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Gemeenteraad
Notulen zitting van 30 maart 2017

SAMENSTELLING ZITTING

Aanwezig:
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 Guy Vaes, Raadslid; mevrouw Maggy Peeters, Raadslid; mevrouw Veerle Beckers, Raadslid; 
de heer Hans Suffeleers, Raadslid; mevrouw An Goijens; de heer Michel Vanhoyland, Raadslid; 
mevrouw Veerle Verboven, Raadslid; de heer Sander Hoogstijns, voorzitter waarnemend; de heer 
Koen Claes, Raadslid; de heer Johnny Ceyssens, Raadslid; de heer Jeffrey Mardulier, Raadslid; de 
heer Maarten Vannoppen, Raadslid; de heer Bernard Zwijzen, Gemeentesecretaris

Verontschuldigd:
de heer Ludo Hermans, Voorzitter; de heer Dirk Snyers, Vijfde schepen; de heer Stefan Coenen, 
Raadslid; mevrouw Maggi Van der Eycken, Raadslid; mevrouw Rita Moors, Raadslid; de heer Niels 
Schoofs, Raadslid

30 maart 2017 20:00 -De voorzitter opent de besloten zitting 

1 Verslag van de gemeenteraad van 20 februari 2017

BESLUIT

Individuele stemming
- 16 stem(men) voor: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; Guy 
Vaes; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; An Goijens; Michel Vanhoyland; Veerle Verboven; Sander 
Hoogstijns; Koen Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen
- 1 onthouding(en): Maggy Peeters

Artikel 1
Het verslag van de gemeenteraad van 20 februari 2017 wordt goedgekeurd.

OPENBARE VERGADERING

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

NOTULEN

De projectbegeleider An de Corte van Wonen West-Limburg licht uitgebreid de werking van Wonen 
West-Limburg toe.

De burgemeester deelt mee dat de vlaamse regering in december 2016 pas de beslissing genomen 
heeft om deze problematiek over te hevelen naar de gemeenten. Wij moesten absoluut deze 
reglementen stemmen einde maart, vandaar dan ook het feit dat we in maart nog een gemeenteraad 
moesten houden.

Raadslid A. Goijens vraagt of men enkel actie onderneemt als er een klacht van een huurder komt?
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De projectbegeleider, A. De Corte, antwoordt hierop negatief, en deelt mee dat dit ook kan op vraag 
van de politie of Wonen Vlaanderen en dat men pas ingrijpt als er acute problemen zijn.

De burgemeester voegt hieraan toe dat onze diensten in samenspraak werken met de politie om de 
problematiek te detecteren en aan te pakken.

Raadslid J. Ceyssens vraagt of dit dan het antwoord is op zijn vraag tijdens de gemeenteraad in 
januari?

Waarop de burgemeester bevestigend antwoordt.

Raadslid J. Ceyssens merkt op dat er in het reglement geen verplichting meer staat om een register 
van leegstand bij te houden en vraagt of wij deze problematiek dan toch nog gaan aanpakken?

A. Decorte antwoordt dat er wel degelijk nog een verplichting is om dit probleem vanuit de gemeente 
aan te pakken.

De burgemeester deelt mee dat dit zelfs zonder verplichting voor ons een absolute must is om de 
problematiek aan te pakken.

Raadslid A. Goijens vraagt of er intussen een cumul bestaat van die drie reglementen of dat je op de 
drie aspecten boetes moet betalen?

A. Decorte antwoordt dat er in sommige gevallen een dubbele heffing mogelijk is met het 
verwaarloosd zijn van de woning.

Raadslid M. Vanhoyland vraagt of er binnen dit gegeven ook een inventarisatie van asbest gedaan 
wordt.

A. Decorte licht toe dat dit inderdaad een aandachtspunt is en dat men daarover aan het 
brainstormen is hoe men deze problematiek eventueel in kaart kan brengen".

Raadslid M. Vanhoyland reageert: "Ik heb indertijd ervoor gepleit om de asbestheffing op het 
containerpark af te schaffen om te vermijden dat dit goedje in de wilde natuur gedropt wordt. Ik stel 
voor dat hierin door WWL actie ondernomen wordt".

De burgemeester antwoordt dat vanaf het moment dat er een sloopvergunning aangevraagd wordt, er 
een asbestrapport/inventaris afgeleverd dient te worden.

Raadslid K. Claes maakt hierbij nog volgende opmerking: "Niet alle golfplaten bevatten per definitie 
asbest dus dat onderscheid is van buitenaf moeilijk te maken. Het opmaken van een asbestinventaris 
zal dus geen evidentie zijn".

BESLUIT

Individuele stemming
- 13 stem(men) voor: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; Guy 
Vaes; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; Veerle Verboven; Sander Hoogstijns; Johnny Ceyssens; 
Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen
- 4 onthouding(en): Maggy Peeters; An Goijens; Michel Vanhoyland; Koen Claes

Artikel 1
Het reglement op belasting op ongeschikte en onbewoonbaar verklaarde woningen zoals in bijlage 
goed te keuren.
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Artikel 2
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

3 Reglement inzake de inventarisatie van en de heffing van een belasting op 
verwaarloosde woningen en gebouwen 

NOTULEN

Raadslid A. Goijens wenst te weten hoe de regeling is rond bedrijfsgebouwen?

De projectbegeleider, A. Decorte deelt mee dat van zodra men boven de vijf aren zit, dan is de 
inventarisatie voor Wonen Vlaanderen, en daar bestaat een apart register voor. 

BESLUIT

Individuele stemming
- 13 stem(men) voor: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; Guy 
Vaes; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; Veerle Verboven; Sander Hoogstijns; Johnny Ceyssens; 
Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen
- 4 onthouding(en): Maggy Peeters; An Goijens; Michel Vanhoyland; Koen Claes

Artikel 1
Het reglement inzake de inventarisatie van en de heffing van een belasting op verwaarloosde 
woningen en gebouwen zoals in bijlage goed te keuren.

Artikel 2
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
4 Levering brandstoffen via tankkaarten: goedkeuring bestek en vaststelling 

gunningswijze

NOTULEN

Raadslid M. Vanhoyland vraagt zich af wat het nut is van het tweede criterium met betrekking tot 
afstand van de werkplaatsen als je voldoende aanbod in de omgeving hebt?

Schepen W. Vangeel antwoordt dat in het bestek duidelijk vermeld staat hoe het tweede criterium 
wordt geïnterpreteerd en dat het wel degelijk nuttig is om een dergelijk criterium in te voegen in het 
bestek.

Raadslid A. Goijens meent dat een tankkaart meestal aan één iemand wordt toegewezen?

Schepen W. Vangeel weerlegt dit en deelt mee dat de tankkaart aan een voertuig wordt toegewezen, 
en via het track&trace systeem kan je perfect kijken wie wanneer getankt heeft. 

Raadslid M. Vannoppen zegt dat bovendien een bestuurder ook een code kan meekrijgen.

BESLUIT

Individuele stemming
- 17 stem(men) voor: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; Guy 
Vaes; Maggy Peeters; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; An Goijens; Michel Vanhoyland; Veerle 
Verboven; Sander Hoogstijns; Koen Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen
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Artikel 1
Het bestek voor de opdracht "levering van brandstoffen via tankkaarten" wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.

Artikel 3
Bovengenoemde opdracht zal gepubliceerd worden op nationaal niveau. 

5 Aanneming OC De Link: goedkeuring bestek en vaststelling gunningswijze

BESLUIT

Individuele stemming
- 17 stem(men) voor: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; Guy 
Vaes; Maggy Peeters; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; An Goijens; Michel Vanhoyland; Veerle 
Verboven; Sander Hoogstijns; Koen Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen

Artikel 1
Het bestek voor de opdracht "oprichting ontmoetingscentrum "De Link", jeugdlokalen en afbraak 
elektriciteitscabine te Linkhout" wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.

Artikel 3
Bovengenoemde opdracht zal bekendgemaakt worden op nationaal niveau.

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

NOTULEN

Raadslid M. Vanhoyland vraagt of er in het verleden al ooit iets gevonden is?

De burgemeester antwoordt hierop negatief, maar je moet in sommige gevallen toch een onderzoek 
voeren.

BESLUIT

Individuele stemming
- 17 stem(men) voor: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; Guy 
Vaes; Maggy Peeters; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; An Goijens; Michel Vanhoyland; Veerle 
Verboven; Sander Hoogstijns; Koen Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen

Artikel 1
Het bestek voor de opdracht "uitvoeren van een archeologische prospectie met ingreep in de bodem 
met het oog op de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum en jeugdlokalen" wordt goedgekeurd.
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Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.

Artikel 3
Volgende firma's zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

 ABO nv, Mevrouwhofstraat 1a, 3511 Hasselt (Kuringen)
 Studiebureau Archeologie bvba, Bietenweg 20, 3300 Tienen
 Triharch, Heuve 25, 3071 Erps-Kwerps (Kortenberg)
 Vlaams Erfgoedcentrum, Saffierstraat 5K, 2200 Herentals

7 Uitvoeren van een archeologische prospectie met ingreep in de bodem met het 
oog op de herinrichting van het Charles Wellensplein en de Dorpsstraat: 
goedkeuring bestek, vaststelling gunningswijze en lijst aan te schrijven firma's

BESLUIT

Individuele stemming
- 17 stem(men) voor: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; Guy 
Vaes; Maggy Peeters; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; An Goijens; Michel Vanhoyland; Veerle 
Verboven; Sander Hoogstijns; Koen Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen

Artikel 1
Het bestek voor de opdracht "uitvoeren van een archeologische prospectie met ingreep in de bodem 
met het oog op de herinrichting van het Charles Wellensplein en de Dorpsstraat" wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.

Artikel 3
Volgende firma's zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

 ABO nv, Mevrouwhofstraat 1a, 3511 Hasselt (Kuringen)
 Studiebureau Archeologie bvba, Bietenweg 20, 3300 Tienen
 Triharch, Heuve 25, 3071 Erps-Kwerps (Kortenberg)
 Vlaams Erfgoedcentrum, Saffierstraat 5K, 2200 Herentals

8 Aanleg riolering en fietspaden in de Thiewinkelstraat en aanleg riolering en 
wegenis in de Opworpstraat, Kievitstraat, Sint Jansstraat en Geerstraat - 
lastenboek

NOTULEN

Raadslid M. Vanhoyland opent met een samenvattende vraagstelling: "De laatste keer is er een 
hoorzitting geweest in Thiewinkel, toen ging je naar de vrederechter. De vrederechter heeft geen 
uitspraak gedaan. Vervolgens zijn jullie in overleg gegaan met de betrokkene. Wat is er nadien nog 
gebeurd?"

Schepen M. Vrancken licht toe: "Er is heel veel gebeurd. Je kan dat lezen in de verslagen van het 
college die maandelijks over dit onderwerp op de agenda staan. Wij hebben verschillende pistes 
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voorgesteld aan de betrokken bewoners, en die mensen hebben zelf ook pistes voorgesteld. Alle 
pistes zijn onderzocht maar geen enkele weerhouden. Dus op zeker moment moeten we verder gaan 
met de bouwvergunning en trachten om het project zo maximaal mogelijk te realiseren".

Raadslid Vanhoyland merkt op dat het probleem eigenlijk het bufferbekken was.

Dit wordt door schepen M. Vrancken verduidelijkt:"Aan de hand van verschillende studies hebben de 
experts gegarandeerd dat er geen probleem was met het bufferen van het overtollige water. De 
waterbuffering zou gaan via ingebuisde grachten en drie bufferbekkens".

Raadslid H. Suffeleers was van mening dat we pas een volledige subsidie kregen als we een volledig 
fietspad zouden leggen, en stelt zich de vraag of er nu een precedent geschapen wordt waar men 
door de onwilligheid van bepaalde personen geen subsidies voor een stuk fietspad kan bekomen?

Schepen M. Vrancken antwoordt dat men nu daar een verharde berm gaat leggen zodat er rechtdoor 
kan gereden worden en de veiligheid gegarandeerd blijft.

De burgemeester zegt de vraag van raadslid Suffeleers niet goed te begrijpen. Wil je misschien dat we 
wachten tot de hele discussie uitgeklaard is via gerechtelijke weg vooraleer er effectief een start kan 
gemaakt worden met het aanleggen van de fietspaden?

Raadslid Suffeleers verduidelijkt: "Neen, zeker niet. Ik vind het gewoon spijtig dat de weg zelf niet 
aangepakt is in dit dossier, want er is voor wat betreft de weg nog steeds sprake van teervervuiling, 
waaraan men binnen een aantal jaren sowieso iets zal moeten doen. Binnen een zestal jaren zullen 
we dus de weg opnieuw opengooien terwijl er nu al hinder is door de aanleg van de fietspaden".

Schepen Vrancken merkt op dat niet wij beslissen dat we een gewestweg gaan vernieuwen, gezien 
dat de verantwoordelijkheid is van het Agentschap Wegen en Verkeer en bovendien meent hij dat de 
weg op zich nog zo slecht niet is.

Raadslid A. Goijens wil graag weten waar exact die drie bufferbekkens komen?

Schepen M. Vancken deelt mee dat deze komen in de Claeshoekstraat, tegenover de Claeshoekstraat 
en eentje aan de Nessenheidestraat en hij is van mening dat dit een zeer grote stap is, waarmee men 
echt verder moet.

Raadslid A. Goijens vraagt of dat dispuut nu juridisch ten einde is?

Waarop schepen Vrancken negatief antwoordt, met het gegeven dat dit nog lang kan duren, maar 
intussen kunnen we nu wel verder met het dossier van de fietspaden.

De burgemeester licht dit verder toe: "De problematiek rond de onteigeningen bij de aanleg van 
fietspaden is trouwens geen Lummens probleem. Al die onteigeningen gebeuren met 
hoogdringendheid, maar volgens de vrederechter is dit geen basis meer om te onteigenen. We achten 
de kans groot dat we een procedure moeten opstarten voor de burgerlijke rechtbank die nog lang kan 
aanslepen".

Raadslid J. Ceyssens vraagt op welke manier men een veilige doorgang garandeert op de tijdelijke 
verharding?

Hierop antwoordt schepen Vrancken dat het asfalt is met markeringen waarover vlot doorgereden kan 
worden door de fietser.
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Ook raadslid Ceyssens wil weten hoe de doorstroming van het verkeer zal verlopen tijdens de werken 
en of ook hier opnieuw de veiligheid kan gegarandeerd worden.

Dit gegeven wordt toegelicht door schepen L. Van Rode:"Er zullen grote omleidingen voorzien 
worden. Wij moeten ook kijken in het kader van de werken zelf of we zijstraten kunnen inzetten voor 
de afleiding van het verkeer.  Wij kunnen uiteraard niet alles voorzien want voor zo'n groot werk 
hebben we geen precedent. Wij gaan uiteraard voorafgaandelijk de bewoners informeren, ondermeer 
via infovergaderingen etc..".

Raadslid Ceyssens vraagt waarom er eerst naar de pers werd gegaan alvorens de gemeenteraad in te 
lichten?

De burgemeester verklaart dit als volgt:"We hadden een concrete vraag van de pers. Er kwam 
sowieso een artikel over deze problematiek en ofwel zeggen we niks en dan wordt er gewoon 
geschreven dat de burgemeester geen commentaar wilde geven. Vandaar dat we ervoor gekozen 
hebben om de pers te informeren, hoewel we liever ook eerst de gemeenteraad zouden informeren".

Raadslid K. Claes deelt mee dat ook zij voor de fietspaden zijn, maar wij vinden dat het dossier veel 
sneller had kunnen gaan, vandaar dat N-VA zich onthoudt in dit dossier.

BESLUIT

Individuele stemming
- 12 stem(men) voor: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; Guy 
Vaes; Veerle Beckers; Veerle Verboven; Sander Hoogstijns; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; 
Maarten Vannoppen
- 5 onthouding(en): Maggy Peeters; Hans Suffeleers; An Goijens; Michel Vanhoyland; Koen Claes

Artikel 1
Over te gaan tot het aanleggen van fietspaden in de Thiewinkelstraat en riolering in de 
Thiewinkelstraat, Kievitstraat, Opworpstraat, Geerstraat en Sint Janstraat en de opdracht te gunnen 
overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bijzonder bestek op basis van een open 
aanbesteding.

Artikel 2
Het bijzonder bestek voor deze opdracht met contractuele en technische bepalingen wordt 
goedgekeurd.

Artikel 3
Het gesubsidieerde aandeel geraamd op 1 556 064.36 EUR excl. BTW conform de 
moduleovereenkomst terug te vorderen van het Vlaamse Gewest.

Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht, geraamd op 2 232 938.3 EUR excl. BTW vast te leggen op het 
verbinteniskrediet onder de budgetcode 2014/2240007/1/0200 en de ontvangsten onder 
budgetcode 2014/4951000/1/0200. 

Artikel 5
Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan de financiële dienst, Infrax en AWV.
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Artikel 6
Bovengenoemde opdracht zal gepubliceerd worden op Europees niveau.

9 Schriftelijke vraagstelling raadslid J. Ceyssens betreffende duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen

NOTULEN

Raadslid Ceyssens licht zijn vraagstelling toe:"Mijn vraag is of wij als pilootgemeente kunnen fungeren 
in dit dossier? Het zou een uitgelezen kans zijn om die doelstellingen uit te rollen. Ik begrijp wel dat 
het een zekere belasting voor de diensten meebrengt".

Schepen W. Vangeel antwoordt:"Voor ons is de vergadering van de GROS afgelopen donderdag een 
startmoment om deze problematiek verder aan te pakken. Wij zitten eigenlijk al met een heleboel 
taken, dus we moeten kijken in hoeverre dit voor onze diensten haalbaar is. Wij zouden al een 
beleidscoördinator moeten inzetten en dezen zijn momenteel overbevraagd. Ik heb de vraag 
doorgespeeld aan het managementteam en deze heeft geoordeeld dat, omwille van de tijd die er in 
zou kruipen en omwille van de diverse prioriteiten, dit negatief te adviseren, wat niet wil zeggen dat 
we niet de intentie hebben om aan deze problematiek te werken".

Waarop raadslid M. Vanhoyland reageert het weinig ambitieus te vinden van de ambtenaren als er 
gesteld wordt dat men niet de tijd vindt om zich hiervoor vijf keren per jaar vrij te maken.

De burgemeester reageert hierop en vindt dat het niet kan dat raadslid Vanhoyland insinueert dat 
onze ambtenaren geen ambitie hebben.

Raadslid Vanhoyland meent te kunnen zeggen dat hoe hoger men in de hiërarchie stijgt, hoe minder 
efficient men werkt, hetgeen hij uit eigen ervaring bij Procter & Gamble heeft kunnen ondervinden.

De secretaris komt tussen met volgende mededeling:"Ik vind dat ik hier als secretaris moet 
tussenkomen omdat hier totaal onterecht bepaalde dingen worden geïnsinueerd over de inzet van het 
gemeentepersoneel. Ik vind het persoonlijk onaanvaardbaar: als u hier durft te beweren dat wij hier 
allemaal maar twintig percent van onze tijd efficiënt benutten dan is dat een slag in het gezicht van al 
die ambtenaren die hier elke dag het beste van zichzelf geven voor de organisatie en voor de 
burgers".

Nog beweert raadslid Vanhoyland dat we allemaal de voorbeelden kennen van mensen die 
vergaderen, puur om te vergaderen.

De burgemeester antwoordt te mogen veronderstellen dat het voorbeeld daarvan voor hem zit in de 
persoon van het geachte raadslid.

Raadslid Ceyssens begrijpt dat er terecht een probleem van prioriteiten is, maar hoopt dat men de 
handvaten die aangeboden worden in de voorstellen toch zal meenemen in de meerjarenplan-
besprekingen in 2019, om zodoende toch deels de ambitie die voorop gesteld wordt waar te maken.

Raadslid Vanhoyland merkt nogmaals op dat de inspanning zich beperkt tot maximum vijf keren per 
jaar, en we zijn 2017 al voor een derde gepasseerd.

Schepen W. Vangeel geeft aan dat men meer werk heeft dan gewoon ergens te gaan luisteren als je 
als pilootgemeente naar buiten wil treden.

Raadslid Vanhoyland meent dat men expertise zou kunnen opdoen door te luisteren. 
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BESLUIT

Individuele stemming
- 3 stem(men) voor: Hans Suffeleers; Michel Vanhoyland; Johnny Ceyssens
- 12 stem(men) tegen: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; 
Guy Vaes; Veerle Beckers; Veerle Verboven; Sander Hoogstijns; Koen Claes; Jeffrey Mardulier; 
Maarten Vannoppen
- 2 onthouding(en): Maggy Peeters; An Goijens

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om geen goedkeuring te geven en dus niet in te gaan op de vraag van 
raadslid J. Ceyssens om als gemeente deel te nemen aan het ondersteuningstraject.

 

10 Schriftelijke vraagstelling raadslid J. Ceyssens tot het oprichten van een 
bijzondere gemeenteraadscommissie conform artikel 39 §1 tweede lid van het 
gemeentedecreet

NOTULEN

Raadslid Ceyssens licht zijn vraagstelling toe: "De groenfractie vraagt om de oprichting van een 
bijzondere gemeenteraadscommissie in het kader van meer democratie en transparantie. Nu krijgen 
we één maal per jaar een kort verslag van diegenen die deel uitmaken van de intercommunales maar 
eigenlijk moeten we een commissie oprichten".

Schepen L. Van Rode stelt zich de vraag of dit wel zo'n nuttige vergadering zou zijn, gezien diezelfde 
vragen kunnen toch ook gesteld kunnen worden in de gemeenteraad.

Ook de burgemeester deelt deze mening en voegt eraan toe dat wij toch mensen afvaardigen vanuit 
de gemeenteraad om juist te weten wat er gebeurt in de diverse intercommunales en we krijgen 
hierover ook een terugkoppeling.

Raadslid Ceyssens besluit dat hij bij niet oprichting van de commissie dan rechtstreeks de vragen aan 
de betrokken leden in de gemeenteraad zal stellen.  

BESLUIT

Individuele stemming
- 3 stem(men) voor: Hans Suffeleers; Michel Vanhoyland; Johnny Ceyssens
- 12 stem(men) tegen: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; 
Guy Vaes; Veerle Beckers; Veerle Verboven; Sander Hoogstijns; Koen Claes; Jeffrey Mardulier; 
Maarten Vannoppen
- 2 onthouding(en): Maggy Peeters; An Goijens

Artikel 1
De gemeenteraad geeft geen goedkeuring en wenst dus niet in te gaan op de vraag van raadslid J. 
Ceyssens om als gemeente Lummen een commissie op te richten die waakt over de afstemming van 
het gemeentelijk beleid op de gemeentelijke samenwerkingsverbanden.
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11 Opmaak van ontwerpen voor het buitengewoon onderhoud van diverse wegen en 
parkeerplaatsen: goedkeuring bestek, vaststelling gunningswijze en lijst aan te 
schrijven firma's

NOTULEN

Raadslid H. Suffeleers vraagt waarom we nu niet terug zelf een bestek opmaken?

Schepen M. Vrancken antwoordt dat bij de opmaak het achteraf bleek dat dit meer expertise vergde 
dan we initieel hadden ingeschat.

Raadslid Suffeleers is van mening dat als je dat steeds gaat uitgeven, je nooit de expertise zult 
verkrijgen.

De burgemeester verduidelijkt dat men op dit moment het personeelslid dat men hiervoor zou kunnen 
naar voren schuiven onmogelijk hiervoor kan inzetten gezien de workload momenteel veel te groot is. 
Hij deelt mee dat men zeker bij de werklastmeting gaat kijken wat de mogelijkheden naar de 
toekomst zijn.

Raadslid Vanhoyland geeft aan dezelfde opmerking als raadslid Suffeleers te hebben  en begrijpt hij 
niet dat we hierop terugkomen, gezien we intussen expertise hebben opgebouwd..

Schepen Vrancken repliceert als volgt:"Ik zeg niet dat we hierop in de toekomst niet kunnen 
terugkomen, maar op dit moment zitten onze mensen volledig in een piek van werk met de oprichting 
van diverse gebouwen in het kader van diverse projecten".

Raadslid Vanhoyland denkt dat we dan misschien de expertise voor verschillende gemeenten 
tegelijkertijd moeten aanwerven zodat we dat kunnen bundelen?

De burgemeester verwijst naar de reactie van raadslid Vanhoyland over de oprichting van Wonen 
West-Limburg waarvan hij initieel helemaal geen voorstander was.

Raadslid Suffeleers deelt mee dat rond de zone Brussel Haviland een pakket van vijf gemeenten 
samen neemt om een bestek op te maken, en op die manier krijg je betere prijzen omwille van het 
grotere volume, concludeert hij. 

BESLUIT

Individuele stemming
- 17 stem(men) voor: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; Guy 
Vaes; Maggy Peeters; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; An Goijens; Michel Vanhoyland; Veerle 
Verboven; Sander Hoogstijns; Koen Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen

Artikel 1
Het bestek voor de opdracht "opmaak van ontwerpen voor het buitengewoon onderhoud van diverse 
wegen en parkeerplaatsen" wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.
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Artikel 3
Volgende firma's zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

 Technum - Tractebel Engineering, Ilgatlaan 23 te 3500 Hasselt
 Arcadis, Campus Corda - Kempische Steenweg 311/bus 2.07 te 3500 Hasselt
 Sweco, Herkenrodesingel 8B/bus 3.01 te 3500 Hasselt
 Antea, Campus Corda - Kempische Steenweg 293/bus 32 te 3500 Hasselt

 

12 Voorlopige vaststelling van de afschaffing van de voetweg nr 81 in de Atlas van 
de Buurtwegen

BESLUIT

Individuele stemming
- 16 stem(men) voor: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; Guy 
Vaes; Maggy Peeters; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; An Goijens; Veerle Verboven; Sander 
Hoogstijns; Koen Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen
- 1 onthouding(en): Michel Vanhoyland

Artikel 1
De gemeenteraad heeft het voornemen om de voetweg nr 81 in de Atlas van de Buurtwegen van 
Lummen af te schaffen, zoals weergegeven op de bijgevoegde plannen.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het organiseren van het openbaar 
onderzoek over de aanpassing aan de Atlas van de Buurtwegen.

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

BESLUIT

Individuele stemming
- 17 stem(men) voor: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; Guy 
Vaes; Maggy Peeters; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; An Goijens; Michel Vanhoyland; Veerle 
Verboven; Sander Hoogstijns; Koen Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen

Artikel 1
De gemeenteraad heeft het voornemen om de buurtweg nr 87 in de Atlas van de Buurtwegen van 
Lummen gedeeltelijk af te schaffen zoals weergegeven op de plannen van Intertopo, Halensebaan 
68B te 3290 Diest d.d. 2 februari 2017.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het organiseren van het openbaar 
onderzoek over de aanpassing aan de Atlas van de Buurtwegen.

14 Voorlopige vaststelling van de wijziging van de Atlas van de Buurtwegen, zijnde 
gedeeltelijke verlegging deel van buurtweg  167 te Lummen

BESLUIT
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Individuele stemming
- 17 stem(men) voor: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; Guy 
Vaes; Maggy Peeters; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; An Goijens; Michel Vanhoyland; Veerle 
Verboven; Sander Hoogstijns; Koen Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen

Artikel 1
De gemeenteraad heeft het voornemen om een deel van de voetweg nr 167 in de Atlas van de 
Buurtwegen van Lummen te verleggen, zoals weergegeven op de bijgevoegde plannen. 

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het organiseren van het openbaar 
onderzoek over de aanpassing aan de Atlas van de Buurtwegen.

15 Goedkeuring kwaliteitshandboek buitenschoolse opvang en mandatering van 
bevoegdheden aan de gemeentesecretaris 

BESLUIT

Individuele stemming
- 17 stem(men) voor: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; Guy 
Vaes; Maggy Peeters; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; An Goijens; Michel Vanhoyland; Veerle 
Verboven; Sander Hoogstijns; Koen Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen

Artikel 1
De gemeenteraad beslist het kwaliteitshandboek buitenschoolse opvang goed te keuren.

Artikel 2
De gemeenteraad beslist om volgende bevoegdheden te mandateren aan de gemeentesecretaris:

- goedkeuring van wijzigingen in het kwaliteitshandboek

- beslissen dat bepaalde wijzigingen in het kwaliteitshandboek geagendeerd dienen te worden op de 
gemeenteraad

16 Goedkeuring beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs

BESLUIT

Individuele stemming
- 17 stem(men) voor: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; Guy 
Vaes; Maggy Peeters; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; An Goijens; Michel Vanhoyland; Veerle 
Verboven; Sander Hoogstijns; Koen Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs, zoals 
opgenomen in de bijlage, goed.

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

BESLUIT

Individuele stemming
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- 13 stem(men) voor: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; Guy 
Vaes; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; Veerle Verboven; Sander Hoogstijns; Johnny Ceyssens; 
Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen
- 4 onthouding(en): Maggy Peeters; An Goijens; Michel Vanhoyland; Koen Claes

Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering van Infrax Limburg van 24 april 2017, zoals 
opgenomen in de uitnodiging van 1 maart 2017, worden op basis van de bekomen documenten 
goedgekeurd. 

Artikel 2
De aangeduide vertegenwoordiger,  heer Dirk Snyers, schepen, wonende te 3560 Lummen, 
Toekomststraat 6 (of bij belet zijn eventuele plaatsvervanger de heer Sander Hoogstijns, raadslid, 
wonende te 3560 Lummen, Hulshoekstraat 27) wordt gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde 
algemene vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te 
handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de 
agendapunten en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan 
Infrax Limburg, ter attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene vergadering. 

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

NOTULEN

De burgemeester deelt mee dat aan de secretaris gevraagd werd om in die zin een vraag te richten 
aan alle raadsleden of we ook de mandaten in de gemeentelijke adviesraden moeten opnemen.

Raadslid M. Vanhoyland vindt dat geen probleem.

De burgemeester vraagt zich dan af wat met de mandaten die men niet vanuit de gemeenteraad 
krijgt? Hij zegt dat hijzelf bijvoorbeeld niet vanuit de gemeenteraad in Bionerga zit.

Deze kunnen volgens raadslid Vanhoyland ook mee opgenomen worden.

De burgemeester merkt echter op dat op dit moment niet iedereen de lijst in die zin heeft ingevuld.

Schepen L. Van rode is van mening dat men moet streven naar maximale transparantie.

Dit wordt beaamd door raadslid Vanhoyland en hij vindt dan men moet gaan voor alle mandaten, ook 
die mandaten die weliswaar via politieke weg zijn gegeven, maar niet noodzakelijk via een 
gemeenteraadsbeslissing.

Schepen W. Vangeel deelt mee dat er nog een herinneringsmail zal gestuurd worden waarop iedereen 
dient te antwoorden en dat van zodra het plaatje volledig is, de volledige lijst opnieuw rondgestuurd 
zal worden.
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BESLUIT

Individuele stemming
- 16 stem(men) voor: Luc Wouters; Betty Luyten; Lars Van Rode; Wim Vangeel; Mario Vrancken; 
Maggy Peeters; Veerle Beckers; Hans Suffeleers; An Goijens; Michel Vanhoyland; Veerle Verboven; 
Sander Hoogstijns; Koen Claes; Johnny Ceyssens; Jeffrey Mardulier; Maarten Vannoppen
- 1 onthouding(en): Guy Vaes

Artikel 1
De gemeenteraad is akkoord om jaarlijks de gevraagde stappen te ondernemen, zoals voorgesteld 
door raadslid M. Vanhoyland.

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

NOTULEN

Niettegenstaande de wettelijke verplichting wordt dit nog nagelaten door sommigen en dat komt de 
geloofwaardigheid van politici niet ten goede, geeft raadslid Vanhoyland aan.

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de vraag van raadslid M. Vanhoyland dat alle Lummense 
mandatarissen hun wettelijke verplichtingen omtrent het jaarlijks indienen van de mandatenlijst en 
vermogensaangifte nakomen, in zoverre voor hen van toepassing.

6 april 2017 11:18 - De voorzitter sluit de zitting

de gemeentesecretaris
Bernard Zwijzen

de voorzitter wnd
Sander Hoogstijns

voor eensluitend afschrift

de gemeentesecretaris

Bernard Zwijzen

de voorzitter wnd

Sander Hoogstijns


