
GEMEENTERAAD VAN 20 OKTOBER 2014 
 
 

Proces-verbaal 
 
De gemeenteraad van Lummen vergadert heden onder voorzitterschap van Ludo Hermans, naar 
aanleiding van een eerste bijeenroeping gedaan door de voorzitter van de gemeenteraad op  
9 oktober 2014 . 
 
Aanwezig :   Ludo Hermans, voorzitter 

Luc Wouters, burgemeester 
Betty Luyten, Lars Van Rode, Wim Vangeel, Mario Vrancken en Dirk Snyers, 
schepenen 
Theo Dekoning, Guy Vaes, Maggy Peeters, Veerle Beckers, Hans Suffeleers, 
An Goijens, Michel Vanhoyland, Stefan Coenen, Maggi Van Der Eycken,  
Rita Moors, Veerle Verboven, Sander Hoogstijns, Niels Schoofs, Koen Claes, 
Johnny Ceyssens en Carmen Minten, raadsleden; 

                                Bernard Zwijzen, secretaris. 
 
Verontschuldigd:   /  
 
 
 
 
De raad gaat over tot de dagorde van heden. 
 
 
Raadslid H. Suffeleers stelt voor de mogelijkheid te bekijken om de gemeenteraad ook live te laten 
volgen van thuis uit, zoals ook al gebeurt in andere gemeenten. 
 
 
001 Goedkeuring verslag gemeenteraad van 8 september 2 014 

 
De raad 
 
Gelet op het verslag van de gemeenteraad van 8 september 2014. 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 33, 180 en 181 §1. 
 
BESLUIT éénparig. 
 
Het verslag van de gemeenteraad van 8 september 2014 goed te keuren.  

 
002 Goedkeuring inzake plaatsing en gebruik van bewaki ngscamera’s-nummerplaatlezers 

(ANRP) op de E313 grondgebied gemeente Lummen 
 

Raadslid A. Goijens vraagt of die bewakingscamera’s in de toekomst ook worden aangewend voor 
trajectcontroles. 
 
Volgens de burgemeester zou dit niet het geval zijn, aangezien men voor trajectcontrole een heel 
ander systeem hanteert. 

 

De raad 

Overwegende dat de gemeenteraad ingevolge de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing 
en het gebruik van bewakingscamera’s gehouden is tot het verlenen van een advies wanneer men 
een bewakingscamera met het oog op bewaking en toezicht in een niet-besloten plaats wenst te 
plaatsen en gebruiken. 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart 2007 
tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, zoals gewijzigd door de wet van 



12 november 2009. 

Gelet op het positief advies van de korpschef van de politiezone West-Limburg dd. 18 september 
2014. 

Gelet op het dossier ANPR-camerabewaking Limburgse autosnelwegen en gewestwegen van  de 
provincie Limburg, dienst PVO dd. 30 april 2014. 

Overwegende dat de verantwoordelijke voor de verwerking, zoals gedefinieerd door de wet van 21 
maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, de bestuurlijke 
directeur-coördinator is van de federale politie arrondissement Limburg. 

Overwegende dat de gemeenteraad ingevolge de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing 
en het gebruik van bewakingscamera’s gehouden is tot de voorafgaande raadpleging van de 
korpschef wanneer men een of meer bewakingscamera's in een niet-besloten plaats wenst te 
plaatsen. 

Overwegende dat de raadpleging van de korpschef de concrete toetsing behelst van de 
doelstellingen, die met het cameraproject worden beoogd, aan het door de Zonale Veiligheidsraad 
bepaalde lokale politionele veiligheidsbeleid. 

Overwegende de herhaalde oproepen van de gouverneur van de provincie Limburg in 2013 en 2014 
om in Limburg een netwerk van bewakingscamera’s-nummerplaatlezers uit te bouwen. 

Overwegende dat al een aantal bestuurlijke en gerechtelijke overheden al heel wat initiatieven namen 
om misdrijven, in het bijzonder de woninginbraken, te bestrijden. 

Overwegende dat de provincie Limburg investeert in een centrale dataserver en back office waar 
politiezones, gemeenten en openbare overheden die dat wensen hun bewakingscamera’s-
nummerplaatlezers kunnen op aansluiten. 

Overwegende dat de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de reeds door haar 
geplaatste ANPR-camera’s op de autosnelwegen in het kader van mobiliteitsbeheersing, ook wil laten 
gebruiken door de politiediensten als bewakingscamera-nummerplaatlezer om alzo bij te dragen aan 
het creëren van een provinciaal ANPR- netwerk. 

Overwegende dat de provincie Limburg vragende partij is voor de koppeling van de bestaande  
bewakingscamera’s-nummerplaatlezers in het kader van mobiliteitsbeheersing, geïnstalleerd door het 
Agentschap Wegen en Verkeer op het grondgebied Lummen op de E 313 ter hoogte van km paal 59,2 
(in beide richtingen), aan de centrale dataserver, geïnstalleerd bij de federale politie Limburg, 
Luikersteenweg 228 te Hasselt. 

Overwegende dat de politiediensten in het algemeen en de federale gerechtelijke politie  te Hasselt in 
het bijzonder, bewakingscamera's-nummerplaatlezers wensen in te zetten voor het uitvoeren van 
taken van bestuurlijke en gerechtelijke politie, inzonderheid op het vlak van ‘toezicht’ en ‘opsporing’. 

Overwegende dat ook de bestuurlijke overheden van de politiezone West-Limburg de plaatsing van 
bewakingscamera’s-nummerplaatlezers al hebben overwogen voor dezelfde doeleinden. 

Overwegende dat de aanwezigheid van bewakingscamera’s-nummerplaatlezers als algemeen 
preventiemiddel, mee misdrijven tegen personen of goederen moeten voorkomen. 

Overwegende dat de intelligente bewakingscamera’s-nummerplaatlezers in eerste instantie zullen 
worden gebruikt voor het opsporen en identificeren van daders van strafbare feiten; bijvoorbeeld 
wanneer er een zwaarwichtig misdrijf gepleegd werd of bij wederkerende feiten, reactief de lijsten met 
nummerplaten kunnen nagekeken worden. 

Overwegende dat incidenten die kaderen binnen het takenpakket van de bestuurlijke en gerechtelijke 
politie kunnen worden opgespoord middels intelligente camerabeelden en gelezen nummerplaten; dat 
hierbij vooral aandacht zal worden besteed aan die criminaliteitsfenomenen die als strategische 
doelstelling zijn bepaald door de zonale veiligheidsraad, met name het bestrijden van woninginbraken. 

Overwegende dat rondtrekkende dadergroeperingen verantwoordelijk worden geacht voor een 
aanzienlijk deel van de gepleegde vermogenscriminaliteit in onze politiezone; dat ondermeer de 



bewakingscamera’s-nummerplaatlezers een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen 
deze rondtrekkende dadergroeperingen. 

Overwegende dat heel wat daders van woninginbraken en andere misdrijven op het grondgebied 
politiezone West-Limburg, de autosnelweg E313, met aansluiting met de E314 te Lummen, gebruiken 
en deze verlaten te Halen, Lummen-centrum of Lummen-industriezone en na het plegen van een 
misdrijf de autosnelweg opnieuw oprijden om te vluchten naar één van de vier windstreken. 

Overwegende dat de diverse ondertussen genomen maatregelen, zoals spreiding van de patrouilles in 
tijd en ruimte, fenomeengerichte patrouilles, analysegestuurde patrouilles, anonieme patrouilles, …, 
nog steeds onvoldoende resultaat opleveren in de strijd tegen in het bijzonder de woninginbraken. 

Overwegende dat door de inzet van intelligente bewakingscamera’s-nummerplaatlezers de schaarse 
politiecapaciteit efficiënter kan worden aangewend. 

Overwegende dat de verantwoordelijke voor de verwerking, met name de directeur-coördinator van de 
federale politie arrondissement Limburg of de persoon die onder zijn gezag handelt, instaat voor een 
efficiënte politionele opvolging van de geregistreerde gegevens van de intelligente 
bewakingscamera’s-nummerplaatlezers. 

Overwegende dat de bewakingscamera’s-nummerplaatlezers en de beelden en nummerplaten enkel 
en uitsluitend zullen aangewend worden voor de bovenvermelde doelstellingen. 

Overwegende dat de bewakingscamera’s-nummerplaatlezers de privacy van de bewoners en 
bezoekers in het cameragebied niet schenden, doordat de beelden genomen worden op het openbaar 
domein en het publiek wordt ingelicht middels pictogrammen die aangeven dat er camerabewaking 
plaatsvindt, zoals voorzien in de wet. 

Overwegende dat bewakingscamera’s-nummerplaatlezers enkel een detailfoto maken van de 
nummerplaat van het voertuig en slechts een niet gedetailleerde overzichtsfoto van het voertuig; dat 
deze nummerplaatlezers bovendien per definitie enkel zullen opgesteld worden en beelden nemen op 
de openbare weg, zodat de privacy van de bewoners en bezoekers in het cameragebied niet 
geschonden wordt. 

Overwegende dat, indien deze beelden geen bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een 
misdrijf, van schade of van overlast of tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de 
openbare orde, een getuige of een slachtoffer, zij niet langer dan één maand worden bewaard. 

Overwegende dat de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie arrondissement Limburg 
als “verantwoordelijke voor de verwerking” en de directeur van het communicatie- en 
informatiecentrum Limburg als ”de persoon die onder zijn gezag handelt”, alle nodige 
voorzorgsmaatregelen nemen teneinde de toegang tot de beelden te beveiligen tegen toegang door 
onbevoegden en hiervoor de nodige richtlijnen opstellen. 

Overwegende dat de beelden in een gesloten netwerk worden getransporteerd en opgeslagen, en 
enkel kunnen worden gevolgd, geconsulteerd en geëxporteerd via specifieke beveiligde werkstations 
en volgens de rechten toegekend aan gebruikersgroepen. 

Overwegende dat de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, zijnde de directeur-
coördinator van de federale politie arrondissement Limburg of de persoon die onder zijn gezag 
handelt, contactpunt is voor het recht van toegang op de beelden en andere politiediensten hiervan 
gebruik kunnen maken mits het afsluiten van een protocol. 

Overwegende dat “het beheer van de gegevens” wordt toevertrouwd aan de directeur van het 
communicatie- en informatiecentrum Limburg van de federale politie (CIC) aan wie ook de 
informatieaanvragen worden gericht. 

Overwegende dat er een maatschappelijk draagvlak is voor de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera’s. 

Gelet op het gemeentedecreet. 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 



Gelet op de toelichting verstrekt door de voorzitter. 

 

 
BESLUIT 21 stemmen voor, 1 stem tegen (M. Vanhoyland voor Lumineus-Vld) en 
1 onthouding ( S. Coenen voor Lumineus-Vld). 
 
Artikel 1.- De gemeenteraad neemt kennis van het positief advies van de korpschef van de 
politiezone West-Limburg om de door AWV reeds geplaatste bewakingscamera’s-nummerplaatlezers 
op de E313 tussen Beringen en Lummen en vice versa (controle tussenafstanden vrachtwagens 
installaties op kmpt 59,2) te laten gebruiken door de politiediensten als bewakingscamera-
nummerplaatlezer en deze camera’s te koppelen aan de centrale dataserver en back office, door de 
provincie Limburg geïnstalleerd bij de Federale Politie, Luikersteenweg 228 te 3500 Hasselt, en dit 
enkel met het oog op de hierboven opgesomde doeleinden. 
 
Artikel 2.- De gemeenteraad verleent een positief advies aan de verantwoordelijke voor de 
verwerking, met name de directeur-coördinator van de federale politie arrondissement Limburg, om de 
bewakingscamera’s-nummerplaatlezers op de E313 kmpt 59,2 te laten gebruiken door de 
politiediensten en te koppelen aan de centrale dataserver en back office bij de Federale Politie, 
Luikersteenweg 228 te 3500 Hasselt, en dit enkel met het oog op de hierboven opgesomde 
doeleinden. 

 
003 Goedkeuring concessieovereenkomst tussen de gemeen te Lummen en de 

voetbalvereniging KWS Linkhout 
 

Raadslid M. Vanhoyland wil weten waarom er een vooropzeg van vijf jaar gehanteerd wordt. Hij vraagt 
zich af hoe een voetbalclub nu vijf jaar op voorhand kan weten wanneer ze hun overeenkomst gaan 
opzeggen. Er staat tevens geen boeteclausule die vermeld wat er gebeurt wanneer niet tijdig 
opgezegd wordt. Dus op welke manier kan dit dan afgedwongen worden, gaat raadslid Vanhoyland 
verder. De clubs mogen de infrastructuur ook niet onderverhuren, aldus raadslid Vanhoyland, maar 
het gebeurt echter dat er privé-feestjes gehouden worden in de infrastructuur. Kan dat of kan dat niet, 
wil raadslid Vanhoyland weten.  
 
Tot slot haalt raadslid Vanhoyland artikel 4 van de overeenkomst aan: de concessie eindigt wanneer 
de club niet meer zal bestaan als competitievoetbalploeg. Wat als KWS Linkhout beslist om in het 
liefhebbersverbond te spelen, merkt raadslid Vanhoyland op.  
 
De burgemeester beaamt dat er inderdaad geen enkele ploeg vijf jaar op voorhand weet wanneer ze 
gaan stoppen. Vanaf het moment dat de beslissing zou vallen dat de ploeg stopt met haar activiteiten, 
vervalt de overeenkomst, vervolgt de burgemeester. Volgens hem kan het onderverhuren inderdaad 
mits toestemming van het college. Wat artikel 4 betreft, gaat de burgemeester verder, wordt er 
voorrang gegeven aan de competitievoetbalploeg. Als KWS Linkhout bijvoorbeeld als liefhebbers wil 
verder gaan, zal het dossier opnieuw op de gemeenteraad gebracht worden. Dan zal de 
gemeenteraad beslissen wat er met de infrastructuur dient te gebeuren, besluit de burgemeester.  
 
 
De raad 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder deze inzake het bestuurlijk toezicht 
zoals omschreven in titel VIII. 
 
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 november 2000 betreffende het afsluiten van een 
concessieovereenkomst voor KWS Linkhout op terreinen, gelegen Hulshoekstraat 90, eertijds 
eigendom van het gemeentebestuur van Lummen. 
 
Overwegende dat de concessieovereenkomst de dato 17 november 2000 door de verkoop van 
voormalige terreinen zonder voorwerp is en derhalve dient stopgezet te worden. 



 
Gelet op het feit dat de terreinen van KWS Linkhout verhuisd zijn naar een nieuwe locatie, eigendom 
van de gemeente Lummen, gelegen Kapelstraat 72 te Lummen. 
 
Overwegende dat op deze terreinen ook een concessie dient afgesloten te worden ten voordele van 
KWS Linkhout. 
 
BESLUIT 18 stemmen voor en 5 onthoudingen (S. Coenen voor Lumineus-Vld, R. Moors,  
M. Peeters en K. Claes voor N-VA en N. Schoofs als onafhankelijk raadslid). 
 
Enig artikel.- De concessieovereenkomst, zoals afgesloten tussen het gemeentebestuur van Lummen 
en de voetbalclub KWS Linkhout, goed te keuren. 

 
004 Goedkeuring budget 2014 - Sint-Rochus Genenbos 

 
Raadslid M. Vanhoyland is verheugd dat de meerderheid de oppositie volgt met het niet goedkeuren 
van de budgetten. Er worden zware inspanningen gevraagd van iedereen, dus ook voor de 
kerkfabrieken, aldus raadslid Vanhoyland. De kerkfabrieken gaan een nieuw meerjarenplan indienen. 
Zijn er intenties om op het Lummens grondgebied naar vier of zelfs drie kerken te evolueren, om 
uiteindelijk naar één kerk per gemeente te komen, wil raadslid Vanhoyland weten. 
 
Schepen D. Snyers legt uit: in het kerkenplan staat dat de kerken open blijven tot 2019. De kerk van 
Gestel staat in het najaar voor ontwijding op het programma. Dat is een hele procedure waarbij o.a. de 
minister van justitie, de priesterraad en de bisschop betrokken zijn. 
 
Raadslid S. Coenen wil weten op welke elementen het huidige budget gebaseerd is, aangezien er 
geen meerjarenplan voorhanden is.  
 
Volgens schepen D. Snyers is het huidige budget gebaseerd op budgetcijfers die de kerkfabrieken op 
basis van hun totale behoeften hebben ingeschreven. Echter, in het kader van een strikte budgettering 
moet men de oefening opnieuw maken op basis van rekeningcijfers. De investeringen dienen allemaal 
geschrapt te worden. Het meerjarenplan dient herschreven te worden op basis van de rekeningcijfers, 
in plaats van op budgetcijfers die systematisch overschat worden, vervolgt schepen Snyers. 
 
Raadslid M. Vanhoyland refereert even naar wat de burgemeester gezegd heeft in het kader van de 
woonzorgcampus Meldert; men kan moeilijk een lokaal bouwen dat slechts drie keer per week 
gebruikt wordt. De kerken worden maar één maal per week gebruikt. Volgens raadslid Vanhoyland 
kan het vragen van inkomgeld (bijvoorbeeld 2 EUR) een oplossing bieden. 
 
Raadslid G. Vaes vraagt of iemand die naar een begrafenis gaat dus 2 EUR inkomgeld zou moeten 
betalen? Dit lijkt hem vergezocht. 
 
Raadslid M. Vanhoyland ontkent dit; enkel de mensen die vrijwillig kiezen om naar de zondagsdienst 
te gaan, moeten betalen.  
 
De burgemeester wijst erop dat schepen Snyers aangehaald heeft dat de budgetten niet toereikend 
zijn, dus hij begrijpt het pleidooi van raadslid Vanhoyland niet. Volgens de burgemeester heeft het 
gemeentebestuur een beleid uitgezet voor de volgende zes jaar. In die zin zijn er duidelijke richtlijnen 
meegegeven aan de kerkfabrieken.  
 
Raadslid H. Suffeleers vraagt of er al kerkfabrieken zijn die aangeven hebben dat ze geen eigen 
middelen kunnen aanwenden. 
 
Volgens D. Snyers is er afgesproken dat de kerkfabrieken onderling de koek moeten verdelen via het 
Centraal Kerkbestuur, met een plafond van 780 000 EUR. 
 
Raadslid J. Ceyssens wil weten of de vraag al gesteld werd om uiteindelijk een meerjarenplanning in 
te dienen, dat afgestemd is op dat van het gemeentebestuur. 
 
Volgens schepen D. Snyers is dit inderdaad gebeurd. 
 



Raadslid R. Moors vraagt of het niet mogelijk is om een deadline te stellen voor het indienen van die 
meerjarenplanning. 
 
Schepen D. Snyers bevestigt dat het gemeentebestuur reeds een deadline gesteld heeft. 
 
Raadslid M. Vanhoyland blijft zelfs 130 000 EUR per jaar veel geld vinden. Volgens hem kan men 
perfect het geloof belijden met minder budget. 
 
Raadslid S. Coenen vraagt zich af hoe het zit met Thiewinkel? 
 
De raad 
 
Gelet op de bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten. 
 
Gelet op het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten.  
 
Gelet op ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit 
van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst. 
 
Gelet op het budget 2014 van kerkfabriek Sint-Rochus Genenbos, vastgesteld door de kerkraad op 14 
mei 2014. 
 
Gelet op het advies van 3 september 2014 van het Bisdom Hasselt. 
 
Overwegende dat het budget is opgemaakt in de voorgeschreven vorm en overeenkomstig voormeld 
besluit van 13 oktober 2006. 
 
Overwegende dat de kerkraad het budget 2014 heeft vastgesteld met een exploitatietoelage 
van 26 326,09 EUR. 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
Gelet op het feit dat kerkfabriek Sint-Rochus Genenbos op dit ogenblik niet beschikt over een 
goedgekeurd meerjarenplan. 
 
Overwegende dat de gemeenteraad derhalve niet kan ingaan op de vraag of het budget 2014 
van kerkfabriek Sint-Rochus Genenbos past binnen haar meerjarenplan en bij uitbreiding 
binnen het goedgekeurde meerjarenplan van het gemeentebestuur. 
 
BESLUIT éénparig. 
 
Artikel 1 .- Het voorliggende budget 2014 niet goed te keuren. 
 
Artikel 2.-  Deze beslissing zal worden overgemaakt aan de provinciegouverneur, kerkfabriek 
Sint-Rochus Genenbos, het centraal kerkbestuur en het erkend representatief orgaan. 

 
005 Goedkeuring budget 2014 - kerkfabriek Sint-Trudo L inkhout 

 
De raad 
 
Gelet op de bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten. 
 
Gelet op het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten.  



 
Gelet op ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit 
van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst. 
 
Gelet op het budget 2014 van kerkfabriek Sint-Trudo Linkhout, vastgesteld door de kerkraad op 28 
augustus 2014. 
 
Gelet op het advies van 3 september 2014 van het Bisdom Hasselt. 
 
Overwegende dat het budget is opgemaakt in de voorgeschreven vorm en overeenkomstig voormeld 
besluit van 13 oktober 2006. 
 
Overwegende dat de kerkraad het budget 2014 heeft vastgesteld met een exploitatietoelage 
van 25 441,33 EUR. 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
Gelet op het feit dat kerkfabriek Sint-Trudo Linkhout op dit ogenblik niet beschikt over een 
goedgekeurd meerjarenplan. 
 
Overwegende dat de gemeenteraad derhalve niet kan ingaan op de vraag of het budget 2014 
van kerkfabriek Sint-Trudo Linkhout past binnen haar meerjarenplan en bij uitbreiding binnen 
het goedgekeurde meerjarenplan van het gemeentebestuur. 
 
BESLUIT éénparig. 
 
Artikel 1 .- Het voorliggende budget 2014 niet goed te keuren. 
 
Artikel 2.-  Deze beslissing zal worden overgemaakt aan de provinciegouverneur, kerkfabriek 
Sint-Trudo Linkhout, het centraal kerkbestuur en het erkend representatief orgaan. 

 
006 Goedkeuring budget 2014 - kerkfabriek Sint-Willibr ordus Meldert 

 
De raad 
 
Gelet op de bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten. 
 
Gelet op het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten.  
 
Gelet op ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit 
van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst. 
 
Gelet op het budget 2014 van kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert, vastgesteld door de kerkraad op 
23 juni 2014. 
 
Gelet op het advies van 3 september 2014 van het Bisdom Hasselt. 
 
Overwegende dat het budget is opgemaakt in de voorgeschreven vorm en overeenkomstig voormeld 
besluit van 13 oktober 2006. 
 
Overwegende dat de kerkraad het budget 2014 heeft vastgesteld met een exploitatietoelage 
van 9 189,98 EUR. 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 



 
Gelet op het feit dat kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert op dit ogenblik niet beschikt over een 
goedgekeurd meerjarenplan. 
 
Overwegende dat de gemeenteraad derhalve niet kan ingaan op de vraag of het budget 2014 
van kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert past binnen haar meerjarenplan en bij uitbreiding 
binnen het goedgekeurde meerjarenplan van het gemeentebestuur. 
 
BESLUIT  éénparig. 
 
Artikel 1 .- Het voorliggende budget 2014 niet goed te keuren. 
 
Artikel 2.-  Deze beslissing zal worden overgemaakt aan de provinciegouverneur, kerkfabriek 
Sint-Willibrordus Meldert, het centraal kerkbestuur en het erkend representatief orgaan. 

 
007 Goedkeuring budget 2014 - Onze-Lieve-Vrouw Hemelva art Lummen centrum 

 
De raad 
 
Gelet op de bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten. 
 
Gelet op het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten.  
 
Gelet op ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit 
van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst. 
 
Gelet op het budget 2014 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, vastgesteld door de 
kerkraad op 3 juni 2014. 
 
Gelet op het advies van 3 september 2014 van het Bisdom Hasselt. 
 
Overwegende dat het budget is opgemaakt in de voorgeschreven vorm en overeenkomstig voormeld 
besluit van 13 oktober 2006. 
 
Overwegende dat de kerkraad het budget 2014 heeft vastgesteld met een exploitatietoelage 
van 56 924,57 EUR. 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
Gelet op het feit dat kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart op dit ogenblik niet beschikt 
over een goedgekeurd meerjarenplan. 
 
Overwegende dat de gemeenteraad derhalve niet kan ingaan op de vraag of het budget 2014 
van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart past binnen haar meerjarenplan en bij 
uitbreiding binnen het goedgekeurde meerjarenplan van het gemeentebestuur. 
 
BESLUIT éénparig. 
 
Artikel 1 .- Het voorliggende budget 2014 niet goed te keuren. 
 
Artikel 2.-  Deze beslissing zal worden overgemaakt aan de provinciegouverneur, kerkfabriek 
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, het centraal kerkbestuur en het erkend representatief orgaan. 

 
008 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met CAD Limb urg 

 
De raad 



 
Gelet op de samenwerking met CAD Limburg sinds 1996 rond preventie en individuele dienstverlening 
voor allerlei verslavingsproblematieken. 
 
Gelet op de huidige overeenkomst met CAD Limburg van 16 februari 2004. 
 
Gelet op het ontwerp van overeenkomst uitgewerkt door het LSO, met de bedoeling om in heel 
Limburg tot een uniforme werking te komen en aan zoveel mogelijk verzuchtingen van de lokale 
besturen naar het CAD toe een antwoord te bieden. 
 
Gelet op de prijsverhoging met 0,03 euro per inwoner per jaar. 
 
Gelet op de oproep naar alle OCMW’s en/of gemeentebesturen om in te stappen in deze nieuwe 
overeenkomst. 
 
Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van 23 juli 2014. 
 
Overwegende dat preventie en hulpverlening rond verslavingsproblemen nog steeds nodig is. 
 
Overwegende dat het CAD Limburg een gespecialiseerde partner in deze materie is. 
 
BESLUIT  éénparig. 
 
Artikel 1.-  De overeenkomst met het CAD Limburg goed te keuren met ingang van 1 januari 2015, als 
volgt: 
 
Tussen het gemeentebestuur van Lummen, hierna genoemd gemeente, vertegenwoordigd door 
burgemeester Luc Wouters en secretaris Bernard Zwijzen 
 
en het Centrum voor Alcohol- en andere Drugsproblemen vzw, hierna genoemd CAD, 
vertegenwoordigd door voorzitter Roger Hamael en directeur Marcel Vanhex 
 
wordt het volgende overeengekomen: 
 
Doelstelling en taken 
1.  De overeenkomst situeert zich binnen het samenwerkingsverband tussen de Limburgse lokale 

besturen en CAD Limburg vzw. Dit samenwerkingsverband heeft tot doel om door een solidaire 
bijdrage de inwoners van de betrokken gemeenten deskundige zorg en preventie inzake alcohol-, 
drug-,  gok en andere verslavingsproblemen te waarborgen, ook als ze zich tijdelijk in een andere 
gemeente bevinden dan deze van de onderhavige contractant. 

2. CAD Limburg vzw verbindt zich tot de volgende dienstverlening welke voor de inwoners en de 
instellingen van openbaar nut van de contracterende gemeente gratis is: 

 
2.1 Ambulante zorg: 
1 Ambulante zorg aan verslaafden en/of hun familie en dit door gesprekken aan huis, op 

bureel of op andere locaties (bv. ziekenhuis, gevangenis, burelen OCMW, enz.) in zoverre 
deze laatste gelegen zijn op het grondgebied van de provincie Limburg. 
intakegesprekken zullen binnen de 7 werkdagen na aanmelding of doorverwijzing plaats 
vinden, de start van de behandeling of begeleiding uiterlijk binnen de 14 werkdagen. 

2 Het CAD verstrekt een aanbod tot hulpverlening en verwijzingsmogelijkheden voor de 
cliënten gedetecteerd en doorverwezen door het OCMW waarvan er een vermoeden van 
middelengebruik is en die zich bij het CAD aanmelden. 

3 Het CAD creëert en biedt consult en vormingsprogramma’s aan voor welzijnswerkers 
(huisartsen, OCMW hulpverleners, enz.) in functie van de noden en verwachtingen van de 
hulpverleners. 

4 Coördinatie van de specifieke drughulpverlening, in functie van een algemene 
drughulpverleningsstrategie, maar ook in functie van concrete hulpverlening. 

 
2.2 Preventieve zorg 
1 Stimuleren en ondersteunen van een gemeentelijk preventiebeleid en het actief advies 

geven omtrent een lokaal preventiebeleid inzake alcohol-, drug-,  gok- en andere 



verslavingsproblemen, alsook het ondersteunen van concrete acties die hieruit voortvloeien. 
2 Het actief advies en ondersteuning bieden aan instellingen, scholen, verenigingen gevestigd 

op het grondgebied van de gemeente. 
3 Het organiseren en aanbieden van aangepaste vorming voor organisaties, belast met 

welzijnsproblematieken. 
 
2.3 Samenwerking inzake gemeenschappelijke cliënten van het lokaal OCMW 

Heel wat personen met een afhankelijkheidsproblematiek raken verstrengeld in een cluster 
van medische, psychologische, familiale, professionele, sociale en/of financiële problemen. 
Het deskundig helpen vraagt een geïntegreerde aanpak, waarbij er tegelijkertijd aandacht is 
voor de verschillende probleemvelden en de onderlinge beïnvloedingen. Wanneer blijkt dat 
cliënten die bij het CAD in begeleiding zijn, omwille van afhankelijkheidsgerelateerde 
problemen, ook in behandeling zijn bij collega professionele hulpverleners zal de CAD 
medewerker met deze collega in overleg gaan. Dit laatste, cfr. de deontologische regels, 
gebeurt vanzelfsprekend mits de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Gezien het belang 
van een geïntegreerde aanpak in de behandeling van zijn/haar afhankelijkheidsprobleem zal 
de CAD medewerker van deze ‘toestemming’ een prioritair werkpunt maken in de 
begeleiding. In uitvoering van deze algemene stelling zal het CAD in samenwerking met het 
OCMW omtrent ‘gemeenschappelijke cliënten’ volgende werkprincipes hanteren: 

1 Een gemeenschappelijke cliënt is een persoon die beroep doet op het CAD voor zijn 
verslavingsproblematiek en die eveneens in begeleiding is bij het OCMW desgevallend voor 
andere aspecten dan zijn/haar verslavingsproblematiek en die zich ermee akkoord verklaart 
dat beide diensten omtrent zijn problematiek overleg plegen. Hierbij is het niet relevant of het 
OCMW de doorverwijzing naar het CAD gedaan heeft of niet. 

2 Tussen het CAD en het OCMW wordt het principe van gedeeld beroepsgeheim gehanteerd 
aangaande de hulpverlening aan gemeenschappelijke cliënten, waarbij de hulpverleners van 
beide organisaties spontaan en systematisch informatie uitwisselen op een actieve wijze met 
als enige doelstelling een maximale en optimale hulpverlening aan deze cliënten. 

3 Zodra het OCMW of het CAD kennis krijgen van het feit dat een cliënt ook gekend is bij de 
andere partner van deze overeenkomst wordt – mits akkoord van de cliënt – een overleg 
rond deze cliënt georganiseerd. Dit kan telefonisch of op kantoor bij een van beide partners. 
Van dit overleg dient minimaal een schriftelijke weerslag terug te vinden te zijn in het dossier 
van de betrokken cliënt. 

4 Bij verwijzing van een cliënt door het OCMW naar het CAD informeert deze laatste op eigen 
initiatief de verwijzende hulpverlener van het OCMW over het intakegesprek en de 
hulpverlening die desgevallend als gevolg hiervan opgestart wordt. 

5 Op vraag van het OCMW informeert het CAD de hulpverlener van het OCMW over het 
hulpverleningstraject dat door het CAD opgesteld werd voor een gemeenschappelijke cliënt. 

6 Op vraag van één van beide partners vindt er een gestructureerd overleg plaats tussen de 
hulpverleners van het OCMW en het CAD omtrent gemeenschappelijke cliënten en/of 
algemene informatie uitwisseling omtrent de behandeling van cliënten met een 
afhankelijkheidsprobleem (consult). Van dit overleg dient minimaal een schriftelijke weerslag 
opgenomen te worden in het dossier van de betrokken cliënt bij het CAD. 

7 Wanneer er voor de cliënt een lokaal cliëntoverleg georganiseerd wordt, nodigt de LCO-
coördinator van het OCMW in samenspraak met de cliënt de betrokken hulpverlener van het 
CAD uit om actief deel te nemen. De hulpverlener van het CAD gaat in op deze uitnodiging 
en bereidt zijn deelname voor met zijn/haar cliënt. 

 
Personeel 
3. Met het oog op de realisatie van in artikel 2 vermelde opdrachten, stelt het CAD een equipe van 

hulpverleners en preventiewerkers ter beschikking. 
 
Activiteitenverslag 
4 Het CAD legt jaarlijks een gedetailleerd activiteiten verslag van hun werking voor aan het 

gemeentebestuur en dit uiterlijk tegen 30 april van het daaropvolgende jaar. Dit verslag is niet 
enkel kwantitatief maar ook kwalitatief, signaleert de noden en problemen die men vaststelt en 
bevat ondermeer de resultaten van een sluitend registratiesysteem geënt op de lokale situatie. In 
deze registratie dienen minimaal de volgende elementen opgenomen te worden: 
- het aantal cliënten en gemeenschappelijke cliënten en hun problematieken; en dit met de 

volgende gegevens: geslacht, leeftijdscategorie, leefsituatie, beroep, bron van inkomsten, 
product, aard en aantal begeleidingscontacten, de doorverwijzer; 



- het aantal contacten met OCMW medewerkers; 
- het aantal deelnames aan lokaal cliëntoverleg; 
- de contacten met andere instanties actief in de gemeente; 
- de acties inzake preventie die in de gemeente; 
- een verslag van de geleverde inspanningen om de werking via reguliere Vlaamse en/of 

Federale en/of provinciale middelen te laten betoelagen. 
 

OCMW-verenigingen kunnen een regionaal rapport opvragen. 
 
Provinciale stuurgroep 
5 Door het afsluiten van deze overeenkomst heeft het gemeente- of OCMW-bestuur het recht op 

een gegarandeerde afvaardiging in de provinciale stuurgroep Ambulante Drughulpverlening en 
Preventie, die onder haar leden een voorzitter aanduidt. Deze stuurgroep vergadert minimaal 
twee keer per jaar, zijnde in mei na de voorlegging van het activiteitenverslag van het voorbije 
jaar en in oktober bij de voorlegging van de nieuwe budgetten door het CAD. 

6 De stuurgroep delibereert de begroting en afrekening die verbonden zijn aan deze overeenkomst. 
Mogelijke conflicten tussen de contractanten worden ter bespreking voorgelegd. Beslissingen 
worden bij voorkeur bij consensus genomen en indien dit niet haalbaar is een 2/3de meerderheid 
vereist. 

 
Kostenverdeling 
7 De overeenkomst wordt afgesloten in het kader van art. 61 van de organieke wet van 08.07.1976 

betreffende de OCMW’s. Het gemeentebestuur verbindt zich er toe proportioneel bij te dragen in 
de werkelijke kosten die het gevolg zijn van de in artikel 2 vermelde opdrachten en in artikel 3 
vermelde ingezette middelen. Dit tot een maximum van 0,575€/inwoner, jaarlijks indexeerbaar. 
Jaarlijks voorziet het gemeentebestuur hiervoor de nodige fondsen in de begroting. 

 
Betalingswijze 
8 Voor eind januari van ieder kalenderjaar wordt door het gemeentebestuur een voorschot van 

maximaal 70% van de 0,575 €/inwoner (jaarlijks indexeerbaar) van de in artikel 7 vermelde 
toelage gestort op rek. IBAN BE80 4517 5298 6177 van het CAD en dit voor zover de gemeente-
begroting goedgekeurd werd. 
Het saldo van de toelage (de overige 30%) wordt door het gemeentebestuur gestort vóór 1 juni 
van het daaropvolgende jaar en dit na ontvangst van het activiteitenverslag met de 
registratiegegevens en de eindafrekening. 

 
Duur en einde van de overeenkomst 
9 Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2015 en wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Het 

CAD zal alle mogelijke inspanningen doen om hun werking maximaal via andere kanalen, 
waaronder Vlaamse en/of Federale en/of provinciale middelen, te laten betoelagen. Jaarlijks zal 
het CAD een verslag van deze inspanningen opnemen in het activiteitenverslag. 

10  Beëindiging van de overeenkomst door één van de partijen kan op 31 december van ieder jaar, 
voor zover de opzegging schriftelijk gebeurde voor 1 juli van dat jaar. 

11 Indien deze opzegging gebeurde door het gemeentebestuur en leidt tot het ontslag van één of 
meer van de in artikel 3 bedoelde werknemers wordt deze overeenkomst automatisch verlengd 
tot aan het einde van de opzegperiode van de arbeidsovereenkomst tussen het CAD en de in 
artikel 3 bedoelde werknemers. De opzegperiode dient in te gaan uiterlijk 1 maand na de 
opzegging van het contract door het gemeentebestuur en dus uiterlijk op 1 augustus van het 
betreffende jaar. 

12 Deze overeenkomst vervangt per 1 januari 2015 de lopende overeenkomst tussen het 
gemeentebestuur van Lummen en het CAD. 

 
Opgemaakt te Lummen op 20 oktober 2014 in drie exemplaren, waarvan twee voor het 
gemeentebestuur en één voor het CAD Limburg. 
 
Namens de gemeenteraad, 
 
de burgemeester     de secretaris 
Luc Wouters      Bernard Zwijzen 
 
Namens CAD Limburg, 



 
Roger Hamael      Marcel Vanhex  
voorzitter      directeur 
 
Artikel 2.-  De burgemeester en secretaris te machtigen de overeenkomst te ondertekenen. 
 
Artikel 3.-  Deze beslissing over te maken aan CAD Limburg.  
 

 
009 Aanduiding van een afgevaardigde voor de provincia le stuurgroep Ambulante 

Drughulpverlening en Preventie 
 

De raad 
 
Gelet op het schrijven van 9 april 2014 van het Limburgs Steunpunt OCMW’s. 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 oktober 2014 betreffende de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst met CAD Limburg. 
 
Overwegende dat het bestuur conform deze overeenkomst een gegarandeerde afgevaardigde heeft in 
de provinciale stuurgroep Ambulante Drughulpverlening en Preventie. 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT 18 stemmen voor en 5 onthoudingen (S. Coenen voor Lumineus-VLD, R. Moors, M. Peeters 
en K. Claes voor N-VA en N. Schoofs als onafhankelijk raadslid). 
 
Artikel 1.- Mevrouw Birgitt Carlier, wonende te Velstraat 10E, 3560 Lummen aan te duiden om de 
gemeente te vertegenwoordigen in de provinciale stuurgroep Ambulante Drughulpverlening en 
Preventie. 
 
Artikel 2.- Afschrift van dit besluit te zenden aan het Limburgs steunpunt OCMW’s en CAD Limburg. 

 
010 SVK Lummen - vereffeningsscenario 

 
Volgens raadslid J. Ceyssens heeft men in het verleden reeds dezelfde vragen gesteld. Hij stelt vast 
dat er nu pas teruggekoppeld wordt op de gemeenteraad. 
 
OCMW-voorzitter B. Carlier antwoordt dat de vzw zich alleszins zelf zal moeten vereffenen.  
 
Raadslid J. Ceyssens vraagt wie de zaken dan verder opvolgt. 
 
Volgens OCMW-voorzitter B. Carlier zal het SVPWL, en ook iemand van het OCMW, ter beschikking 
gesteld worden om de activiteiten van het SVK Lummen verder opvolgen. 
 
 
De raad 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder deze inzake het bestuurlijk toezicht 
zoals omschreven in titel VIII 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad de dato 19 november 1999 waarbij de 
samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW van Lummen, het gemeentebestuur van Lummen en 
SVK Lummen werd goedgekeurd 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad de dato 27 juni 2005 tot goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst met het Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg 



 
Gelet op het schrijven van de coördinator van het SVPWL Dirk Vanvelk de dato 30 juli 2014 waaruit 
blijkt dat de reële loonkost van het personeelslid dat momenteel een aantal taken voor SVK Lummen 
in opdracht van SVPWL uitvoert, gevoelig gestegen is ingevolge anciënniteit en indexeringen en 
waarin voorgesteld wordt om het betrokken personeelslid rechtstreeks in te schakelen in de werking 
van het SVPWL 
 
Overwegende dat in een dergelijke scenario de vzw SVK Lummen geen bestaansreden meer zou 
hebben. 
 
BESLUIT  19 stemmen voor en 4 onthoudingen (M. Vanhoyland en S. Coenen voor Lumineus-Vld en 
R. Moors en M. Peeters voor N-VA). 
 
Artikel 1.-  Niet meer bereid te zijn om tot een verhoging van de bijdrage aan SVPWL over te gaan. 
 
Artikel 2.-  Haar raadsleden die lid zijn van de vzw SVK Lummen  te gelasten om, met het oog op de 
opheffing van de vzw, het nodige te doen in het kader van de afhandeling van dit dossier. 

 
011 Onderzoek haalbaarheid gemeentelijk busvervoer 

 
Raadslid R. Moors betreurt het dat er geen gegevens in het gemeenteraadsdossier zaten, dus men 
kon zich ook niet voorbereiden.  
 
Raadslid M. Vanhoyland oppert dat het dossier werd uitgesteld, en dat er gevraagd werd om het nu op 
de dagorde te plaatsen, maar het ligt nu nog niet ter inzage. 
 
Schepen B. Luyten stelt voor om het dossier voorlopig uit te stellen, zodat inzage mogelijk is voor de 
raadsleden. 
 
Raadslid R. Moors haalt aan dat zij de studie toch graag zou zien en hiervan afhankelijk zou willen 
beslissen. De scholengemeenschap zal de studie bespreken op 25 november. 
 
Voorzitter L. Hermans oppert om nu al de toelichting te geven en de stemming uit te stellen naar een 
volgende zitting. 
 
 
De raad 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder deze inzake het bestuurlijk toezicht 
zoals omschreven in titel VIII 
 
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
 
Gelet op de vraag van raadslid R. Moors namens de N-VA-fractie om een onderzoek op te starten 
naar de financiële haalbaarheid van busvervoer voor de Lummense scholengemeenschap. 
 
Gelet op het feit dat met busvervoer het volgende bedoeld wordt: de verplaatsing van leerlingen van 
de kleuter- en basisscholen naar zwemlessen en andere extra-curriculaire activiteiten. 
 
NEEMT KENNIS VAN 
 
De haalbaarheidsstudie van busvervoer voor extra-curriculaire activiteiten voor Lummense kleuter- en 
basisscholen. 

 
012 Levering op afroep van boeken voor de gemeentelijk e bibliotheek: goedkeuring 

bestek en vaststelling gunningswijze 
 

De raad 
 



Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25. 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering op afroep van boeken voor de gemeentelijke 
openbare bibliotheek” een bijzonder bestek met nr. 2014/1110/02 werd opgesteld. 
 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

- Perceel 1: Volwassenen (fictie en non-fictie) 
- Perceel 2: Jeugd (fictie en non-fictie) 
- Perceel 3: Stripverhalen (jeugd en volwassenen) 

 
Overwegende dat de opdracht een looptijd heeft van vier jaar, maar jaarlijks opzegbaar is door beide 
partijen. 
 
Overwegende dat de jaarlijkse uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 28 301,89 EUR excl. 
BTW of 30 000,00 EUR incl. 6% BTW. 
 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 113 207,55 EUR excl. BTW 
of 120 000,00 EUR incl. 6% BTW. 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag. 
 
Overwegende dat volgende gunningscriteria van toepassing zijn op deze opdracht: 

- toegestane korting (50 punten) 
- werking en service (50 punten) 

 
Overwegende dat de opdracht zal gepubliceerd worden in het Bulletin der Aanbestedingen. 
 
Overwegende dat 3 december 2014 om 11u wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen 
van offertes. 
 
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019. 
 
Gelet op de prioritaire beleidsdoelstelling “Lummen is een actieve gemeente met een rijk vrijetijds- en 
verenigingsleven”. 
 
Gelet op de actie “Iedere Lummenaar heeft recht op een laagdrempelige toegang tot informatie, media  
en kennis”. 
 
BESLUIT  19 voor en 4 onthoudingen (A. Goijens voor Lumineus-Vld en R. Moors, M. Peeters en  
K. Claes voor N-VA). 



 
Artikel 1. - Het bijzonder bestek met nr. 2014/1110/02 voor de opdracht “Levering op afroep van 
boeken voor de gemeentelijke openbare bibliotheek” wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2. - Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van open offerteaanvraag. 
 
Artikel 3. - De opdracht bekend te maken op nationaal niveau. 

 
013 Leveren van signalisatieborden en -materialen: goe dkeuring bestek, vaststelling 

gunningswijze en lijst aan te schrijven firma’s 
 

Het lijkt raadslid J. Ceyssens zeer aangewezen om, los van wat het politiereglement en de 
regelgeving zegt, op het terrein zelf te bekijken welke borden wel en niet nodig zijn. Sommige borden 
zijn klaarblijkelijk niet nuttig, ook al zegt het politiereglement iets anders, vindt raadslid Ceyssens. 
 
Schepen L. Van Rode erkent dat men dit inderdaad een beetje pragmatisch moet benaderen. 
Nochtans kan het gemeentebestuur de regelgeving niet zomaar naast zich neer leggen, aangezien 
deze altijd primeert, aldus schepen Van Rode. 
 
 
De raad 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van 85 000,00 EUR excl. btw niet overschreden). 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 4. 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren van signalisatieborden en -materialen” een 
bijzonder bestek met nr. 2015/5160/01 werd opgesteld. 
 
Overwegende dat de opdracht een looptijd heeft van drie jaar, maar jaarlijks opzegbaar is door beide 
partijen. 
 
Overwegende dat de jaarlijkse uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 8 500,00 EUR excl. btw 
of 10 285,00 EUR EUR incl. 21% btw. 
 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 25 500,00 EUR excl. BTW 
of 30 855,00 EUR incl. 21% BTW. 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 



 
Overwegende dat wordt voorgesteld om volgende leveranciers uit te nodigen om deel te nemen aan 
de onderhandelingsprocedure: 

- Group Janssens, Nieuwe Dreef 17 te 9160 Lokeren 
- Verjans nv, Veldstraat 107 te 3500 Hasselt 
- HR Groep, Burchtstraat 2 / 002 te 2470 Retie 
- Signco bvba, Jozef de Blockstraat 100 te 2830 Willebroek 

 
Overwegende dat prijs het enige gunningscriterium is dat van toepassing is op deze opdracht en 
bijgevolg de laagste regelmatige offerte zal gekozen worden. 
 
Overwegende dat 19 november 2014 om 11u wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen 
van offertes. 
 
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019. 
 
Gelet op de prioritaire beleidsdoelstelling “Lummen garandeert de veiligheid van alle inwoners, zowel 
op als naast de weg, met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker”. 
 
Gelet op de actie “Periodiek onderhoud van signalisatie en wegmarkeringen”. 
 
BESLUIT 17 stemmen voor en 6 onthoudingen (A. Goijens voor Lumineus-Vld, R. Moors, M. Peeters 
en K. Claes voor N-VA en N. Schoofs en H. Suffeleers als onafhankelijke raadsleden). 
 
Artikel 1. - Het bijzonder bestek met nr. 2015/5160/01 voor de opdracht “Leveren van 
signalisatieborden en -materialen” goed te keuren.  
 
Artikel 2. - Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 
Artikel 3. - Volgende leveranciers uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 

- Group Janssens, Nieuwe Dreef 17 te 9160 Lokeren 
- Verjans nv, Veldstraat 107 te 3500 Hasselt 
- HR Groep, Burchtstraat 2 / 002 te 2470 Retie 
- Signco bvba, Jozef de Blockstraat 100 te 2830 Willebroek 

 
014 Mobiel draadloos discussiesysteem en versterker ra adzaal: goedkeuring bestek, 

vaststelling gunningswijze en lijst aan te schrijve n firma’s 
 

Raadsleden H. Suffeleers en N. Schoofs wensen de opnames die aan de hand van het nieuwe 
draadloos discussiesysteem gemaakt worden op het internet te zetten. Op die manier kunnen de 
raadsleden deze achteraf beluisteren.  
 
Indien de raad dit effectief in de praktijk wil doen, moet dit alleszins in het huishoudelijk reglement 
voorzien worden, vindt voorzitter L. Hermans.  
 
De secretaris komt hierop tussen: “Ik kan mij volledig vinden in het feit dat er opnames gemaakt 
worden van de tussenkomsten in de gemeenteraad. Maar het feit dat er opnames bestaan, impliceert 
niet dat er de facto een letterlijk verslag van de gemeenteraad moet gemaakt worden. Het 
gemeentedecreet is hierover duidelijk: de notulen worden gemaakt onder de verantwoordelijkheid van 
de gemeentesecretaris en vermelden de beslissingen die genomen werden met betrekking tot de 
besproken onderwerpen. In die zin kan er dus geen verplichting opgelegd worden om een letterlijk 
verslag te maken, los van de administratieve belasting die het maken van een dergelijk verslag met 
zich mee zou brengen.” 
 
 
De raad 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van 85 000,00 EUR excl. btw niet overschreden). 



 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2. 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Mobiel draadloos discussiesysteem en versterker 
voor de raadzaal” een bijzonder bestek met nr. 2014/6530/03 werd opgesteld. 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 32 000,00 EUR excl. btw of  
38 720,00 EUR incl. 21% btw. 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
 
Overwegende dat wordt voorgesteld om volgende leveranciers uit te nodigen om deel te nemen aan 
de onderhandelingsprocedure: 

- Houben mediatechniek, Dokter Lenstralaan 30 te 3650 Dilsen-Stokkem 
- Videocenter, Vier Wijersstraat 28 te 3520 Zonhoven 
- S2 Pro, Zuiderring 62 te 3600 Genk 
- Sony Center Hasselt, Kuringersteenweg 335 te 3500 Hasselt 
- Bis, Industriepark Noord 2-D, Wayenborgstraat 1 te 2800 Mechelen 
- Avapps, Kerkdreef 8 - 9051 Sint-Denijs Westrem 

 
Overwegende dat volgende gunningscriteria van toepassing zijn op de opdracht: 

- prijs (40 punten) 
- geluidskwaliteit (25 punten) 
- gebruiksvriendelijkheid (25 punten) 
- esthetische waarde (10 punten) 

 
Overwegende dat 25 november 2014 om 11u wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen 
van offertes. 
 
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019. 
 
Gelet op de prioritaire beleidsdoelstelling “Het gemeentebestuur is goed georganiseerd en onderhoudt 
een goed contact met de burger”. 
 
Gelet op de actie “Automatisering dienstverlening en verdere uitbouw ICT en GIS”. 
 
BESLUIT  22 stemmen voor en 1 stem tegen (S. Coenen voor Lumineus-Vld). 
 
Artikel 1. - Het bijzonder bestek met nr. 2014/6530/03 voor de opdracht “Mobiel draadloos 
discussiesysteem en versterker voor de raadzaal” goed te keuren. 
 



Artikel 2. - Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 
Artikel 3. - Volgende leveranciers uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 

- Houben mediatechniek, Dokter Lenstralaan 30 te 3650 Dilsen-Stokkem 
- Videocenter, Vier Wijersstraat 28 te 3520 Zonhoven 
- S2 Pro, Zuiderring 62 te 3600 Genk 
- Sony Center Hasselt, Kuringersteenweg 335 te 3500 Hasselt 
- Bis, Industriepark Noord 2-D, Wayenborgstraat 1 te 2800 Mechelen 
- Avapps, Kerkdreef 8 - 9051 Sint-Denijs Westrem 

 
015 Goedkeuring wijzigen van de gebruiksovereenkomst m et De Wegwijzer 

 
 
De raad 
 
Gelet op de gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur Lummen en de vrije basisschool De 
Wegwijzer, ingegaan op 1 september 2007, inzake het gebruik van lokalen in de scholen door de 
buitenschoolse opvang Lummen met het oog op bijkomende kinderopvang. 
 
Overwegende dat wijzigingen in het gebruik en het onderhoud van het lokaal wijzigingen in de 
overeenkomst noodzakelijk maken. 
 
BESLUIT  éénparig. 
 
Enig artikel.- Voorliggend ontwerp gebruiksovereenkomst goed te keuren 
 
 

Gebruikersovereenkomst inzake het gebruik van lokal en in de scholen door de buitenschoolse 

opvang Lummen met het oog op bijkomende kinderopvan g 

  
  
   
Tussen de vrije basisschool De Wegwijzer met zetel te Gemeenteplein 7,  3560 Lummen 
vertegenwoordigd door mevrouw Veestraeten Ria en mevrouw Becue Gudrun, gevolmachtigde, hierna 
genoemd de beheerders, 
  
En de gemeente Lummen, Gemeenteplein 13 te Lummen,  vertegenwoordigd door Luc Wouters, 
burgemeester en Bernard Zwijzen, secretaris, gevolmachtigden, hierna genoemd de gebruiker, 
  
wordt de gebruiksovereenkomst, die een aanvang nam op 1/9/2007, gewijzigd als volgt: 
  
  
  
Artikel 1 – Omschrijving van het goed  
  
De beheerders geven in gebruik, lokaal gelijkvloer, gelegen te Gemeenteplein 7,3560 Lummen in het 
schoolgebouw van de basisschool De Wegwijzer. 
  
  
  
Artikel 2 – Duur van het gebruik  
  
Elke partij kan een einde maken aan het gebruik, mits drie maanden vooraf wordt opgezegd. De 
opzegging moet bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs gebeuren. 
  
  
  
Artikel 3 – Te betalen som  
  



De basisprijs bedraagt 100 EUR per maand.  
  
Elk jaar op de verjaardag van de inwerkingtreding van de gebruiksovereenkomst, wordt de prijs 
aangepast volgens de formule: 

  
basisprijs x nieuw indexcijfer 

aanvangsindexcijfer (september 2007) 
      
Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand waarin de gebruiksovereenkomst ingaat.  
Het nieuwe indexcijfer is dat van de maand voor de maand waarin de prijs jaarlijks kan aangepast 
worden. 
De gebruiksprijs wordt 3x per jaar vooraf betaald met vermelding van de periode. 
De eerst te betalen periode loopt van september tot en met december, de tweede van januari tot en 
met maart en de derde van april tot en met juni. 
 
 
  
Artikel 4 – Herstellingen  
  
Herstellingen die nodig zijn, wegens normale slijtage, ouderdom, gebrek in het gebruikte goed of 
wegens overmacht, zijn niet ten laste van de gebruiker. De gebruiker zal de herstellingen uitvoeren, 
die normaal ten laste zijn van de beheerder, maar veroorzaakt werden door zijn fout of door een 
persoon voor wie hij moet instaan. 
De gebruiker zal de beheerder verwittigen van het bestaan van schade, waarvan de herstelling ten 
laste van de beheerder is. 
De gebruiker zal de nuttige en nodige herstellingen en verbeteringen moeten toestaan die door de 
beheerder in de betrokken lokalen en aanpalende worden aangebracht, zonder hiervoor enige 
vergoeding te kunnen opeisen. 
  
  
  
Artikel 5 – Verandering aan het goed  
  
De gebruiker mag de bestemming niet veranderen. De gebruiker mag slechts veranderingen of 
verbouwingen in het goed uitvoeren, mits voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de 
beheerder. De beheerder kan in dat geval, bij het verstrijken van de overeenkomst, het herstel van het 
goed in de oorspronkelijke staat niet eisen. 
Bij het einde van de gebruikersovereenkomst kan de beheerder echter eisen alle niet toegelaten 
veranderingen of verbouwingen te verwijderen en het gebruikte goed in zijn oorspronkelijke staat te 
herstellen. Als veranderingen of verbouwingen werden toegelaten, zal de beheerder ze bij het einde 
van de overeenkomst in volle beheer mogen behouden, mits het betalen van een vergoeding aan de 
uittredende gebruiker. 
  
  
  
Artikel 6 – Verzekering  
  
De gebruiker zal voor de gehele duur van de overeenkomst een brandverzekering afsluiten, die zijn 
aansprakelijkheid als gebruiker dekt. 
De beheerder zal zijn aansprakelijkheid dekken en in zijn eigen polis afstand van verhaal invoegen 
voor wat betreft het gebruik door de gebruiker. 
De verzekeringspremie van de gebouwen m.b.t. het eigenaarsrisico valt ten laste van de beheerder. 
  
  
  
Artikel 7 – Bijkomende kosten  
  
Voor wat betreft een bijdrage in de kosten voor water- en elektriciteitsgebruik alsmede voor 
verwarming worden bijkomende afspraken gemaakt tussen beheerder en gebruiker.  
Voor verwarming : uren school (30u:week * 29 lokalen) + uren Sjamajeeke (11u x 13 lokalen)  = totaal 
aantal uren. De kostprijs van de stookolie op jaarbasis wordt gedeeld door het totaal aantal uren x 



uren per werking (school of Sjamajeeke) 
    870 + 143 = 1.013 
   
Voor elektriciteit en water : uren school (30u:week * 29 lokalen) + uren Sjamajeeke (11u * 1 lokaal)  = 
totaal aantal uren. De kostprijs van de elektriciteit en water op jaarbasis worden gedeeld door het 
aantal uren x uren per werking (school of Sjamajeeke) 
    870 + 11 = 881 
  
Hiervoor wordt er een voorschot gevraagd van 250 euro/ maand, dit bedrag wordt 3-maandelijks 
betaald en wordt jaarlijks (juli/augustus) aan de hand van de facturen afgerekend, 
  
Het onderhoud (poetsen, onderhoudsproducten ed.) van het lokaal wordt door de beheerders gedaan, 
de gebruiker betaalt hiervoor het bedrag van 85 euro/maand.  Dit bedrag wordt 3-maandelijks betaald.  
  
Deze bedragen worden 3-maandelijks betaald samen met het basisbedrag, 
  
Specifieke onkosten zoals bijvoorbeeld bijmaken sleutels, bijplaatsten codes in alarminstallaties etc… 
zijn ten laste van de gebruiker. 
  
  
  
Artikel 8 – Verdere afspraken  
  
De lokalen en het sanitair worden door de gebruiker na elk gebruik steeds opgeruimd. De gebruiker 
mag een (afsluitbare) materialenkast in het lokaal plaatsen. Eventueel worden met de scholen 
bijkomende afspraken gemaakt met betrekking tot het verstrekken van voedsel/drank aan de kinderen 
die opgevangen worden in de lokalen. 
  
  
Opgemaakt te Lummen op         2014  in twee exemplaren. 
  
  
De beheerder(s)    De gebruikers     
  
  
  
De directeurs    de gemeentesecretaris   de burgemeester 
  
  
  
  
R. Veestraeten  en G. Becue  B. Zwijzen    L. Wouters  
 
 

 
016 Goedkeuring nascholingsplan 2014-2015 van de gemee nteschool De Zonnebloem 

 
De raad 
 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 dat bepaalt dat elke basisschool een 
nascholingsplan per schooljaar dient op te stellen. 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
Gelet op het overleg met de schoolraad op 20 augustus 2014. 
 
BESLUIT  éénparig. 
 
De raad keurt het nascholingsplan 2014-2015 van de gemeenteschool De Zonnebloem goed. 

 
017 Goedkeuring tracé van de ontworpen wegenis in de v erkavelingsaanvraag van Yvo 



Ulburghs, Komenwegelke 4 te 8940 Wervik ter plaatse  Schalbroekstraat - Charles 
Wellensstraat 

 
De raad 
 
Gelet op de aanvraag van Yvo Ulburghs, Komenwegelke 4 te 8940 Wervik  tot het verkavelen van de 
percelen gelegen te Lummen, afdeling 2 sectie D nrs. 1863N, 1864S2, 1884Y, 1888C, 1889E, 1863R, 
ter plaatse Schalbroekstraat-Charles Wellensstraat. 
 
Gelet op het verkavelingsdossier en bijgevoegd ontwerp van de wegenis, lengteprofielen en type 
dwarsprofielen en detailtekeningen. 
 
Overwegende dat de verkavelingsaanvraag een uitvoering is van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RUP 
Charles Wellensstraat’, door de deputatie goedgekeurd op 13 juni 2013. 
 
Overwegende dat de verkavelingsaanvraag de aanleg van nieuwe wegenis voorziet, aangeduid op 
plan als zijnde lot 17 (groot 9a 22ca), dat de nieuwe wegenis aansluit op de Charles Wellensstraat. 
 
Overwegende dat de aanvraag conform het RUP ‘Charles Wellensstraat’ tevens twee groenzones 
voorziet, zijnde lot 19 (groot 16a 37ca) dewelke door de verkavelaar wordt aangelegd als parkzone en 
lot 18 (groot 5a 36ca).  
 
Overwegende dat lot 17, 18 en 19 na definitieve oplevering van de wegenis en de groenaanleg, 
kosteloos dienen overgedragen aan de gemeente, dat lot 17 dient ingelijfd bij het openbaar 
wegdomein. 
 
Overwegende dat er tijdens het openbaar onderzoek van 27 mei 2014 tot en met 25 juni 2014 geen 
bezwaarschriften werden ingediend. 
 
Gelet op artikel 4.2.17§2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT 19 stemmen voor en 4 onthoudingen (A. Goijens voor Lumineurs-Vld en R. Moors,  
M. Peeters en K. Claes voor N-VA). 
 
Artikel 1.-  Het tracé van de ontworpen wegenis in de verkavelingsaanvraag op naam van Yvo 
Ulburghs, Komenwegelke 4 te 8940 Wervik goed te keuren zoals voorzien op het plan nr 6 wegenis-
riolering-groen voor de percelen te Lummen, afdeling 2 sectie D nrs. 1863N, 1864S2, 1884Y, 1888C, 
1889E, 1863R, ter plaatse Schalbroekstraat-Charles Wellensstraat. 
 
Artikel 2.-  Aan de verkavelaars de last op te leggen van kosteloze grondafstand van lot 17 (groot 9a 
22ca), lot 18 (groot 5a 36ca) en lot 19 (groot 16a 37ca) aan de gemeente Lummen na definitieve 
oplevering van de wegenis en de groenaanleg. Lot 17 wordt ingelijfd bij het openbaar wegdomein. 
 
Artikel 3.-  Afschrift van dit besluit te voegen bij het verkavelingsdossier. 

 
018 Verbindingsriolering Genenbos: Goedkeuring offerte  van De Watergroep voor het 

aanpassen en verplaatsen van de waterleiding in het  kader van de riolerings- 
wegeniswerken in de Genenbosstraat. 

 
Raadslid M. Vanhoyland wil weten hoe die trekkingsrechten worden toegekend. 
 
Volgens schepen M. Vrancken worden deze jaarlijks toegekend op basis van het aantal aansluitingen 
en het aantal kilometer leidingen dat effectief gelegd wordt.  
 
Raadslid H. Suffeleers vraagt zich af hoe men weet dat het hier om correcte cijfers gaat. 
 
Schepen M. Vrancken erkent dat het hier om een raming gaat. In de marge wil hij nog meegeven dat 
het gemeentebestuur dit bedrag heeft kunnen reduceren dankzij onderhandelingen. Initieel komt men  
van een totaal bedrag van 509 000 EUR, concludeert schepen Vrancken. 



 
 
De raad 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 
Gelet op de noodzaak over te gaan tot de aanpassing van de waterleiding in een deel van de 
Genenbosstraat en een deel van de Molemstraat ingevolge het Aquafinproject "Verbindingsriool 
Genenbos". 
 
Gelet op ons besluit van 23 juni 2014 waarbij een offerte van De Watergroep voor aanpassingswerken 
aan de waterleiding in de eerst e fase goedgekeurd werd voor een bedrag van 82 165,60 EUR. 
 
Gelet op de offerte van De Watergroep van 2 oktober 2014 waaruit blijkt dat de kosten ten laste van 
de gemeente voor fase 2 geraamd worden op 106 408,60 EUR. 
 
Overwegende dat uit het schrijven van De Watergroep blijkt dat er een saldo van 1853,73 EUR 
beschikbaar is aan autonome investeringskredieten. 
 
Overwegende dat het resterende bedrag in aanmerking komt voor een subsidiëring van 75%, met een 
maximum van 70 000 EUR uit het Limburgs Solidariteitsfonds. 
 
Overwegende dat het resterende bedrag gefinancierd moet worden met eigen middelen. 
 
Gelet op het budget 2014 waarbij 580 000 EUR ingeschreven werd voor de uitvoering van dit project 
onder artikel 2014/2240700/1/0200.  
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT  20 stemmen voor en 3 onthoudingen (R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA). 
 
Artikel 1.- De voorgestelde plannen voor de aanpassingswerken van de waterleiding ingevolge het 
Aquafinproject "Verbindingsriool Genenbos" goed te keuren. 
 
Artikel 2.- Het gemeentelijk aandeel voor de aanpassingswerken in fase 2 geraamd op 106 408,60 
EUR te financieren met beschikbare autonome investeringskredieten en daarbij beroep te doen op 
een maximale tussenkomst van het Limburgs solidariteitsfonds. 
 
Artikel 3. - Het resterend bedrag, geraamd op 34554,87 EUR, te financieren met eigen middelen 
voorzien in het budget 2014 onder artikel 2014/2240700/1/0200. 
 
Artikel 4.- Afschrift van dit besluit over te maken aan De Watergroep en de financiële dienst. 

 
019 Mogelijke stroomafschakeling: stand van zaken 

 
De raad 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet 
 
Gelet op de toelichting door de burgemeester. 
 
NEEMT KENNIS VAN 
 
De huidige stand van zaken van een mogelijke stroomafschakeling. 
 



 
 
 
 

 
 
 

Gedaan te Lummen, in zitting van 20 oktober 2014. 
 

Namens de raad: 
 
de gemeentesecretaris de voorzitter 

                                                                          
 
 
Bernard Zwijzen Ludo Hermans 
 


