
1/7

dagorde Gemeenteraad
van 16 april 2018 om 20:00

OPENBARE VERGADERING
 
1 2018_GR_00055

Verslag van de gemeenteraad van 19 maart 2018 

Het verslag van de gemeenteraad van 19 maart 2018 dient goedgekeurd te worden. 

2 2018_GR_00052

Toelichting jaarverslag 2017 door korpschef Philip Pirard

Korpschef Philip Pirard van de politie Limburg Regio Hoofdstad geeft een toelichting over het 
jaarverslag 2017. 
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Protocolakkoord bestuurlijke handhaving, criminaliteit en onveiligheid

De aanpak van onveiligheidsfenomenen, waaronder zowel overlast, gemeenschappelijke 
criminaliteit als georganiseerde criminaliteit wordt verstaan, vereist een geïntegreerde en integrale 
aanpak. 

De gemeente Lummen vormt een belangrijke schakel in de strijd tegen deze 
onveiligheidsfenomenen. De gemeente kan immers verhinderen dat criminele organisaties hun 
illegale activiteiten op een legale manier in het maatschappelijk verkeer kunnen brengen en 
vermijden dat zij ongewild, onbewust of onrechtstreeks meewerkt aan dergelijke constructies.

De bestuurlijke handhaving betekent dat de gemeente Lummen actief deelneemt aan een 
pertinente informatie-uitwisseling. Het is immers gebleken dat een echte performante bestuurlijke 
handhaving zeer moeilijk is wanneer er geen of onvoldoende informatie komt vanuit de 
gerechtelijke overheden.

De operationalisering van deze noodzakelijke informatiehuishouding, - uitwisseling en –
doorstroming wordt concreet gerealiseerd door middel van onderhavig protocolakkoord bestuurlijke 
handhaving criminaliteit en onveiligheid. 

Bijkomend wordt gevraagd om via het protocolakkoord een SPOC (Single Point of Contact) aan te 
duiden waarlangs de communicatie dient te verlopen. De SPOC mag zowel de burgemeester als de 
secretaris zijn. 

In de praktijk wordt er een speciaal mailadres aangemaakt (ariec@lummen.be) waarachter dan de 
coördinaten zitten van de SPOC.  Voor onze gemeente wordt dit mailadres gekoppeld aan de 
coördinaten van de burgemeester, alsook aan deze van de secretaris. Via dit adres wordt er dan 
gecommuniceerd tussen het parket en de gemeente. Een dergelijk mail-adres is ook belangrijk in 
kader van het veiligstellen van de gegevens die uitgewisseld worden.

 

mailto:ariec@lummen.be
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Plaatsing en ingebruikname van één of meerdere bewakingscamera's type ANPR  op de 
autosnelweg op grondgebied Lummen ter hoogte van drie locaties aan de verkeerswisselaar 
E314/A2-E313/A13

Ingevolge de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera’s, hierna bewakingscamerawet, moeten een aantal verplichtingen worden 
nageleefd in geval men een bewakingscamera wil plaatsen en gebruiken met het oog op bewaking 
en toezicht.

Wanneer men een bewakingscamera in een niet-besloten plaats, dit wil zeggen in een plaats die 
niet door een omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek (bijvoorbeeld: straat, 
plein, park, …), wil plaatsen, kan de beslissing tot het plaatsen ervan slechts worden genomen door 
de verantwoordelijke voor de verwerking nadat:

• de gemeenteraad van de gemeente waar de plaats zich bevindt, een positief advies heeft 
gegeven én

• voorafgaandelijk de korpschef van de politiezone, waar die plaats zich bevindt, werd 
geraadpleegd.

Dit voorstel beoogt het plaatsen en in gebruik nemen van één of meerdere bewakingscamera's - 
type ANPR - op de autosnelweg op grondgebied lummen, ter hoogte van drie sites aan de 
verkeerswisselaars:

 richting noord, E314/A2-E313/A13
 richting west,   E314/A2-E313/A13
 richting zuid,    E314/A2-E313/A13

De raad wordt gevraagd om hierover positief advies te verlenen.
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Budgetwijziging 2018-1

Omwille van inhoudelijke wijzigingen bij een aantal projecten, dienen er enkele budgetten 
verschoven te worden.

Vermits deze verschuivingen de rubrieken van de financiële nota overschrijden moeten deze 
verschuivingen gebeuren onder de vorm van budgetwijzigingen.

De budgetwijziging 2018-1 zal, na goedkeuring door de gemeenteraad, overgemaakt worden aan 
de toezichthoudende overheid en aan het Agentschap Binnenlands Bestuur via het digitaal loket.
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Goedkeuring retributiereglement voor AED-toestellen en een bijhorend onderhoudscontract

Het bestuur wil haar engagement als hartveilige gemeente kracht bij zetten. Vorige maand keurde 
de raad reeds een aankoopdossier voor heel wat extra toestellen goed. In deze aankoop werden 
ook extra toestellen voorzien die ter beschikking gesteld kunnen worden voor verenigingen die in 
hun lokalen een toestel wensen te laten plaatsen.

De raad wordt nu een retributiereglement voorgelegd. De retributie is bestemd voor de plaatsing 
van een toestel in de omgeving van de locatie waar de vereniging actief is, alsook voor een 
bijhorend onderhoudscontract. Er zijn een aantal specifieke voorwaarden omschreven in het 
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reglement.

De raad wordt gevraagd het genoemde retributiereglement goed te keuren.
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Stookplaatsrenovatie studio mudanza: goedkeuring bestek, vaststelling gunningswijze en 
lijst aan te schrijven firma's

Om de installatie aan te passen aan het huidige gebruik is een stookplaatsrenovatie in Studio 
Mudanza noodzakelijk. Bovendien is de huidige installatie sterk verouderd en door een renovatie 
kan het systeem tevens energiezuiniger gemaakt worden. Voor deze opdracht werd een bestek 
opgemaakt.

Gunningswijze: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Aan te schrijven firma's:

 Gielis Verwarming, Sint-Annastraat 14 te 3560 Lummen
 Santermans, Populierenstraat 2/A te 3560 Lummen
 Eykens Luc, Populierenstraat 68 te 3560 Lummen
 Camps - Truibroek 19, 3945 Ham
 CV Peeters, Industrieterrein Kanaal-Noord 1423 te 3960 Bree 
 Warmte Techniek Herbots, Kaaistraat 66 te 3580 Beringen 
 Kenens Jeffrey bvba, Rekhovenstraat 94 te 3560 Lummen 
 Coemans, Molemstraat 14-20 te 3560 Lummen
 AV-Eco, Processieweg 46 te 3560 Lummen
 Proflow, Schalbroekstraat 177 te 3560 Lummen
 Thermoco, Klaverbladstraat 14 te Lummen
 Jaspers Ludo, Thiewinkelstraat 5 te Lummen
 MG Energy Technics, Harpstraat 9 te 3560 Lummen
 Luvanco, Linkhoutstraat 162 te 3560 Lummen
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Aankoop bestelwagen met open laadbak en gereedschapskoffer: goedkeuring bestek, 
vaststelling gunningswijze en lijst aan te schrijven firma's

Voor de groendienst dient een bestelwagen met dubbele cabine, gesloten gereedschapskoffer en 
open laadbak aangekocht te worden. Hiervoor werd een bestek opgemaakt.

Gunningswijze: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Aan te schrijven firma's:

 Groep JAM nv, Voogdijstraat 25 te 3500 Hasselt
 Gregoor Trucks nv, Toekomstlaan 17 te 2200 Herentals
 Truck Center Frederix nv, Schemkensstraat 8, 3583 Paal
 Garage Deboutte nv, Blanklaerstraat 5, 3290 Diest- Schaffen
 Citrohal Sint-Truiden, 3844, Industriezone Schurhovenveld, 3800 Sint-Truiden
 Truck Trading Limburg nv, Centrum-Zuid 1049, 3530 Houthalen-Helchteren
 Opel Garage Boden nv, Herkenrodesingel 4, 3500 Hasselt
 Paesmans Renault nv, Sint-Truidersteenweg 9, 3540 Herk-de-Stad
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Pastorij Meldert - goedkeuring verkoop door middel van een projectoproep

Naar aanleiding van de bouwvergunning van het fietspadenproject is gebleken dat de pastorij van 
Meldert niet mag afgebroken worden. Omdat wij als bestuur geen bestemming hebben voor dit 
gebouw lijkt het aangewezen om over te gaan tot de verkoop met het oog op een herbestemming. 
Om garantie te hebben dat het pand een meerwaarde gaat betekenen voor de Dorpskern van 
Meldert wordt voorgesteld om in eerste instantie een oproep te doen naar kandidaten die een 
herbestemmingsproject naar voor kunnen schuiven. De kandidaten geven daarbij hun akkoord om 
het pand te kopen tegen de schattingsprijs van 150 000 EUR. De kandidaturen moeten uiterlijk 3 
september ingediend worden. De meest waardevolle projecten worden weerhouden om verder te 
onderhandelen waarbij de projecten meer in detail uitgewerkt kunnen worden. Uiteindelijk zal het 
beste project gekozen worden. Vervolgens zal een ontwerp van verkoopakte ter goedkeuring 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 
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Aanwijzen van een Data Protection Officer

De nieuwe Europese regelgeving met betrekking tot privacy en informatieveiligheid - de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) - treedt op 
25 mei 2018 in werking. Eén van de verplichtingen die hierin is opgenomen is het aanwijzen van 
een Data Protection Officer (Functionaris voor Gegevensbescherming). Deze moet beschikken over 
de nodige expertise m.b.t. informatieveiligheid en privacy (en de daarbij horende wetgeving), moet 
er over waken dat gemeente & OCMW Lummen de nodige databeschermingsregels in acht nemen 
en de nodige adviezen verstrekken met betrekking tot gegevensbescherming.

GDPR en informatieveiligheid

Informatieveiligheid is een thema waar lokale besturen al een hele tijd mee bezig zijn. Eén van de 
verplichtingen met betrekking tot informatieveiligheid, is de aanstelling van een 
informatieveiligheidsconsulent. Omwille van de technische complexiteit en de steeds veranderende 
regelgeving, was het aangewezen om hiervoor op zoek te gaan naar iemand die zichzelf volledig op 
deze materie kan concentreren en over de nodige tijd beschikt om op de hoogte te blijven van de 
laatste evoluties m.b.t. normen en wetgeving.

Zowel het OCMW (2010) als het gemeentebestuur (2015) sloten in dat opzicht met het OCMW van 
Hasselt een samenwerkingsovereenkomst af, met het oog op het ter beschikking stellen van de 
informatieveiligheidsconsulent van het OCMW van Hasselt voor de coördinatie van 
informatieveiligheid in gemeente & OCMW Lummen. Sinds enkele jaren neemt bijgevolg Patrick 
Moonen de rol op van informatieveiligheidsconsulent voor zowel gemeente als OCMW, zodat het 
ook eenvoudiger werd om een aantal uitdagingen samen aan te pakken.

Informatieveiligheidsconsulent als data protection officer voor gemeente & OCMW

Gelet op de grote overeenkomsten in verwachte expertise, nodige competenties en uit te voeren 
taken, lijkt het aangewezen om de verantwoordelijkheden van veiligheidsconsulent en Data 
Protection Officer te combineren in één hoofd. Ook de privacycommissie suggereert in een 
aanbeveling trouwens zelf om deze taak aan de bestaande informatieveiligheidsconsulent toe te 
vertrouwen die lokale besturen normaal gezien toch al allemaal hebben (aanbeveling 04/2017 
betreffende de aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming in toepassing van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming, en in het bijzonder de toelaatbaarheid van de 
cumulatie van deze functie met andere functies waaronder die van veiligheidsconsulent).

Er wordt dan ook voorgesteld om Patrick Moonen van het OCMW van Hasselt aan te wijzen als Data 
Protection Officer voor zowel gemeente als OCMW, en de samenwerkingsovereenkomst in die zin 
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aan te passen.
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Goedkeuring informatieveiligheidsbeleid

Informatieveiligheid is een thema dat de OCMW’s al wat langer kennen aangezien in dat kader de 
aansluiting op de kruispuntbank van de sociale zekerheid heel wat verplichtingen met zich 
meebracht voor de OCMW’s. De eerste aanduiding van een informatieveiligheidsconsulent voor het 
OCMW dateert dan ook al van 2004. Omwille van de technische complexiteit en de steeds 
veranderende regelgeving, werd in 2010 middels een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW 
van Hasselt Patrick Moonen als externe informatieveiligheidsconsulent aangesteld, aangezien hij 
zich volledig op deze materie kon concentreren voor verschillende OCMW’s.

Een aantal jaren geleden moest ook de gemeente op zoek naar een informatieveiligheidsconsulent, 
en werd logischerwijs beslist om ook Patrick Moonen hiervoor aan te stellen, zodat gemeente en 
OCMW met dezelfde veiligheidsconsulent een aantal verplichtingen samen konden aanpakken. Zoals 
ook verplicht werd daarvoor een gezamenlijke stuurgroep informatieveiligheid opgericht die, naar 
analogie van de stuurgroep die al bestond voor het OCMW, werd samengesteld uit de 
veiligheidsconsulent, de beide secretarissen (bij wie de eindverantwoordelijkheid voor deze materie 
ligt), de beide systeembeheerders en de stafmedewerker van het OCMW.

Informatieveiligheidsbeleid

Eén algemene verplichting is het uitschrijven van een informatieveiligheidsbeleid waarin het bestuur 
zich ertoe engageert om de principes van informatieveiligheid, zoals die zijn opgenomen in 
allerhande regelgeving, te integreren in haar processen en procedures. Aangezien dit beleid voor de 
gemeente moest worden uitgewerkt, en dat van het OCMW aan een update toe was, werd 1 
informatieveiligheidsbeleid uitgewerkt voor gemeente en OCMW samen. Gelet op de nakende 
integratie zou een andere manier van werken uiteraard zinloos zijn.

Onze informatieveiligheidsconsulent Patrick Moonen werkte een algemeen ontwerp uit voor al de 
besturen waarvoor hij veiligheidsconsulent is, met daarin alle verplichtingen uit de laatste versie 
van:

 de  minimale veiligheidsnormen van de kruispuntbank sociale zekerheid
 de richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van persoonsgegevens in 

steden en gemeenten
 de nieuwe Europese regelgeving: de General Data Protection Regulation (GDPR)

Dit algemeen ontwerp werd aangepast voor Lummen en zit in bijlage. Per onderdeel wordt steeds 
eerst gestart met de verzameling van alle verplichtingen uit wetgeving, minimale veiligheidsnormen 
en richtstnoeren (de tekst in rood, oranje en groen gekleurde vakken). Daarna volgt telkens de 
praktische vertaling naar wat er nodig is voor onze werking (de tekst in blauwe vakken). Het is dus 
in deze blauwe vakken dat je een leesbaar overzicht vindt van alle concrete implicaties voor de 
organisatie.

Dit informatieveiligheidsbeleid wordt in principe éénmaal per legislatuur opgemaakt en moet ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan zowel de gemeenteraad als de OCMW-Raad. Vanaf de 
volgende legislatuur volgt deze goedkeuring best de timing van het meerjarenplan dat ook in de 
loop van het eerste jaar van de nieuwe legislatuur wordt opgemaakt. Uiteraard wordt dit document 
wel bijgewerkt als er belangrijke wijzigingen zijn aan normen of wetgeving.

Informatieveiligheid is een verantwoordelijkheid van de secretaris (weldra van de algemeen 
directeur), die samen met de veiligheidsconsulent en de rest van de stuurgroep het 
informatieveiligheidsbeleid elk jaar opnieuw vertaalt in de nodige acties.
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Goedkeuring tracé van de wegenis in de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het 
verhogen van de brug over het Albertkanaal in Genenbos en het plaatselijk verbreden van 
het Albertkanaal

Door de Vlaamse Waterweg, Havenstraat 44 te Hasselt werd een aanvraag tot 
omgevingsvergunning ingediend voor het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Genenbos. 
De aanvraag betreft een Vlaams project.

Tijdens het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd van 16 februari 2018 tot en met 18 maart 
2018 werden 5 bezwaren ingediend.

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de ingediende bezwaarschriften en 
overeenkomstig artikel 31 van het Omgevingsvergunningendecreet een beslissing te nemen over de 
zaak van de wegen.
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Infrax Limburg: vaststelling mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde voor de Algemene 
Vergadering van 23 april 2018

Uitnodiging Algemene vergadering Infrax Limburg op maandag 23 april 2018 om 18.00u te 3500 
Hasselt, De Provinciale Hogeschool, Campus D, Elfde Liniestraat 24.

In gevolge 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 20 april 2018 terug bezorgd te zijn.

De gemeenteraad dient een beslissing te nemen omtrent het mandaat dat aan onze 
vertegenwoordiger(s) gegeven wordt met betrekking tot de punten vermeld op de agenda.
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Inter-media: aanduiding gemeentelijk afgevaardigde voor de Algemene Vergadering van 8 
mei 2018 en vaststelling mandaat

Uitnodiging Algemene Vergadering Inter-media op dinsdag 8  mei 2018 om 18.00 uur in het World 
Pigeon Centre (WPC), Industrielaan 1029, 3730 Hoeselt.

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 
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Mario Vrancken aangewezen.

Om rechtsgeldig aan de vergadering te kunnen deelnemen, dient het aanmeldingsformulier uiterlijk 
op 3 mei 2018 terug bezorgd te zijn.

De gemeenteraad dient een beslissing te nemen omtrent het mandaat dat aan onze 
vertegenwoordiger(s) gegeven wordt met betrekking tot de punten vermeld op de agenda.
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Inter-energa: vaststelling mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde voor de Algemene 
Vergadering van 15 mei 2018

Uitnodiging Algemene vergadering Inter-energa op dinsdag 15 mei 2018 om 18.00 uur in de 
Luchtfabriek Heusden-Zolder, Marktplein 5 te 3550 Heusden-Zolder. 

In gevolge artikel 31 van de statuten van Inter-energa heeft het bestuur het recht om drie 
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, met raadslid 
Guy Vaes als eventueel plaatsvervanger.

Om rechtsgeldig aan de vergadering te kunnen deelnemen, dient het aanmeldingsformulier uiterlijk 
op 9 mei 2018 terug bezorgd te zijn.

De gemeenteraad dient een beslissing te nemen omtrent het mandaat dat aan onze 
vertegenwoordiger(s) gegeven wordt met betrekking tot de punten vermeld op de agenda.
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Inter-aqua: vaststelling mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde voor de Algemene 
Vergadering van 22 mei 2018

Uitnodiging Algemene vergadering Inter-aqua op dinsdag 22 mei 2018 om 18.00u in het 
Congrescentrum Molenheide, Molenheidestraat 7, 3530 Houthalen-Helchteren.

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, met schepen 
M. Vrancken als eventueel plaatsvervanger.

Om rechtsgeldig aan de vergadering te kunnen deelnemen, dient het aanmeldingsformulier uiterlijk 
op 17 mei 2018 terug bezorgd te zijn.

De gemeenteraad dient een beslissing te nemen omtrent het mandaat dat aan onze 
vertegenwoordiger(s) gegeven wordt met betrekking tot de punten vermeld op de agenda.


