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Gemeenteraad
Notulen zitting van 22 oktober 2018

SAMENSTELLING ZITTING

Aanwezig:
de heer Sander Hoogstijns, voorzitter; de heer Luc Wouters, Burgemeester; mevrouw Betty Luyten, 
Eerste schepen; de heer Lars Van Rode, Tweede schepen; de heer Wim Vangeel, Derde schepen; de 
heer Mario Vrancken, Vierde schepen; de heer Dirk Snyers, Vijfde schepen; de heer Ludo Hermans, 
Raadslid; de heer Guy Vaes, Raadslid; mevrouw Maggy Peeters, Raadslid; mevrouw Veerle Beckers, 
Raadslid; de heer Hans Suffeleers, Raadslid; mevrouw An Goijens; de heer Michel Vanhoyland, 
Raadslid; de heer Stefan Coenen, Raadslid; mevrouw Rita Moors, Raadslid; mevrouw Veerle 
Verboven, Raadslid; de heer Niels Schoofs, Raadslid; de heer Koen Claes, Raadslid; de heer Johnny 
Ceyssens, Raadslid; de heer Jeffrey Mardulier, Raadslid; de heer Maarten Vannoppen, Raadslid; 
mevrouw Liesbeth Theunis, Raadslid; mevrouw Nadine Dethier, Algemeen Directeur

Zijn eveneens aanwezig:
mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter

22 oktober 2018 20:03 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE VERGADERING

1 Verslag van de gemeenteraad van 10 september 2018 

Juridische overwegingen
De bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 33, 180 en 181 §1.

BESLUIT

Individuele stemming
- 23 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; 
Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels 
Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; 
Michel Vanhoyland; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters
Besluit:
Artikel 1
Het verslag van de gemeenteraad van 10 september 2018 wordt goedgekeurd.

2 Budgetwijziging 2018 - 2

NOTULEN
Schepen Snyers geeft toelichting bij de voorliggende budgetwijziging waarbij het optrekken van het 
krediet voor de werken aan het Charles Wellensplein en voor de herstellingen aan de kerktoren van 
Lummen centrum de voornaamste wijzigingen zijn.

Raadslid Ceyssens stemt tegen de budgetwijziging omwille van het ontbreken van een kerkenplan.

Raadslid Coenen merkt op dat de middenstand bezorgd is over de timing van het project Charles 
Wellensplein.
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Schepen Snyers deelt mee dat er een informatievergadering geweest is met de middenstand om de 
timing van de werken toe te lichten, er werd afgesproken dat zij om de 14 dagen een brief krijgen 
met de stand van zaken. De oorspronkelijke timing zal kunnen aangehouden worden, de onderlaag 
asfalt zal dan klaar zijn. Dit is mogelijk omdat de werken aan de nutsleidingen vooruit geschoven 
werden en niet-zoals in de oorspronkelijke planning- pas na de wegenwerken. De bewoners zullen ook 
de mailings krijgen als zij hun emailadres doorgeven.

De heer Coenen vraagt waarom de raadsleden hier niet van op de hoogte waren en niet werden 
uitgenodigd voor deze infovergaderig?

Schepen Vangeel antwoordt dat het in zulke zaken niet abnormaal is dat de raadsleden hier niet 
uitgenodigd worden, het was een beperkte infovergadering voor de handelaars.

Juridische overwegingen
15 juli 2005: het gemeentedecreet, artikel 57

25 juni 2010: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van 
gemeenten

1 oktober 2010: Ministrieel besluit tot vaststelling van de modellen van beleidsrapporten

18 december 2017: gemeenteraad, goedkeuring budget 2018

16 april 2018: gemeenteraad, goedkeuring budgetwijziging 2018-1

25 juni 2018: gemeenteraad, vaststelling jaarrekening 2017

BESLUIT

Individuele stemming
- 17 stem(men) voor: Veerle Beckers; Stefan Coenen; An Goijens; Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; 
Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Dirk Snyers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim 
Vangeel; Michel Vanhoyland; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters
- 1 stem(men) tegen: Johnny Ceyssens
- 5 onthouding(en): Koen Claes; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels Schoofs; Hans Suffeleers
Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de budgetwijzing 2018-2 goed

Artikel 2
Dit besluit wordt samen met de goedgekeurde budgetwijziging 2018-2 overgemaakt aan de 
toezichthoudende overheid.

3 Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van dringende werken aan de 
kerktoren Lummen Centrum

NOTULEN
Raadslid Ceyssens stemt hier tegen om dezelfde reden als bij de budgetwijziging, namelijk het 
ontbreken van een kerkenplan in Lummen.

Juridische overwegingen
15 juli 2005: het gemeentedecreet, artikel 57
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17 juni 2016: wet inzake overheidsopdrachten art. 2.1°, De structuur en de principes van de investeringsregels 
bij kerkfabrieken

Feitelijke overwegingen
De kerkfabriek Lummen is eigenaar is van het schip van de kerk van Lummen centrum en het 
gemeentebestuur Lummen eigenaar is van de toren van de kerk van Lummen centrum.

De Kerkfabriek Lummen wenst dringende renovatiewerken uit te voeren aan de kerk.

De werken aan de toren dienen dringend te gebeuren teneinde de veiligheid te garanderen.

Beide partijen zijn van oordeel dat de uitvoering van de werken, voor rekening van de verschillende 
overheden, in het algemeen belang worden samengevoegd.

De samenwerkingsovereenkomst vermeldt dat de uitvoering van de overheidsopdrachten gebeurt 
door de kerkfabriek, maar dat zij niet kan gunnen zonder goedkeuring van de gemeente.

De kosten worden verdeeld volgens het aandeel van de partijen.

Een ambtenaar van de gemeente volgt de uitvoering van de werken op.

BESLUIT

Individuele stemming
- 13 stem(men) voor: Veerle Beckers; Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Dirk Snyers; 
Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; 
Mario Vrancken; Luc Wouters
- 1 stem(men) tegen: Johnny Ceyssens
- 9 onthouding(en): Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Maggy 
Peeters; Niels Schoofs; Hans Suffeleers; Michel Vanhoyland
Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen de gemeente Lummen en de 
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart met het oog op de uitvoering van dringende 
werkzaamheden aan de toren van de Onze-Lieve-Vrouwkerk Lummen centrum, eigendom van de 
gemeente Lummen.

Artikel 2
De burgemeester en de algemeen directeur te machtigen tot ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst.

4 Beheersovereenkomst gemeente - OCMW - Goedkeuring

Juridische overwegingen
15 juli 2005: Gemeentedecreet, artikel 271

22 december 2017: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 196

Feitelijke overwegingen
De bestaande samenwerkingsovereenkomst van 2014 is door het Decreet Lokaal Bestuur op sommige 
punten achterhaald. Om tot een integratie over te kunnen gaan moet er een beheersovereenkomst 
gesloten worden tussen gemeente en OCMW.
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BESLUIT

Individuele stemming
- 23 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; 
Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels 
Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; 
Michel Vanhoyland; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters
Besluit:
Artikel 1
De Gemeenteraad keurt het ontwerp van beheersovereenkomst samen met de bijlage goed.

5 Herinrichting schoolomgeving Pastoor Frederickxstraat: goedkeuring bestek en 
vaststelling gunningswijze

Juridische overwegingen
15 juli 2005: het gemeentedecreet, artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad.

15 juli 2005: het gemeentedecreet, artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.

17 juni 2016: wet inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikels 36 en 57.

17 juni 2013: wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

18 april 2017: koninklijk besluit betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen.

14 januari 2013: koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

29 juli 1991: wet betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen.

26 maart 2004: decreet betreffende de openbaarheid van bestuur.

15 oktober 2007: besluit an de gemeenteraad betreffende de goedkeuring van een module 10 
overeenkomst met het Vlaams gewest "71037/F/10/a Herinrichting van een schoolomgeving aan of in 
de buurt van een gewestweg"

21 januari 2008: besluit van de gemeenteraad betreffende de goedkeuring van het bestek voor de 
aanstelling van een ontwerper voor de herinrichting van de Pastoor Fredericxkstraat

25 maart 2008: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot gunning van 
bovengenoemde opdracht aan Arcadis Belgium nv

17 mei 2010: besluit van de gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Lummen en Infrax voor het uitvoeren van wegenis- en 
rioleringswerken in de Pastoor Frederickxstraat

22 december 2014: Goedkeuring door het Vlaams gewest van de module "71037/F/10/a Herinrichting 
van een schoolomgeving aan of in de buurt van een gewestweg"
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20 april 2015: besluit van de gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Lummen en De Lijn betreffende de heraanleg van het 
busknooppunt in de Pastoor Frederickxstraat

18 december 2017: besluit van de gemeenteraad betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 
2014-2019

Feitelijke overwegingen
In het kader van de opdracht “Herinrichting schoolomgeving Pastoor Frederickxstraat” werd een 
bestek opgesteld door studiebureau Arcadis Belgium nv.

De totale kost voor de uitvoering van deze opdracht wordt in totaal geraamd op 1 403 824,07 EUR 
incl BTW.

Het aandeel van de gemeente Lummen wordt geraamd op 783 662,25 EUR incl. BTW.

Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

De opdracht zal gepubliceerd worden op nationaal niveau.

Prijs is het enige gunningscriterium dat van toepassing zal zijn op deze opdracht.

BESLUIT

Individuele stemming
- 20 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Koen Claes; Ludo Hermans; Sander 
Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels Schoofs; Dirk Snyers; 
Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten Vannoppen; 
Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters
- 3 stem(men) tegen: Stefan Coenen; An Goijens; Michel Vanhoyland
Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het bestek "herinrichting schoolomving Pastoor Frederickxstraat" goed.

Artikel 2
De opdracht zal gegund worden bij wijze van de open procedure.

Artikel 3
De opdracht zal gepubliceerd worden op nationaal niveau.

6 Plaatsing en gebruik van bewakingscamera's-nummerplaatlezers ANPR  op 
grondgebied Lummen ter hoogte van de Ijzerstraat op de N717

NOTULEN
Raadslid Coenen vraagt zich af waarom er geen trajectcontrole voorzien wordt, zonder is het toch 
onveiliger?

Burgemeester Wouters is van mening dat in casu eerst de logica moet gerespecteerd worden en dat 
snelheidsduivels op een andere manier moeten aangepakt worden.

Raadslid Ceyssens vraagt welke logica, terug 70 km/u op het gehele traject?

Burgemeester Wouters antwoordt bevestigend want dit was het oorspronkelijk advies van de 
gemeenteraad waar de heer Ceyssens toen tegen was.
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De heer Ceyssens antwoordt dat hij er toen ook tegen was.

Juridische overwegingen
5 augustus 1992: de wet op het politieambt

30 juli 2018: de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens.

10 februari 2008: het koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er 
camerabewaking plaatsvindt.

8 mei 2018: het koninklijk besluit betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera’s en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van 
bewakingscamera’s.

28 mei 2018: het koninklijk besluit met betrekking tot de wijziging van het koninklijk besluit van 10 
februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking 
plaatsvindt.

Feitelijke overwegingen
Op 24/08/2018 heeft de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo de vraag gesteld aan de gemeente 
Lummen om een ANPR-camera te plaatsen op haar grondgebied, namelijk op een niet-besloten plaats 
op de gewestweg N717 ter hoogte van de Ijzerstraat.

Vervolgens hebben de korpschef van politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) en de korpschef van 
de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo een positief advies hierover geformuleerd en de bijkomende 
vraag gesteld om de bestaande ANPR-camera ter hoogte van de carpoolparking aan de oprit naar de 
E314 aan te passen zodat deze ingezet kan worden voor trajectcontroles.

In de provincie Limburg bestaat er reeds sinds 2015 een bovenlokaal initiatief van de 
provinciegouverneur voor het uitwerken van een cameraschild in Limburg. 

De aanwezigheid van ANPR-camera’s als algemeen preventiemiddel moet misdrijven tegen personen 
of goederen voorkomen. Verder zullen deze camera's worden gebruikt voor verkeersmonitoring, het 
monitoren van evenementen, voor het verzamelen van bewijzen van overlast of van misdrijven, voor 
het opsporen en identificeren van daders, verstoorders van de openbare orde, getuigen, of 
slachtoffers. 

ANPR-bewakingscamera’s bieden enige flexibiliteit in het opvolgen van criminaliteitsfenomenen en zijn 
een nuttig hulpmiddel voor de objectieve waarneming van overlastproblemen en de preventieve 
aanpak ervan. 

Camerabewaking maakt het mogelijk om te observeren, misdrijven vast te stellen en daders ervan op 
te sporen; alle gebeurtenissen die een gevaar of een risico inhouden voor de openbare orde en 
veiligheid snel te detecteren en er gevat op te reageren. 

De diverse door de politie genomen maatregelen, zoals spreiding van de patrouilles in tijd en ruimte, 
fenomeengerichte patrouilles, analysegestuurde patrouilles, anonieme patrouilles, …, leveren nog 
steeds onvoldoende resultaat op in de strijd tegen, in het bijzonder, de woninginbraken. ANPR-
camera’s zijn een technologisch hulpmiddel dat de politie heel wat capaciteit kan besparen. 
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Door de aanwezigheid van camerabewaking ontstaat een subjectief veiligheidsgevoel. Ze dragen aldus 
bij tot het veiligheidsgevoel van de burgers. Anno 2018 bestaat er ook een breed maatschappelijk 
draagvlak voor de plaatsing en het gebruik van camera’s. 

De ANPR-camera’s schenden de privacy van de bewoners en bezoekers in het cameragebied niet 
doordat de beelden genomen worden op het openbaar domein en het publiek wordt ingelicht middels 
pictogrammen die aangeven dat er camerabewaking plaatsvindt. Enkel het kenteken, de locatie en het 
tijdstip van vastlegging van het kenteken en de foto-opname van het voertuig worden bewaard. 

De plaatsing van een ANPR-camera op de N717 tussen Beringen en Lummen vormt een nuttige 
aanvulling op de bestaande informatie van de ANPR-camera’s ter hoogte van de oprit van de E314. 

Momenteel gebruiken heel wat daders van bedrijfs- en woninginbraken en andere misdrijven op het 
grondgebied van zowel de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo als de politiezone Limburg Regio 
Hoofdstad de gewestelijke en gemeentelijke verbindingswegen om via de vlakbij gelegen 
verkeerswisselaar E314/E313 te Lummen te vluchten naar één van de vier windstreken.

De locatie van de camera’s is gekozen met het oog op een maximale afdekking van in- en uitgaand 
verkeer tussen de politiezones Limburg Regio Hoofdstad en Beringen/Ham/Tessenderlo. 

De vraag van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo van 24/08/2018 gaat enkel over het plaatsen 
van de camera's op het grondgebied Lummen, gericht op het ondersteunen van gerechtelijke 
onderzoeken.

De hoofdcommissaris van politiezone LRH en de commissaris van politiezone 
Beringen/Ham/Tessenderlo vragen naast toestemming voor de plaatsing van de ANPR camera op de 
gewestweg N717,  ook de toestemming van de gemeenteraad voor het aanpassen van de bestaande 
ANPR-camera ter hoogte van de carpoolparking aan de oprit van de E314 zodat tussen beide camera's 
een trajectcontrole kan worden uitgevoerd. De ANPR-camera's die reeds op Lummens grondgebied 
geplaatst werden, werden tot nu toe niet ingezet voor trajectcontrole maar zijn enkel gericht op het 
ondersteunen van gerechtelijke onderzoeken.

BESLUIT

Individuele stemming
- 18 stem(men) voor: Veerle Beckers; Koen Claes; Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; 
Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Maggy Peeters; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy 
Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc 
Wouters
- 2 stem(men) tegen: Johnny Ceyssens; Michel Vanhoyland
- 3 onthouding(en): Stefan Coenen; An Goijens; Niels Schoofs
Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad geeft principieel goedkeuring voor het plaatsen van de ANPR-camera zoals 
gevraagd door de politiezone Beringen/Ham/tessenderlo van 24/08/2018 waarbij er duidelijk gesteld 
wordt dat de camera niet ingezet wordt voor trajectcontroles of snelheidsmetingen.

Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van de bijkomende vraag van de korpscheffen van politiezones 
Beringen/Ham/Tessenderlo en Limburg Regio Hoofdstad,  tot het verlenen van toestemming voor het 
aanpassen van de bestaande ANPR-camera ter hoogte van de carpoolparking aan de oprit naar de 
E314 zodat tussen beide ANPR-camera’s een trajectcontrole kan worden ingericht. De gemeenteraad 
geeft hiervoor geen toestemming.
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7 Akte gratis grondafstand Vooruitzien aan de gemeente Lummen ten gevolge van 
een uitvoering van een verkavelingsvoorwaarde opgenomen in de verkaveling 
van de Charles Wellensstraat

Juridische overwegingen
15 mei 2009 en latere wijzigingen: de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

15 juli 2005 en latere wijzigingen: het Gemeentedecreet

26 maart 2004: het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur

Feitelijke overwegingen
Het verdelingsplan betreffende de verdeling van perceel 2 D nrs 1863T, 1884Y ter plaatse Charles 
Wellensstraat in 9 loten (loten 1 tem 9), voorgelegd door de afdeling Vastgoedtransacties, opgemaakt 
door studiebureau S.t.W. dd. 2/8/2017 ter plaatse Charles Wellensstraat werd positief beoordeeld 
door het schepencollege in de zitting van 21 november 2017.

De verdeling is in overeenstemming met de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning de dato 
27/10/2015 voor het bouwen van 9 sociale woningen, ter plaatse Charles Wellensstraat. Gezien lot A 
(4a 96ca) overeenkomstig de voorwaarden van de stedenbouwkundige vergunning na aanleg 
kosteloos dient overgedragen te worden aan de gemeente, dient hiervoor eveneens de akte verleden 
te worden.

De burgemeester en de algemeen directeur dienen gemachtigd te worden om deze akte te verlijden.

BESLUIT

Individuele stemming
- 23 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; 
Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels 
Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; 
Michel Vanhoyland; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters
Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad geeft haar goedkeuring aan de ontwerpakte, opgesteld door notaris Lambrecht, 
over de gratis grondafstand van het lot A (4a96ca groot) zoals voorzien binnen de aanvraag tot 
verkavelingsvergunning ingediend door de heer Yvo Ulburghs, Komenwegelke 4, te 8940 Wervik voor 
het verkavelen van het perceel in 9 loten en binnen de stedenbouwkundige vergunning van 27 
oktober 2015 toegekend aan de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien voor het bouwen van 9 
gezinswoningen.

Artikel 2
De burgemeester en algemeen directeur te machtigen om de gemeente te vertegenwoordigen bij het 
verlijden van de akte bij notaris Lambrecht. 

8 Akte gratis grondafstand en overdracht voor inlijving bij het openbaar domein 
conform stedenbouwkundige vergunning ter plaatse Schulensebaan 3

Juridische overwegingen
15 mei 2009 en latere wijzigingen: de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

15 juli 2005 en latere wijzigingen: het Gemeentedecreet

26 maart 2004: het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur
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Feitelijke overwegingen
De stedenbouwkundige vergunning de dato 27 maart 2018 afgeleverd aan Van de Kreeke Speciale 
Technieken, Nijverheidspark 22, 3580 Beringen voor perceel sectie D nr. 1741W tp. Schulensebaan 3, 
voor het regulariseren van een appartementsgebouw, waarin een gratis grondafstand is voorzien voor 
inlijving bij het openbaar domein.

Het opmetingsplan van het perceel 2/D/1741W de dato 11 september 2018 opgemaakt door 
studiebureau Aaro-Topo, St-Truidersteenweg 17, 3540 Herk-de-Stad.

BESLUIT

Individuele stemming
- 23 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; 
Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels 
Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; 
Michel Vanhoyland; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters
Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de ontwerpakte, opgemaakt door notaris Baudouin Verelst, goed voor de 
kosteloze grondafstand aan de gemeente Lummen voor inlijving bij het openbaar domein van een 
deel van perceel sectie D nr. 1741W tp. Schulensebaan 3, 37ca groot volgens opmetingsplan de dato 
11 september 2018, opgemaakt door Studiebureau Aaro-Topo, St-Truidersteenweg 17, 3540 Herk-de-
Stad.

Artikel 2
De burgemeester en algemeen directeur te machtigen om de gemeente te vertegenwoordigen bij het 
verlijden van de akte bij notaris Baudouin Verelst.

9 Consortium 12-12: noodhulp voor Indonesië

Juridische overwegingen
15 juli 2005: het gemeentedecreet, artikel 57

Feitelijke overwegingen
Aanvraag van het Consortium 12-12 dd. 4 oktober 2018

BESLUIT

Individuele stemming
- 22 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; 
Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Maggy Peeters; Dirk 
Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Michel 
Vanhoyland; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters
- 1 onthouding(en): Niels Schoofs
Besluit:
Artikel 1
De Gemeenteraad gaat akkoord met de vraag van het Consortium 12-12 en beslist om een bedrag 
van 1.000 euro noodhulp te storten. 

10 Bruikleenovereenkomst schilderij Jos Damien 'Mon ami Wellens et sa famille'

Juridische overwegingen
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15 juli 2005: het gemeentedecreet, artikel 43 paragraaf 2

25 september 2018: kennisname college van burgemeester en schepenen

BESLUIT

Individuele stemming
- 23 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; 
Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels 
Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; Wim Vangeel; 
Michel Vanhoyland; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters
Besluit:
Artikel 1
De bruikleenovereenkomst zoals toegevoegd in bijlage wordt goedgekeurd en neemt aanvang op 5 
november 2018.

11 Limburg.net: agenda en in te nemen standpunten voor de algemene vergadering 
van 28 november 2018

Juridische overwegingen
De bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Limburg.net is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, en meer 
bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 12, §2 ,3° van het decreet van 6 
juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, verder het Decreet genoemd.

Feitelijke overwegingen
Het feit dat de gemeente lid is van Limburg.net.

De statuten van Limburg.net.

De uitnodiging de dato 16 juli 2018 met vermelding van de volledige agenda:

1)    Welkom door de voorzitter

2)    Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering

3)    Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten)

4)    Ontslag en benoeming van bestuurders

5)    Begroting 2019, te ontwikkelen activiteiten en strategie

6)    Uittreding provincie

7)    Varia

Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te 
weigeren 

BESLUIT

Individuele stemming
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- 17 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty 
Luyten; Jeffrey Mardulier; Niels Schoofs; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; 
Lars Van Rode; Wim Vangeel; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters
- 6 onthouding(en): Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; Rita Moors; Maggy Peeters; Michel 
Vanhoyland
Besluit:
Artikel 1
De agendapunten van de Algemene Vergadering van 28 november 2018 van de Opdrachthoudende 
Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het 
bezorgen van een afschrift  in tweevoud aan Limburg.net.

12 Limburg.net: agenda met statutenwijziging en in te nemen standpunten voor de 
bijzondere algemene vergadering van 28 november 2018

Juridische overwegingen
De bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Limburg.net is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, en meer 
bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 12, §2 ,3° van het decreet van 6 
juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, verder het Decreet genoemd.

Feitelijke overwegingen
Het feit dat de gemeente lid is van Limburg.net.

De statuten van Limburg.net.

De uitnodiging de dato 16 juli 2018 met vermelding van de volledige agenda:

1)    Welkom door de voorzitter

2)    Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten)

3)    Statutenwijziging

Er geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te 
weigeren.

BESLUIT

Individuele stemming
- 17 stem(men) voor: Veerle Beckers; Johnny Ceyssens; Ludo Hermans; Sander Hoogstijns; Betty 
Luyten; Jeffrey Mardulier; Dirk Snyers; Hans Suffeleers; Liesbeth Theunis; Guy Vaes; Lars Van Rode; 
Wim Vangeel; Michel Vanhoyland; Maarten Vannoppen; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc 
Wouters
- 6 onthouding(en): Koen Claes; Stefan Coenen; An Goijens; Rita Moors; Maggy Peeters; Niels 
Schoofs
Besluit:
Artikel 1
De agendapunten van de Bijzondere Algemene Vergadering van 28 november 2018 van de 
Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.
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Artikel 2
De statutenwijziging van Limburg.net zoals uiteengezet in de bijlages ‘BAV181128_Nota 
statutenwijziging_v005_LN’ en ‘BAV181128_ Limburg.net vergelijkende statuten_v005’ , wordt  
goedgekeurd.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het 
bezorgen van een afschrift  in tweevoud aan Limburg.net.

22 oktober 2018 22:00 - De voorzitter sluit de zitting

de algemeen directeur
Nadine Dethier

de voorzitter
Sander Hoogstijns

voor eensluidend afschrift

de algemeen directeur

Nadine Dethier

de voorzitter

Sander Hoogstijns


