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Gemeenteraad
bestemd voor administratief  toezicht zitting van 15 januari 2018

Samenstelling:
Aanwezige zittingsleden:
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 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; de heer Bernard Zwijzen, 
Gemeentesecretaris

Zijn eveneens aanwezig:
mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter

Verontschuldigd:
de heer Mario Vrancken, Vierde schepen; de heer Dirk Snyers, Vijfde schepen

1 2018_GR_00009 Onderzoek geloofsbrieven en aktename verkozenverklaring 
van mevrouw Theunis Liesbeth als raadslid, als vervanging van 
raadslid Van der Eycken Maggi, tijdelijk verhinderd 
Beslissing: Kennis genomen

Om wille van de afwezigheid van raadslid Maggi Van der Eycken door medische redenen gedurende 
de periode van 01/01/2018 tot en met 30/06/2018, dient een tijdelijke vervanging te worden 
voorzien. 

Mevrouw Theunis Liesbeth werd aangewezen als zevende kandidaat-opvolger van dezelfde lijst 
waarop mevrouw Maggi Van der Eycken werd verkozen. De zesde kandidaat-opvolger, mevrouw Kenis 
Leen, heeft te kennen gegeven afstand te doen van haar mandaat. Uit de geloofsbrieven van 
mevrouw Theunis Liesbeth blijkt dat deze voldoet aan de gestelde vereisten van verkiesbaarheid en 
zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid.

2 2018_GR_00007 Verslag van de gemeenteraad van 18 december 2017 
Beslissing: Goedgekeurd

Het verslag van de gemeenteraad van 18 december 2017 dient goedgekeurd te worden. 

OPENBARE VERGADERING

3 2018_GR_00003 Wijziging rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel
Beslissing: Goedgekeurd

In het rechtspositieregeling werden wijzigingen aangebracht overeenkomstig de opmerkingen van het 
toezicht van 07 december 2017.

Het hoofdstuk betreffende aansluiting hospitatisatieverzekering werd in overeenstemming gebracht 
met de werkwijze voor het betalen van de premie zoals deze toegepast wordt bij het OCMW.   
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4 2018_GR_00008 Wijziging van de gemeentelijke dotatie aan de 
hulpverleningszone Zuid-West Limburg voor het jaar 2018 
Beslissing: Kennis genomen

De gemeentelijke dotatie 2018 aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg werd door het besluit 
van de gemeenteraad van 20 november 2017 vastgelegd op 596.312 EUR volgens de verdeelsleutel.

Vermits er tussen de gemeentebesturen van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg geen formele 
overeenstemming blijkt over de verdeelsleutel en de daaruit voortvloeiende gemeentelijke dotatie voor 
het jaar 2018, stelt de heer Herman Reynders, in zijn ambt als provinciegouverneur, zelf het bedrag 
vast.

Dit betekent dat deze volgens de nieuwe berekening 600.041 EUR bedraagt.

5 2018_GR_00006 Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten 
inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen: 
toetreding raamovereenkomst
Beslissing: Goedgekeurd

Sinds 2011 is de markt van brievenpostdiensten volledig vrijgemaakt. Dit heeft als gevolg dat eigenlijk 
ook voor deze diensten een overheidsopdracht dient te worden uitgeschreven, iets wat tot nu toe zeer 
weinig lokale besturen hebben gedaan. De VVSG wil lokale besturen hierin ondersteunen en heeft 
daarom een raamovereenkomst opgesteld voor postdiensten.

Als aankoopcentrale zal de VVSG de overheidsopdracht voor postdiensten plaatsen, gunnen en sluiten 
met een dienstverlener. De opdracht werd in november gepubliceerd door de VVSG en zal 
vermoedelijk eind januari gegund worden.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om haar goedkeuring te verlenen om toe te treden tot deze 
raamovereenkomst.

6 2018_GR_00002 Heraanleg voetbalvelden - SK Meldert: gunningswijze en 
lastenboek.
Beslissing: Goedgekeurd

Het ontwerp werd opgemaakt door het bureau ESA-architecten in overleg met SK Meldert. Er werd 
een bouwaanvraag ingediend voor de hele site waarbij er een zone voorzien werd waar SK Meldert 
een nieuwe kantine kan bouwen. De werken die in een eerste fase uitgevoerd worden, voornamelijk 
de verplaatsing van het B-veld en enkele jeugdveldjes zijn in een lastenboek opgenomen dat ter 
goedkeuring voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. 

De totale kostprijs van deze fase wordt geraamd op 228946.77 EUR exclusief BTW

7 2017_GR_00189 Overeenkomst tussen de gemeente Lummen en de v.z.w. Vogel 
& Zoogdierenopvangcentrum in Heusden - Zolder voor 
uitvoering van interventies 
Beslissing: Goedgekeurd

Op de gemeenteraad van april 2012 werd een overeenkomst afgesloten met het Vogel- en 
Zoogdierenopvangcentrum Heusden-Zolder voor het ophalen van verloren/loslopende, onbeheerde 
gedomesticeerde dieren andere dan honden en katten en alle in nood verkerende inheemse wilde 
dieren.

Om deze overeenkomst van toepassing te maken voor alle gemeenten binnen de nieuwe politiezone 
werd door het Opvangcentrum een modelovereenkomst opgesteld.
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Voor Lummen betekent dit een aanpassing en uitbreiding van de bestaande overeenkomst:

- alle in nood verkerende inheemse dieren (kosteloos)

- verloren/loslopende, onbeheerde gedomesticeerde en exotische dieren uitgezonderd honden en 
katten (75 euro per interventie)

- bijkomende bepalingen ivm de inschakeling en permanentie van een dierenarts (rekening wordt naar 
de gemeente gestuurd)

- interventies steeds in opdracht van politie en gemeentebestuur. Indien burger rechtstreeks contact 
opneemt met het centrum, zal door het centrum gevraagd worden om contact op te nemen met de 
politie

- feedback van elke interventie aan het gemeentebestuur

- de bijdrage van 75 euro per interventie dekt geen onkosten van derden (bv dierenarts)

- recuperatie van de kosten indien eigenaar gekend: toepassing van ons bestaand retributiereglement 
(110 euro voor het veiligstellen van loslopende en/of verdwaalde dieren)

8 2018_GR_00005 Aanpassing concessieovereenkomst OC Kalen Dries vzw
Beslissing: Goedgekeurd

Op 19 oktober 2009 keurde de raad de concessieovereenkomst met OC Kalen Dries vzw goed. In deze 
concessieovereenkomst staan de modaliteiten rond uitbating van de zaal gepreciseerd. In deze 
overeenkomst werden de verplichtingen tot het betalen van belastingen en taksen, inclusief de 
onroerende voorheffing, integraal bij de concessionaris gelegd.

Concreet wordt met betrekking tot de onroerende voorheffing nu voorgesteld dat het 
gemeentebestuur het gemeentelijk aandeel van deze belasting zelf ten laste neemt (artikel 8, 
paragraaf 4).

De raad wordt gevraagd de gewijzigde concessieovereenkomst goed te keuren.

9 2018_GR_00004 Aanpassing concessieovereenkomst OC De Link
Beslissing: Goedgekeurd

Op 19 december 2016 keurde de raad de concessieovereenkomst met OC De Link goed. In deze 
concessieovereenkomst staan de modaliteiten rond de bouw en latere uitbating van de zaal 
gepreciseerd. In deze overeenkomst werden de verplichtingen tot het betalen van belastingen en 
taksen, inclusief de onroerende voorheffing, integraal bij de concessionaris gelegd.

Concreet wordt met betrekking tot de onroerende voorheffing nu voorgesteld dat het 
gemeentebestuur het gemeentelijk aandeel van deze belasting zelf ten laste neemt (artikel 8, 
paragraaf 4)

De raad wordt gevraagd de gewijzigde concessieovereenkomst goed te keuren.

GESLOTEN VERGADERING

10 2018_GR_00010 Schriftelijke vraagstelling raadslid S. Coenen over het protocol 
betreffende aangetekende zendingen
Beslissing: Kennis genomen
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 Graag een toelichting over het protocol of de procedures die van toepassing zijn binnen de 
administratie van de gemeente Lummen omtrent aangetekende zendingen.

 Wie mag deze versturen? Wie mag deze ontvangen?
 Worden deze bijgehouden in een register?
 Is er een controlemechanisme ingebouwd naar vormvereisten?
 Zijn er specifieke afspraken met het postkantoor of met de postbodes gemaakt omtrent het 

versturen of ontvangen van aangetekende verzendingen?

11 2018_GR_00011 Schriftelijke vraagstelling raadslid S. Coenen over de stand van 
zaken in de rechtszaak Smolders / gemeente Lummen
Beslissing: Kennis genomen

Raadslid S. Coenen wenst de stand van zaken te kennen in het rechtsdossier Smolders versus 
gemeente Lummen.


