rechtswege op de dag van het verlijden van de authentieke akte 
inzake de aankoop van deze projectgronden door de gemeente.

De verkoopprijs voor de aankoop van deze gronden bedraagt 300.000 EUR, maar dient echter door 
de gemeente pas betaald te worden binnen een termijn van 30 dagen na het bekomen van een 
afschrift van proces verbaal van de voorlopige oplevering van de zorgwoningen en paramedische 
voorzieningen, conform de bepalingen van de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst. 

13 2017_GR_00098

Authentieke akte voor het vestigen van wederzijdse erfdienstbaarheden in kader van de 
ontwikkeling van een zorg- en vrijetijdscampus te Meldert

In functie van de bouw van de buitenschoolse kinderopvang en jeugdlokaal te Meldert, opgericht op 
de percelen 49/A en 49/B hebben wij een recht van doorgang nodig van de eigenaars van het 
aangrenzende perceel,  zijnde Woon- en Zorg VG.

In functie van de bouw van het rustoord, opgericht op de percelen sectie D nummers 66AP0000, 
66BP0000, 62CP0000 en 62DP0000 hebben ook zij een recht van doorgang nodig van de eigenaars 
van het aangrenzende perceel, zijnde de gemeente Lummen.

Gevraagd wordt aan de gemeenteraad om de ontwerpakte "erfdienstbaarheden" goed te keuren.
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14 2017_GR_00096

Akte recht van opstal te verlenen door de gemeente Lummen aan Hooyberghs NV voor de 
oprichting van assistentiewoningen

In de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst werd de BVBA Woon & Zorg VG Lummen 
aangeduid als opstalbouder voor de bouw van de assistentiewoningen. 

Omwille van de latere mogelijke overdracht van het woonzorgcentrum aan een 
vastgoedinvesteerder – welke overdracht in de betrokken sector veelal geschiedt door een 
overdracht van alle aandelen van de vennootschap die eigenaar is van het betrokken 
woonzorgcentrum, wenst men in de betrokken vennootschap (Woon & Zorg VG Lummen BVBA) 
geen andere onroerende goederen onder te brengen; kwestie van de mogelijkheid van een 
overdracht van het WZC door eenvoudige aandelenoverdracht open te houden. 

De voorgestelde in de plaats te stellen gelieerde vennootschap – HOOYBERGHS NV, die sowieso de 
assistentiewoningen zou bouwen – behoort eveneens tot de B&R Bouwgroep, titularis van alle 
aandelen van de BVBA Woon & Zorg VG Lummen. Een eenvoudige vergelijking van de balansen van 
beide vennootschappen zal aantonen dat e.e.a. de rechten en waarborgen van de gemeente in 
deze niet vermindert, wel integendeel.

In de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst werd ook opgenomen dat Senior Assist NV of 
een met haar verbonden vennootschap de exploitatie van de assistentiewoningen op zich moet 
nemen.  Hooyberghs NV geeft aan dat Senior Assist weinig interesse heeft in de uitbating van de 
assistentiewoningen en een hoge dagprijs wenst te hanteren indien zij de exploitatie op zich dient 
te nemen. Het is dan ook belangrijk dat de exploitant kan gekozen worden in functie van een 
marktconforme (lage) dagprijs en de door deze geboden kwaliteit. Bovendien gaat er dan ook een 
vrije concurrentie ontstaan tussen de assistentiewoningen en het woonzorgcentrum wat de totaal 
aangeboden kwaliteit op de site enkel en alleen maar doet toenemen.

De gemeente is eigenaar van de gronden, zijnde afdeling 4/sectie D/ nummers 63X, 63Y, 63S en 
63D.

Voor de realisatie van een zorgresidentie, bestaande uit 21 assistentiewoningen met cafetaria en 
een huisartsenpraktijk, krijgt de bouwheer een gratis recht van opstal van de grondeigenaar, zijnde 
de gemeente Lummen.

Het verleende recht van opstal dat verbonden is aan een grondaandeel, toebehorend aan een 
assistentiewoning of gemeenschappelijke functie, houdt van rechtswege op te bestaan, zodra dit 
onderdeel wordt verkocht is aan een eindafnemer.

In geval het grondaandeel nog niet verkocht zou zijn binnen een termijn van twee jaar, te rekenen 
vanaf de dag na het verlijden van de authentieke akte inzake het opstalrecht, is de bouwheer ertoe 
gehouden om de nog niet verkochte vastgoedaandelen aan te kopen tegen de overeengekomen 
globale grondprijs.

15 2017_GR_00103

Basisakte tussen Hooyberghs NV en de gemeente Lummen in kader van de verkoop van de 
grondaandelen assistentiewoningen Meldert 

In de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst werd de BVBA Woon& Zorg VG Lummen 
aangeduid als opstalbouder voor de bouw van de assistentiewoningen. 

Omwille van de latere mogelijke overdracht van het woonzorgcentrum aan een 
vastgoedinvesteerder – welke overdracht in de betrokken sector veelal geschiedt door een 
overdracht van alle aandelen van de vennootschap die eigenaar is van het betrokken 
woonzorgcentrum, wenst men in de betrokken vennootschap (Woon & Zorg VG Lummen BVBA) 
geen andere onroerende goederen onder te brengen; kwestie van de mogelijkheid van een 
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overdracht van het WZC door eenvoudige aandelenoverdracht open te houden. 

De voorgestelde in de plaats te stellen gelieerde vennootschap – HOOYBERGHS NV, die sowieso de 
assistentiewoningen zou bouwen – behoort eveneens tot de B&R Bouwgroep, titularis van alle 
aandelen van de BVBA Woon & Zorg VG Lummen. Een eenvoudige vergelijking van de balansen van 
beide vennootschappen zal aantonen dat e.e.a. de rechten en waarborgen van de gemeente in 
deze niet vermindert, wel integendeel.

In de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst werd ook opgenomen dat Senior Assist NV of 
een met haar verbonden vennootschap de exploitatie van de assistentiewoningen op zich moet 
nemen.  Hooyberghs NV geeft aan dat Senior Assist weinig interesse heeft in de uitbating van de 
assistentiewoningen en een hoge dagprijs wenst te hanteren indien zij de exploitatie op zich dient 
te nemen. Het is dan ook belangrijk dat de exploitant kan gekozen worden in functie van een 
marktconforme (lage) dagprijs en de door deze geboden kwaliteit. Bovendien gaat er dan ook een 
vrije concurrentie ontstaan tussen de assistentiewoningen en het woonzorgcentrum wat de totaal 
aangeboden kwaliteit op de site enkel en alleen maar doet toenemen.

De gemeente is eigenaar van de projectgronden, zijnde afdeling 4/sectie D/ nummers 63X, 63Y, 
63S en 63D. Voor de realisatie van een zorgresidentie, bestaande uit 21 assistentiewoningen met 
cafetaria en een huisartsenpraktijk, krijgt de bouwheer een gratis recht van opstal. 

Het verleende recht van opstal is verbonden aan een grondaandeel, toebehorend aan een 
assistentiewoning of gemeenschappelijke functie, houdt van rechtswege op te bestaan, zodra dit 
onderdeel wordt verkocht is aan een eindafnemer.

In het geval het grondonderdeel nog niet verkocht zou zijn binnen een termijn van twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag na het verlijden van de authentieke akte inzake het opstalrecht, is de 
bouwheer eraan verbonden om de nog niet verkochte vastgoedaandelen aan te kopen tegen de 
overeengekomen globale grondprijs.

16 2017_GR_00095

Goedkeuring basisakte Voortuitzien cvba - gemeente Lummen voor de bouw van een 
appartementencomplex annex kinderopvang  Kerkhofstraat 5, 3560 Lummen

In het kader van de realisatie van een appartementencomplex annex buitenschoolse kinderopvang 
in de Kerkhofstraat 5, 3560 Lummen dient de gemeenteraad de basisakte tussen Voortuitzien cvba 
(opstalhouder) en de gemeente Lummen (grondeigenaar-opstalgever) goed te keuren.

17 2017_GR_00087

Verkoop van een magazijn met aanhorigheden op en met grond perceel sectie A 424 M, 
eigendom EDP INVEST bvba 

Notarissen Verlinden & Jaspers uit Heusden-Zolder delen ons mee dat zij gelast zijn met de verkoop 
van een magazijn met aanhorigheden en met grond gelegen Europaweg 9, kadastraal Lummen 1° 
afdeling sectie A 424 M eigendom van EDP INVEST BVBA groot 54 a 38 ca, te verkopen aan de 
firma CONREN BVBA.   

In de oorspronkelijke verkoopovereenkomst aan Schepers en Vandebroek bvba stond zoals 
gebruikelijk dat de gemeente goedkeuring moet geven bij elke vorm van vervreemding.

We vragen dus aan de gemeenteraad om de verkoop goed te keuren.

In de ontwerpakte, ons bezorgd door Notarissen Verlinden & Jaspers, is dit zo vermeld.
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18 2017_GR_00086

Tracé van de nieuwe wegenis in de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning op naam 
van Gemeentebestuur Lummen voor het heraanleggen van het Charles Wellensplein en de 
Dorpsstraat

Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door het Gemeentebestuur 
Lummen, Gemeenteplein 13 te 3560 Lummen voor het heraanleggen van het Charles Wellensplein 
en de Dorpsstraat op perceel 02e Afdeling, sectie D, perceelnummer 1646M , 1649E , 1655E2 , 
1655F2 , 1655L2 , 1646K , 1642V. 

Tijdens het openbaar onderzoek werd één bezwaar ingediend. 

Gezien de aanvraag wegeniswerken bevat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegheid heeft, 
wordt de raad gevraagd om het tracé van de wegenis en de overdracht ervan naar het openbaar 
domein, goed te keuren.

19 2017_GR_00084

Samenwerkingsovereenkomst met Infrax voor de realisatie van een kleine netuitbreiding in 
de Klimopstraat ter voorkoming van wateroverlast

Deze werken kunnen uitgeveord worden volgens de investeringsregels waarbij de gemeente 75% 
van de kosten betaalt. Hiertoe heeft Infrax een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld. 

20 2017_GR_00085

Gratis grondafstand en overdracht voor inlijving bij het openbaar domein binnen de 
verkaveling op naam van Guido Engelen, Priesterse Heidestraat 88 te 3560 Lummen, ter 
plaatse Priesterse Heidestraat

Er werd een aanvraag tot verkavelingsvergunning ingediend door de heer Guido Engelen, Priesterse 
Heidestraat 88 te 3560 Lummen voor het verkavelen van het perceel in 3 loten voor open 
bebouwing op perceel 03e Afdeling, sectie B, perceelnummer 281L ter plaatse Priesterse 
Heidestraat 87.

De verkaveling voorziet in een gratis grondafstand, zijnde lot A (0a29ca groot) voor inlijving bij het 
openbaar domein.

Tijdens het openbaar onderzoek van 21 maart 2017 tot en met 19 april 2017 werden geen 
bezwaren ingediend.

21 2017_GR_00091

Goedkeuring 'Waterburchtstraat' als straatnaam voor de nieuwe wegenis binnen de 
verkavelingsaanvraag op naam van Peter Gijsen inv Geotec bvba

Een verkavelingsaanvraag met nieuwe wegenis en riolering werd ingediend door Peter Gijsen inv 
Geotec bvba, Riemsterweg 117 te 3742 Riemst voor het verkavelen van percelen 4 e Afdeling, 
sectie D, perceelnummer 17A , 25G , 10G , 26T2 , 19B , 26V2 , 26F , 24D , 23D , 16A ter plaatse 
binnengebied Pastorijstraat-Notenstraat-Processieweg.

Het tracé van de ontworpen wegenis in de verkavelingsaanvraag werd door de gemeenteraad in 
zitting van 20 februari 2017 goedgekeurd. 

De verkavelingsvergunning werd door het college afgeleverd op 2 mei. Tevens heeft het college in 
zitting van 2 mei beslist om 'Waterburchtstraat' als straatnaam voor te dragen ter goedkeuring aan 
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de raad. 

22 2017_GR_00093

Aanvullend reglement houdende maatregelen met betrekking tot de openbare 
parkeerterreinen

In dit aanvullend reglement worden de categoriën die mogen parkeren op openbare 
parkeerterreinen vastgelegd.  

23 2017_GR_00092

Schriftelijke vraagstelling raadslid J. Ceyssens betreffende recyclage van harde kunststoffen 
in Lummen

Het nieuwe uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (actie 36, p. 72) 
verplicht de gemeentebesturen en de intercommunales om tegen het einde van 2017 harde 
kunststoffen apart in te zamelen op het recyclagepark, om zo meer te recycleren. 

Volgens de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) verzamelden recyclageparken in 
2015 al zo'n twee kilogram harde kunststoffen per inwoner. Met harde kunststoffen bedoelt men 
producten zoals buizen, rolluiken, bloempotten, emmers, tuinmeubelen of speelgoed. Een heel 
aantal recyclageparken heeft reeds inzamelmethodes voor dergelijke stromen. Het is de bedoeling 
dat zoveel mogelijk harde kunststoffen uit het restafval en uit het grofvuil verdwijnen richting 
recyclage. De Vlaamse overheid streeft naar een inzamelresultaat van vijf kilogram per inwoner per 
jaar aan harde kunststoffen tegen 2022, het einde van de planperiode.

Vragen:

 Verzamelt de gemeente Lummen harde kunststoffen al apart?
 Zo nee, tegen wanneer is het gemeentebestuur van plan dit te beginnen?
 En in elk geval, behaalt de gemeente de vooropgestelde doelstelling van 5kg/inwoner al? 

Hoe is ze van plan dit resultaat zo snel mogelijk te halen?

24 2017_GR_00094

Schriftelijke vraagstelling raadslid J. Ceyssens of de gemeente Lummen meedoet aan de 
“Green Deal"

Één van de maatschappelijke trends van de komende jaren, decennia zelfs, wordt de omschakeling 
naar een circulaire economie, met afvalpreventie, reductie en recyclage als speerpunten. Op alle 
beleidsniveau's wordt hier met wisselende ambitie en succes werk van gemaakt. Zo bestaat in 
Vlaanderen sinds 1 januari 2017 een nieuw knooppunt ‘Vlaanderen Circulair’, heeft de EU sinds 
2016 een Strategie Circulaire Economie, etc.

Een speerpunt hiervan is circulair aankopen, wat een hefboom kan worden voor deze overstap, 
we moeten daar niet mee wachten tot 2050, maar nu volop op inzetten. Met ons aankoopbeleid 
kunnen wij als gemeente Lummen immers circulaire producten en diensten een boost geven. 
Daarom een oproep om mee te doen aan deze circulaire 'Green Deal'!

Bond Beter Leefmilieu werkt, samen met Vlaanderen Circulair, The Shift en VVSG aan een Green 
Deal Circulair Aankopen in Vlaanderen. Met de Green Deal willen we binnen de twee jaar circulaire 
aankoopprojecten helpen realiseren en kennis over circulair aankopen ontwikkelen, delen en 
verspreiden.

Groen Lummen wil dat de gemeente Lummen z'n aankoopbeleid innoveert en aan de slag gaat met 
circulair aankopen. De Green Deal geeft je de perfecte aanleiding om dit voor te stellen op de 

http://www.vlaanderen-circulair.be/nl
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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gemeenteraad. De gemeente Lummen kan nu al het engagement aangaan en zo genieten van de 
begeleiding en zichtbaarheid, die deze Green Deal de gemeentes die mee doen wil bieden.

Vraag: 

Willen we ons als gemeente Lummen engageren als een gemeente die werkt maakt van circulaire 
economie en schrijven we ons in voor de “Green Deal”?

25 2017_GR_00101

Limburg.net: agenda en in te nemen standpunten voor de algemene vergadering van 22 juni 
2017

Limburg.net nodigt uit voor de Algemene Vergadering op donderdag 22 juni 2017 om 19.00u in de 
kantoren van Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt.

De agenda dient goedgekeurd te worden.

Schepen Wim Vangeel werd reeds eerder aangeduid voor de hele legislatuur als gemeentelijk 
vertegenwoordiger. De heer Sander Hoogstijns werd aangeduid als plaatsvervanger.

26 2017_GR_00107

Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer (OSM): aanduiding gemeentelijke 
afgevaardigden voor de algemene vergadering van 30 mei 2017

Met het oog op de algemene vergadering van de Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer 
(OSM) op dinsdag 30 mei 2017 om 19.00u in het vergaderlokaal van het Schulensmeer, wordt 
gevraagd om de gegevens van de vier afgevaardigden van ons bestuur over te maken.

27 2017_GR_00108

Cipal: uitnodiging algemene vergadering van 16 juni 2017 en vaststelling mandaat

De dienstverlenende vereniging Cipal nodigt uit voor de algemene vergadering van 16 juni 2017.

Overeenkomstig artikel 35 van de statuten van Cipal heeft ons bestuur het recht om zich op deze 
algemene vergadering te laten vertegenwoordigen door één stemgerechtigde vertegenwoordiger.

Hiernaast is het aanduiden van één of meer plaatsvervanger(s) aan te bevelen teneinde te kunnen 
inspelen op het onverwacht verhinderd zijn van de aangeduide effectieve vertegenwoordiger.

Bij de aanstelling van de vertegenwoordiger dient rekening gehouden te worden met de 
onverenigbaarheden bepaald in artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking ("DIS"). Zo bestaat er onder meer een overenigbaarheid tussen het mandaat van 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van de andere organen van Cipal 
(raad van bestuur en adviescomité).

Raadslid J. Mardulier werd als vertegenwoordiger tijdens de gemeenteraad van 23 mei 2016 
aangeduid voor de ganse legislatuur. Als zijn eventuele plaatsvervanger werd schepen L. Van Rode 
aangeduid. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet wel nog steeds voor 
elke vergadering worden herhaald.

 

28 2017_GR_00110
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Nutsbedrijven Houdstermaatschappij, Nuhma NV: Buitengewone Algemene Vergadering op 
15 juni 2017 - voorstel tot statutenwijziging - volmacht

Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering Nuhma op 15 juni 2017 om 10.00 u bij notaris 
Böse, Berglaan 11 te 3600 Genk inzake een statutenwijziging waaronder als voornaamste 
agendapunt de omvorming van de vennootschapsvorm van NV (naamloze vennootschap) naar 
CVBA (coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid). 

Vervolgens worden de aandelen gesplitst in een vast gedeelte (80 % van het kapitaal = A-
aandelen) en een variabel gedeelte (20% van het kapitaal = B-aandelen). 

Voorafgaandelijk aan deze stappen worden een aantal wijzigingen aan het kapitaal en de aandelen 
doorgevoerd om de verdere verdeling in vast en variabel kapitaal te vereenvoudigen:

a)      Rechtzetting van historisch verschil door afrondingsverschillen van 2 aandelen in 
onverdeeldheid: Kapitaalvermindering t.b.v. EUR 200,31

b)      Kapitaalvermindering t.b.v. EUR 218.275,69 met als doel de huidige fractiewaarde van ieder 
aandeel te brengen op een ronde fractiewaarde van EUR 100,00 (deze kapitaalverminderingen 
worden in geld uitgekeerd)

c)       Splitsing van ieder aandeel in tien aandelen, met als doel een verdere verdeling van 
aandelen in vast vs. variabel kapitaal (zie verder) mogelijk te maken zonder afrondingsproblemen.

De verantwoording voor deze omvorming naar een CVBA ligt in het feit dat vandaag de 
aandeelhouders van Nuhma gemeenten zijn. Het is evenwel de intentie dat individuele burgers ook 
financieel kunnen participeren in de projecten rond duurzame energie. Tevens biedt de omvorming 
de mogelijkheid aan de vennoten om, in een volgende fase, een gedeelte van hun variabel kapitaal 
in Nuhma te verkopen.

Om ons te laten vertegenwoordigen op deze bijzonder algemene vergadering werd omwille van 
praktische overwegingen een volmacht formulier voorzien, aan een medewerker van Nuhma, met 
name aan Kristien Hermans.

Er wordt gevraagd om deze informatie voor te leggen aan de gemeenteraad en bij positieve 
beslissing de aangevulde en ondertekende volmacht terug te bezorgen aan Nuhma, 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt.


