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dagorde Gemeenteraad
van 20 november 2017 om 20:00

1 2017_GR_00207

Verslag van de gemeenteraad van 16 oktober 2017

Het verslag van de gemeenteraad van 16 oktober 2017 dient goedgekeurd te worden. 

OPENBARE VERGADERING
 
2 2017_GR_00202

Informatiescherm Gemeenteplein: goedkeuring bestek, vaststelling gunningswijze en lijst 
aan te schrijven firma's

Het gemeentebestuur wil inzetten op een goede communicatie met de inwoners. De huidige 
infoborden zijn reeds 12 jaar oud en zijn gebaseerd op een verouderde technologie. Het bestuur 
opteert voor een grondige vernieuwing van de huidige borden, waarbij het bord op het 
Gemeenteplein wordt vervangen door een groot LED-scherm waarop ook beelden geplaatst kunnen 
worden.

Gunningswijze: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Aan te schrijven firma's:

 Q-lite, Wiekenweg 13 te 2387 Baarle-Hertog
 Xtra Vision, Pauwelslei 223 te 2930 Brasschaat
 LED's do it, Michiel Jansplein 30 te 3920 Lommel
 Maxled, Milleniumstraat 9 te 1745 Opwijk

3 2017_GR_00201

Vernieuwing elektronica en controle behuizing elektronische infoborden: goedkeuring 
bestek, vaststelling gunningswijze en aan te schrijven firma

Het gemeentebestuur wil inzetten op een goede communicatie met de inwoners. De huidige 
infoborden zijn reeds 12 jaar oud en zijn gebaseerd op een verouderde technologie. Het bestuur 
opteert voor een grondige vernieuwing van de huidige borden, uitgezonderd het bord op het 
Gemeenteplein dat vervangen wordt door een groot LED-scherm.

De huidige infoborden werden in 2005 door Q-lite aangeleverd, op basis van een eigen ontwerp en 
eigen productie. De controle, herziening en vernieuwing van bepaalde onderdelen van deze borden 
kan dus – met het oog op een performante werking in de toekomst – enkel door deze firma worden 
uitgevoerd. Op die manier worden conflicterende materialen en technologieën vermeden. Q-lite is 
een betrouwbare firma met wie wij al jarenlang deugdelijk samenwerken. 

Gunningswijze: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Aan te schrijven firma: Q-lite, Wiekenweg 13 te 2387 Baarle-Hertog
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4 2017_GR_00179

Uitvoering van energiediensten (ESCO) – detailstudie PV-panelen voor plaatsing op het 
administratief centrum  door Inter-energa

De beschikbare dakoppervlakte (± 152 m²) is vrij beperkt omdat we binnen het staalkabeltraject 
(valbeveiliging) moeten blijven. Volgens een eerste haalbaarheidstudie kon slechts een vermogen 
van ± 16 kWp geplaatst worden. De kostprijs inclusief studiekosten werd geraamd op 39.340,71 
euro incl BTW. Op 27 april heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven om een detailstudie te 
maken en het college gemachtigd om de procedure verder af te handelen voorzover het geraamde 
bedrag niet overschreden werd. De detailstudie omvat de opmaak van een lastenboek, het voeren 
van aanbestedingssprocedure en het opmaken van een gunningsvoorstel.  In de loop van de 
opmaak van de detailstudie werd door een alternatieve opstelling een mogelijkheid gevonden om 
het te installaren piekvermogen te verhogen tot 21 kWp. Daardoor zal de opbrengst verhogen en 
de terugverdientijd verlagen. Vermits ook de investering stijgt stellen we dus voor dat de 
gemeenteraad dit nieuwe voorstel goedkeurt en het College machtigt om de procedure af te 
handelen voor een nieuw geraamd bedrag van 43253,02 EUR 

5 2017_GR_00195

GRUP Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter insteekhaven 
Lummen - advies

Het gewestelijk RUP Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter insteekhaven 
Lummen heeft in openbaar onderzoek gelegen van 12 september 2017 tot en met 10 noevmber 
2017. Er werden geen bezwaarschriften ontvangen op het gemeentehuis.

De te volgen prodecure van het GRUP:

 Voorlopige vaststelling van ontwerp door Vlaamse regering op 30 juni
 Aankondiging openbaar onderzoek van 12/09/2017 tot en met 10/11/2017 (60dagen)
 Vlaamse regering verwerkt adviezen en bezwaren en past plan eventueel aan
 Vlaamse regering neemt principiële beslissing tot definitieve vaststelling en vraagt advies 

aan raad van state.
 Definitieve vaststelling van plan door Vlaamse regering (uiterlijk 10 maanden na openbaar 

onderzoek)
 Publicatie in Belgisch staatblad (14 dagen later wordt plan van kracht) 

De gemeenteraad brengt in kader van het openbaar onderzoek een advies uit.

6 2017_GR_00203

Bepaling van de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg voor 
het jaar 2018

Elke gemeente dient in haar begroting de gemeentelijke dotatie op te nemen aan de 
Hulpverleningszone Zuid-West Limburg. Voor de gemeente Lummen bedraagt de dotatie van 2018: 
596.312 EUR.

De tabel met de berekende gemeentelijke dotaties is in bijlage toegevoegd.

De verdeelsleutel is berekend op de verdeelsleutel zoals bepaald bij beslissing van de gouverneur 
de dato 9 december 2016, waarbij rekening gehouden wordt met volgende criteria:

 de residentiële en actieve bevolking
 de oppervlakte
 het kadastraal inkomen



3/13

 het belastbaar inkomen
 de risico's aanwezig op het grondgebied van de gemeente
 de gemiddelde interventietijd op het grondgebied van de gemeente
 de financiële draagkracht van de gemeente

In de mail van 17 oktober, hetgeen het eerste bericht is dat wij hieromtrent ontvingen, staat 
vermeld dat er een raadsbeslissing dient overgemaakt te worden voor 1 november 2017. Gezien dit 
niet mogelijk is, werd contact genomen met de verantwoordelijke, waarbij meegedeeld werd dat dit 
geen probleem stelt, en dat de beslissing dus mag overgemaakt worden na onze raad van 20 
november 2017.

7 2017_GR_00175

Statuten Intergemeentelijke Projectvereniging Wijk-werk West-Limburg

Het decreet wijk-werken werd op 7 juli 2017 goedgekeurd. Dit is de vervanger van het huidige 
PWA-systeem. Door het decreet valt de verplichting voor iedere gemeente tot het organiseren van 
een PWA-kantoor weg op 31 december 2017. Het PWA-systeem wordt vervangen door het wijk-
werksysteem. Het decreet wijk-werken voorziet een schaalgrootte van minstens 60.000 inwoners 
per samenwerkingsverband wijk-werken.

Op basis van het nieuwe decreet werd een overleg gestart met de gemeenten van West-Limburg: 
Lummen, Herk-De-Stad, Halen, Beringen, Ham, Tessenderlo, Leopoldsburg en Heusden-Zolder. Het 
gecumuleerde aantal inwoners van het samenwerkingsverband wijk-werken West-Limburg is 
ongeveer 160.000 inwoners.             

In overleg met de acht deelnemende gemeenten werd beslist om voor de organisatie van het wijk-
werken een intergemeentelijke projectvereniging op te richten en werden statuten ontworpen.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om goedkeuring te geven aan de oprichting van de 
Intergemeentelijke Projectvereniging Wijk-werk West-Limburg en de daarbij horende statuten. De 
IPV Wijk-werk West-Limburg krijgt als samenwerkingsverband de opdracht “organisator wijk-
werken” zoals omschreven in het decreet wijk-werken.

De IPV Wijk-werk West-Limburg wordt opgericht voor de periode 15 december 2017 tot 31 
december 2019. 

Namens de gemeente Lummen moet de gemeenteraad één afgevaardigde aanduiden met 
stemrecht en één afgevaardigde uit de oppositie zonder stemrecht in de Raad van Bestuur en een 
(ambtelijk) vertegenwoordiger in de stuurgroep. 

8 2017_GR_00193

Overeenkomst tussen het gemeentebestuur van Lummen en GRL-Glasrecycling NV voor de 
verwerking van het glas afkomstig van de huis-aan-huisinzameling

De overeenkomst voor de verwerking van het glas afkomstig van de huis-aan-huisinzameling dient 
vernieuwd te worden. 

De prijzen voor glas zijn de voorbije jaren gedaald.  Deze neerwaartse tendens in de marktprijs 
voor glas wordt bevestigd door Limburg.net.  GRL is bereid voor Lummen de huidige prijzen te 
behouden, zijnde 22 EUR per aangeleverde ton wit glas, 14 EUR per ton voor groen en 0 EUR per 
ton voor bont glas.  Voorstel is de overeenkomst opnieuw te onderschrijven met de firma GRL.

De overeenkomst loopt over een periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2019.
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9 2017_GR_00182

Goedkeuring recht van opstal met Onze Trouwe Vriend Lummen vzw

Diverse Lummense sportclubs zijn gevestigd op gronden die eigendom zijn van het 
gemeentebestuur. Om de continuïteit van deze sportclubs te kunnen blijven waarborgen is het 
belangrijk dat voor deze gronden een juridische zekerheid kan worden geboden. Om die reden 
wordt voorgesteld een recht van opstal af te sluiten. Eén van deze sportclubs is hondenclub Onze 
Trouwe Vriend Lummen vzw.

De raad wordt gevraagd het recht van opstal met Onze Trouwe Vriend Lummen vzw goed te 
keuren.

10 2017_GR_00183

Goedkeuring recht van opstal met De Lummense Hondenvrienden

Diverse Lummense sportclubs zijn gevestigd op gronden die eigendom zijn van het 
gemeentebestuur. Om de continuïteit van deze sportclubs te kunnen blijven waarborgen is het 
belangrijk dat voor deze gronden een juridische zekerheid kan worden geboden. Om die reden 
wordt voorgesteld een recht van opstal af te sluiten. Eén van deze sportclubs is hondenclub De 
Lummense Hondenvrienden.

De raad wordt gevraagd het recht van opstal met De Lummense Hondenvrienden goed te keuren.

11 2017_GR_00184

Goedkeuring recht van opstal met Tennisclub Lummen vzw

Diverse Lummense sportclubs zijn gevestigd op gronden die eigendom zijn van het 
gemeentebestuur. Om de continuïteit van deze sportclubs te kunnen blijven waarborgen is het 
belangrijk dat voor deze gronden een juridische zekerheid kan worden geboden. Om die reden 
wordt voorgesteld een recht van opstal af te sluiten. Eén van deze sportclubs is Tennisclub Lummen 
vzw (TC Lummen).

De raad wordt gevraagd het recht van opstal met Tennisclub Lummen vzw goed te keuren.

12 2017_GR_00181

Goedkeuring recht van opstal met Vlug en Vrij Lummen vzw

Diverse Lummense sportclubs zijn gevestigd op gronden die eigendom zijn van het 
gemeentebestuur. Om de continuïteit van deze sportclubs te kunnen blijven waarborgen is het 
belangrijk dat voor deze gronden een juridische zekerheid kan worden geboden. Om die reden 
wordt voorgesteld een recht van opstal af te sluiten. Eén van deze sportclubs is Vlug en Vrij 
Lummen vzw (VV Lummen).

De raad wordt gevraagd het recht van opstal met Vlug en Vrij Lummen vzw goed te keuren.

13 2017_GR_00180

Goedkeuring recht van opstal met Voetbalklub Gestel vzw

Diverse Lummense sportclubs zijn gevestigd op gronden die eigendom zijn van het 
gemeentebestuur. Om de continuïteit van deze sportclubs te kunnen blijven waarborgen is het 
belangrijk dat voor deze gronden een juridische zekerheid kan worden geboden. Om die reden 
wordt voorgesteld een recht van opstal af te sluiten. Eén van deze sportclubs is Voetbalklub Gestel 
vzw (VK Gestel).
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De raad wordt gevraagd het recht van opstal met Voetbalklub Gestel vzw goed te keuren.

14 2017_GR_00177

Aanpassing subsidiereglement jeugd

Het subsidiereglement jeugd uit 2012 werd op een aantal concrete punten bijgewerkt. In artikels 3 
en 5 werd een lid c toegevoegd die een bijkomende subsidie toekent aan jeugdwerkverenigingen of 
jeugdhuizen die hun lokalen in volle eigendom hebben. In artikels 3 en 5, lid b werden de woorden 
huur- en onderhoudskosten vervangen door energiekosten. In artikel 39 werden nieuwe data 
opgenomen.

15 2017_GR_00178

Aanpassing convenant en concessie met jeugdhuis D'Addarios

De raad keurde op 19 december 2016 een convenant en concessie met jeugdhuis D'Addarios goed. 
De raad wordt nu gevraagd een gewijzigde versie van deze overeenkomst goed te keuren. Concreet 
werd artikel 10 over de gebruiksvergoeding integraal vervangen door een kosteloos gebruik. De 
verwijzing naar verschuldigde bedragen in artikel 2, § 3 werd ook geschrapt.

De raad wordt gevraagd de gewijzigde overeenkomst goed te keuren.

16 2017_GR_00176

Aanpassing convenant Chiro Meldert

De raad keurde op 14 september 2015 een convenant met Chiro Leouki Meldert over de 
jeugdlokalen in Meldert goed. De raad wordt nu gevraagd een gewijzigde versie van deze 
overeenkomst goed te keuren. Concreet werd artikel 10 over de gebruiksvergoeding integraal 
vervangen door een bepaling van kosteloos gebruik. De verwijzing naar verschuldigde bedragen in 
artikel 2, § 3 werd geschrapt.

De raad wordt gevraagd de gewijzigde overeenkomst goed te keuren.

17 2017_GR_00188

Het charter drinkraantjeswater voor gemeenten

In 2010 ondertekende het gemeentebestuur het charter drinkraantjeswater waarbij het zich 
engageerde om kraantjeswater als drinkbaar water te promoten boven flessenwater bij personeel 
en inwoners.

Hiervoor werd reeds tal van acties ondernomen: sensibiliseringscampagnes in de gemeentelijke 
communicatie, het plaatsen van een drinkwaterfontein op het Gemeenteplein, waterkoelers voor 
het personeel, kraantjeswater bij vergaderingen, ... Ook binnen de buitenschoolse kinderopvang en 
de gemeenteschool werd het aanbod van gekoelde dranken stopgezet en vervangen door 
kraantjeswater.

Het charter drinkraantjeswater werd intussen herzien en wordt voor heel Vlaanderen vernieuwd. 
Gelet op ons verregaand engagement uit het verleden, wordt voorgesteld om dit vernieuwde 
charter ook opnieuw te ondertekenen.

De raad wordt gevraagd dit nieuwe charter goed te keuren. 

18 2017_GR_00192
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Aanvullend reglement houdende maatregelen met betrekking tot het verkeer in buurtweg 73, 
verbinding tussen de Europaweg en Helderstraat

Buurtweg 73 betreft een onverharde weg die de verbinding maakt tussen het industrieterrein en de 
Helderstraat.  Deze weg wordt als sluipweg gebruikt.  Om dit te verhinderen wordt een tractorsluis 
geplaatst.

19 2017_GR_00194

Aanpassing aanvullend reglement houdende maatregelen met betrekking tot het verkeer in 
de Kapelstraat bij thuiswedstrijden van KWS Linkhout

Ten behoeve van de verkeersveiligheid wordt bij thuiswedstrijden van KWS Linkhout 
éénrichtingsverkeer ingesteld in het gedeelte van de Kapelstraat tussen de Boogbosstraat en de 
eerste aansluiting van de Donderbosstraat (fietspad).

20 2017_GR_00199

Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL): mandaat Raad 
van Bestuur

Tijdens de gemeenteraad van 17 november 2014 werd raadslid Theo Dekoning aangeduid als 
gemeentelijk afgevaardigde in de raad van bestuur van de Intercommunale Vereniging voor Hulp 
aan Gehandicapten in Limburg (IGL).

Om wille van de ontslagname van Theo Dekoning als raadslid tijdens de gemeenteraad van 18 
januari 2016,  zou een nieuwe afgevaardigde aangeduid moeten worden in de raad van bestuur bij 
IGL. 

Theo is echter blijven zetelen als lid van de raad van bestuur toen zijn mandaat als 
gemeenteraadslid beëindigd werd, maar de regelgeving schrijft in zo’n situatie voor dat ofwel een 
nieuw gemeenteraadslid aangeduid wordt, ofwel dat bij de voordracht van een niet-
gemeenteraadslid de deskundigheid van betrokkene en de affiniteit met het werkveld voldoende 
aangetoond wordt.

Artikel 46 van de decretale bepalingen stipuleert: "Indien de gemeenteraad kandidaat-bestuurders 
voordraagt die geen lid zijn van de gemeenteraad of van de districtsraad, maar van wie de 
deskundigheid met betrekking tot de statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, 
wordt deze voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd." 

Theo Dekoning is één van de grootste drijvende krachten achter VFG Lummen. De VFG (Vlaamse 
Federatie van Gehandicapten)  beaamt dat VFG Lummen één van de best draaiende 
gehandicaptenverenigingen van Limburg is  Theo is niet enkel bestuurslid, maar ook reeds vele 
jaren voorzitter van de afdeling VFG Lummen.

In deze hoedanigheid organiseert en begeleidt hij talloze uitstappen, reizen, activiteiten en 
eetdagen (om financiering rond te krijgen) voor deze personen. Hij doet dit al jaren vanuit een 
uitzonderlijke passie en diepgaande betrokkenheid voor deze doelgroep. Hij wordt door de 
gehandicaptenbegeleiders en de ouders van de personen met een handicap enorm gewaardeerd 
omwille van zijn inzet, expertise en inzicht in de noden van deze doelgroep.

Theo Dekoning "de juiste man op de juiste plaats" in de Raad van bestuur van IGL. Theo Dekoning 
kan dus als rechtsmatige vertegenwoordiger van de gemeente Lummen in de Raad van Bestuur van 
IGL opgenomen worden, en dit op basis van de bovengenoemde stipulering van artikel 46.

21 2017_GR_00200

Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL):  vaststelling 
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mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde en goedkeuring agenda voor de Algemene 
Vergadering op 8 december 2017

De gemeenteraad dient één afgevaardigde en één plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene 
vergadering van IGL op vrijdag 8 december 2017.

Schepen M. Vrancken werd reeds eerder aangeduid als gemeentelijk afgevaardigde, en raadslid J. 
Mardullier als zijn plaatsvervanger.

Er zijn 2 belangrijke agendapunten, met toelichtende nota's hieromtrent, maar ook de informatie 
van de secretaris die het informatiemoment op 10 oktober heeft bijgewoond, zijn hieromtrent 
toegevoegd.

Op 9 november 2019 eindigt de huidige samenwerkingsovereenkomst van IGL (de 
Intercommunicale Vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg) met de deelnemende 
gemeentebesturen. Er dient bijgevolg beslist te worden of en zo ja hoe de intercommunicale 
vereniging gecontinueerd kan worden.

Tevens dient de financiering van de pensioenverbintenissen van de statutaire personeelsleden 
geregeld te worden.

Tot slot dient er een standpunt ingenomen te worden aangaande de uitkering van de nominale 
waarde in de kapitaalstructuur. 

22 2017_GR_00206

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg: vaststelling mandaat aan de 
gemeentelijke afgevaardigde voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 18 december 
2017

Uitnodiging Buitengewone Algemene vergadering Infrax Limburg op 18 december 2017 om 18.00u 
te 3500 Hasselt,  in de kantoren van Infrax aan de Gouverneur Verwilghensingel 32.

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

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

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

Om rechtsgeldig aan de vergadering te kunnen deelnemen, dient het aanmeldingsformulier uiterlijk 
op 14 december 2017 terug bezorgd te zijn.

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

23 2017_GR_00204

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg: voorstel statutenwijziging

In bijlage de voorgestelde statutenwijziging waarin ondermeer de uittreding van de provincie 
Limburg werd opgenomen en die zal voorgelegd worden ter goedkeuring aan de Buitengewone 
Algemene Vergadering van Infrax op 18 december 2017.
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Bijkomende informatie:

Het Vlaams parlement keurde onlangs een belangrijke wijziging aan het decreet over 
de Intergemeentelijke Samenwerking (Intercommunales) goed. 

Vanaf 2018 moeten de provincies verplicht uittreden uit de Intergemeentelijke 
Samenwerkingsverbanden. In het verleden was de inbreng van de provincie vooral 
financieel en niet inhoudelijk. Deze financiële inbreng realiseert zich hoofdzakelijk 
binnen de afval- en energie intercommunales. Met de wijziging wordt een momentum 
gecreëerd voor de lokale besturen om meer op maat samen te werken en zo hun eigen 
lokale bestuurskracht te verhogen.

Het gewijzigde decreet opent de piste om privaat kapitaal toe te laten en dit onder 
begrensde en strikte voorwaarden. Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband 
bepaalt zelf hoe men dit wenst te realiseren. 

Binnen bepaalde strikt omschreven voorwaarden zal het dus mogelijk worden dat 
private partners deelnemen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, weze het 
enkel in de sectoren energiedistributie en afval. Deze nieuwe vorm van 
intergemeentelijke samenwerking krijgt de naam ‘opdrachthoudende vereniging met 
private deelname’. Hier zijn wel een aantal strikte voorwaarden aan verbonden:

De private partner geen controlerende of blokkerende macht kan uitoefenen in het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband

 De private partner kan geen beslissende invloed uitoefenen op het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband

 Als het intergemeentelijk samenwerkingsverband actief is in de sector van de 
energiedistributie, dan mag de eventueel deelnemende private partner geen 
belangen hebben in de deelsectoren “energieproductie” en “energieleverantie”

 De gezamenlijke private inbreng mag niet meer bedragen van 49% van het 
totale maatschappelijke kapitaal.

Uittreding provincie Limburg:

Ingevolge wetgevend initiatief is het voor de provincies uiterlijk op 31 december 2018 
niet langer toegelaten om deel uit te maken van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband. Gelet op de te verwachten evoluties binnen de sectoren van 
het energienetbeheer in Vlaanderen in de loop van 2018, is het aangewezen en 
gewenst dat de uittreding van de provincie Limburg uit Infrax Limburg al eerder dan 
uiterlijk op 31 december 2018 wordt gerealiseerd. In overleg met de provincie Limburg 
werd overeengekomen om de uittreding te laten plaatsvinden per 31 december 2017. 

De uittreding heeft een impact op de statuten van Infrax Limburg en bijgevolg wordt de 
daarbij horende procedure tot statutenwijziging gevolgd.

24 2017_GR_00186

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa: vaststelling mandaat aan de 
gemeentelijke afgevaardigde voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 december 
2017

Uitnodiging Buitengewone Algemene vergadering Inter-energa op dinsdag 12 december 2017 om 
18.00u te 3500 Hasselt in de kantoren van Infrax aan de Gouverneur Verwilghensingel 32.

In gevolge artikel 31 van de statuten van Inter-energa heeft het bestuur het recht om drie 
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stemgerechtigde afgevaardigden aan te duiden.

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

Raadslid S. Hoogstijns werd reeds eerder aangeduid als afgevaardigde voor de ganse legislatuur om 
de gemeente te vertegenwoordigen op alle algemene vergaderingen van Inter-energa, en raadslid 
Guy Vaes als eventueel plaatsvervanger.

Om rechtsgeldig aan de vergadering te kunnen deelnemen, dient het aanmeldingsformulier uiterlijk 
op 7 december 2017 terug bezorgd te zijn.

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

25 2017_GR_00185

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa: voorstellen statutenwijziging ter 
goedkeuring aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 december 2017

In bijlage twee voorgestelde statutenwijzigingen:

- uittreding provincie Limburg

- warmtenetten

dewelke zullen voorgelegd worden ter goedkeuring aan de Buitengewone Algemene Vergadering 
van Inter-energa op 12 december 2017.

Bijkomende informatie:

Het Vlaams parlement keurde onlangs een belangrijke wijziging aan het decreet over de 
Intergemeentelijke Samenwerking (Intercommunales) goed. 

Vanaf 2018 moeten de provincies verplicht uittreden uit de Intergemeentelijke 
Samenwerkingsverbanden. In het verleden was de inbreng van de provincie vooral financieel en 
niet inhoudelijk. Deze financiële inbreng realiseert zich hoofdzakelijk binnen de afval- en energie 
intercommunales. Met de wijziging wordt een momentum gecreëerd voor de lokale besturen om 
meer op maat samen te werken en zo hun eigen lokale bestuurskracht te verhogen.

Het gewijzigde decreet opent de piste om privaat kapitaal toe te laten en dit onder begrensde en 
strikte voorwaarden. Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband bepaalt zelf hoe men dit wenst 
te realiseren. 

Binnen bepaalde strikt omschreven voorwaarden zal het dus mogelijk worden dat private partners 
deelnemen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, weze het enkel in de sectoren 
energiedistributie en afval. Deze nieuwe vorm van intergemeentelijke samenwerking krijgt de naam 
‘opdrachthoudende vereniging met private deelname’. Hier zijn wel een aantal strikte voorwaarden 
aan verbonden:

De private partner geen controlerende of blokkerende macht kan uitoefenen in het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband

 De private partner kan geen beslissende invloed uitoefenen op het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband

 Als het intergemeentelijk samenwerkingsverband actief is in de sector van de 
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energiedistributie, dan mag de eventueel deelnemende private partner geen belangen 
hebben in de deelsectoren “energieproductie” en “energieleverantie”

 De gezamenlijke private inbreng mag niet meer bedragen van 49% van het totale 
maatschappelijke kapitaal.

Uittreding provincie Limburg:

Ingevolge wetgevend initiatief is het voor de provincies uiterlijk op 31 december 2018 niet langer 
toegelaten om deel uit te maken van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. In overleg met 
de provincie Limburg werd overeengekomen om de uittreding uit Infrax Limburg te laten 
plaatsvinden per 31 december 2017 aangezien in de eerste helft van 2018 een ingrijpende 
hervorming van Infrax Limburg zal worden doorgevoerd waarbij het te verkiezen is dat de provincie 
daarin niet langer betrokken partij blijft. De uittreding van de provincie uit Inter-energa en Inter-
media zal gebeuren per 31 december 2018 maar de besluitvorming daaromtrent zal gelijktijdig 
worden genomen met de besluitvorming omtrent de uittrede uit Infrax Limburg.

De uittreding uit Inter-energa heeft een impact op de statuten en bijgevolg wordt de daarbij 
horende procedure tot statutenwijziging gevolgd, waarbij wordt bepaald dat deze slechts uitwerking 
zullen krijgen vanaf 1 januari 2019.

Voor wat betreft het hoofdstuk warmtenetten:

Een warmtenet is een energieconcept om restwarmte, bijvoorbeeld van een fabriek of 
verbrandingsoven, of aardwarmte van diep onder de grond, te gebruiken voor de centrale 
opwarming van water. Een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen brengt dat water 
tot in woningen en bedrijven in de buurt, voor verwarming en sanitair warm water. Energie die 
anders verloren gaat, wordt zo op een duurzame manier hergebruikt. Interenerga zal omwille van 
de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de overheid, het beheer van de warmtenetten mee op zich 
nemen waardoor men genoodzaakt is om een nieuw aandeel W in te schrijven.

26 2017_GR_00198

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media:  Buitengewone Algemene 
Vergadering van 20 december  2017 - vaststelling mandaat gemeentelijk afgevaardigde 

Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering Inter-media op 20 december 2017 om 17:30u te 
3500 Hasselt in de gebouwen van Infrax gelegen aan de Gouverneur Verwilghensingel 32, die 
volgende agendapunten bevat: 

1. Budget 2018
2. Uitkeringsmodaliteiten 2de dividend
3. Statutenwijziging
4. Actuele thema’s
5. Voorstel tot uittreding uit Inter-regies

In gevolge artikel 31 van de statuten van Inter-media heeft het bestuur het recht om twee 
stemgerechtigde afgevaardigden aan te duiden. Het aanduiden van (een) plaatsvervanger(s) is aan 
te bevelen om te kunnen inspelen op het onverwacht verhinderd zijn van de aangeduide effectieve 
vertegenwoordigers.

Schepen Lars Van Rode werd reeds eerder aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente voor 
de volledige duurtijd van de actuele legislatuur 2013-2018 en als plaatsvervanger werd schepen 
Mario Vrancken aangewezen.

Om rechtsgeldig aan de vergadering te kunnen deelnemen, dient het aanmeldingsformulier uiterlijk 
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op 14 december 2017 terug bezorgd te zijn.

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

27 2017_GR_00196

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media: voorstellen statutenwijziging ter 
goedkeuring aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2017

In bijlage 2 statutenwijzigingen:

- uittreding provincie Limburg

- uittreding tot Inter-regies

Bijkomende informatie:

Het Vlaams parlement keurde onlangs een belangrijke wijziging aan het decreet over de 
Intergemeentelijke Samenwerking (Intercommunales) goed. 

Vanaf 2018 moeten de provincies verplicht uittreden uit de Intergemeentelijke 
Samenwerkingsverbanden. In het verleden was de inbreng van de provincie vooral financieel en 
niet inhoudelijk. Deze financiële inbreng realiseert zich hoofdzakelijk binnen de afval- en energie 
intercommunales. Met de wijziging wordt een momentum gecreëerd voor de lokale besturen om 
meer op maat samen te werken en zo hun eigen lokale bestuurskracht te verhogen.

Het gewijzigde decreet opent de piste om privaat kapitaal toe te laten en dit onder begrensde en 
strikte voorwaarden. Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband bepaalt zelf hoe men dit wenst 
te realiseren. 

Binnen bepaalde strikt omschreven voorwaarden zal het dus mogelijk worden dat private partners 
deelnemen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, weze het enkel in de sectoren 
energiedistributie en afval. Deze nieuwe vorm van intergemeentelijke samenwerking krijgt de naam 
‘opdrachthoudende vereniging met private deelname’. Hier zijn wel een aantal strikte voorwaarden 
aan verbonden:

De private partner geen controlerende of blokkerende macht kan uitoefenen in het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband

 De private partner kan geen beslissende invloed uitoefenen op het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband

 Als het intergemeentelijk samenwerkingsverband actief is in de sector van de 
energiedistributie, dan mag de eventueel deelnemende private partner geen belangen 
hebben in de deelsectoren “energieproductie” en “energieleverantie”

 De gezamenlijke private inbreng mag niet meer bedragen van 49% van het totale 
maatschappelijke kapitaal.

Uittreding provincie Limburg:

Ingevolge wetgevend initiatief is het voor de provincies uiterlijk op 31 december 2018 niet langer 
toegelaten om deel uit te maken van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. In overleg met 
de provincie Limburg werd overeengekomen om de uittreding uit Infrax Limburg te laten 
plaatsvinden per 31 december 2017 aangezien in de eerste helft van 2018 een ingrijpende 
hervorming van Infrax Limburg zal worden doorgevoerd waarbij het te verkiezen is dat de provincie 
daarin niet langer betrokken partij blijft. De uittreding van de provincie uit Inter-energa en Inter-
media zal gebeuren per 31 december 2018 maar de besluitvorming daaromtrent zal gelijktijdig 
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worden genomen met de besluitvorming omtrent de uittrede uit Irifrax Limburg.

De uittreding uit Inter-media heeft een impact op de statuten en bijgevolg wordt de daarbij 
horende procedure tot statutenwijziging gevolgd, waarbij wordt bepaald dat deze slechts uitwerking 
zullen krijgen vanaf 1 januari 2019.

28 2017_GR_00197

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua: vaststelling mandaat aan de 
gemeentelijke afgevaardigde voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 5 december 
2017

Uitnodiging Buitengewone Algemene vergadering Inter-aqua op dinsdag 5 december 2017 om 
18.00u te 3500 Hasselt, in de kantoren van Infrax, Gouverneur Verwilghensingel 32.

In gevolge artikel 31 van de statuten van Inter-aqua heeft het bestuur het recht om twee 
stemgerechtigde afgevaardigden aan te duiden.

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

Schepen L. van Rode werd reeds eerder aangeduid als afgevaardigde voor de ganse legislatuur om 
de gemeente te vertegenwoordigen op alle algemene vergaderingen van Inter-aqua, en schepen M. 
Vrancken als eventueel plaatsvervanger.

Om rechtsgeldig aan de vergadering te kunnen deelnemen, dient het aanmeldingsformulier uiterlijk 
op 30 november 2017 terug bezorgd te zijn.

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

29 2017_GR_00190

Dienstverlenende vereniging Cipal: uitnodiging buitengewone algemene vergadering van 15 
december 2017 en vaststelling mandaat

De dienstverlenende vereniging Cipal nodigt uit voor de buitengewone algemene vergadering van 
15 december 2017.

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

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

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

Raadslid J. Mardulier werd als vertegenwoordiger tijdens de gemeenteraad van 23 mei 2016 
aangeduid voor de ganse legislatuur. Als zijn eventuele plaatsvervanger werd schepen L. Van Rode 
aangeduid. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet wel nog steeds voor 
elke vergadering worden herhaald. 
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30 2017_GR_00187

Dienstverlenende vereniging Cipal: statutenwijziging  - buitengewone algemene vergadering 
van 15 december 2017

Aankondiging goedkeuring statutenwijziging Cipal door de raad van bestuur op 12 september 2017.

De statutenwijziging, alsook de toelichtingsnota hieromtrent, in bijlage.

Bijkomende informatie over de redenen tot statutenwijziging:

De statutenwijziging heeft hoofdzakelijk tot doel om de statuten in overeenstemming te brengen 
met voormeld wijzigingsdecreet (decreet 13 mei 2016) op de intergemeentelijke samenwerking 
(uittreding provincie).

 de statutaire naam van Cipal wordt voortaan met kleine letters, en niet met hoofdletters 
geschreven.

 in Cipal kunnen ook politiezones en hulpverleningszones deelnemen
 de zetel van de vereniging wordt verplaatst naar Winkelom 4 te Geel
 afschaffing adviescomité omdat er vastgesteld werd dat het oorspronkelijk doel van de 

informatiedoorstroming naar de deelnemers, alsook het verschaffen van advies aan de raad 
van het bestuur, in praktijk niet gerealiserd wordt.

 de uittreding van de provincies, waardoor het aantal bestuurders zal worden teruggebracht 
van vijfentwintig tot tweeëntwintig.

31 2017_GR_00205

Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer (OSM): aanduiding gemeentelijke 
afgevaardigden voor de algemene vergadering van 21 december 2017

Met het oog op de algemene vergadering van de Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer 
(OSM) op donderdag 21 december 2017 om 20.00u in het vergaderlokaal van het Schulensmeer, 
wordt gevraagd om de gegevens van de vier afgevaardigden van ons bestuur over te maken.

De agenda bevat volgende punten:

1. Goedkeuring ontwerpverslag 
2. Budget 2018
3. Activiteitenkalender 2018
4. Vergaderdata 2018
5. Rondvraag


