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Gemeenteraad
bestemd voor administratief  toezicht zitting van 28 mei 2018

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

Zijn eveneens aanwezig:
mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter

Verontschuldigd:
mevrouw Betty Luyten, Eerste schepen; de heer Bernard Zwijzen, Gemeentesecretaris

OPENBARE VERGADERING

1 2018_GR_00093 Verslag van de gemeenteraad van 16 april 2018 
Beslissing: Goedgekeurd

Het verslag van de gemeenteraad van 16 april 2018 dient goedgekeurd te worden. 

2 2018_GR_00095 Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart centrum: jaarrekening 
2017– advies
Beslissing: Goedgekeurd

De jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart werd ingediend op 29 april 
2018 via Religiopoint, samen met de nodige documenten ter staving. .

Het advies dient binnen de vijftig dagen na ontvangst van de jaarrekening overgemaakt te worden 
aan de gouveurneur voor goedkeuring. Ontstentenis van het advies betekent een gunstig advies. 

Overeenkomstig artikel 55 § 2 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie 
en werking van de erediensten, zijn de rekeningen van de kerkfabrieken onderworpen aan het advies 
van de gemeenteraad, en aan de goedkeuring van de gouverneur.

3 2018_GR_00097 Kerkfabriek Sint-Trudo Linkhout: jaarrekening 2017 – advies
Beslissing: Goedgekeurd

De jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Trudo Linkhout werd ingediend op 29 april 2018 via 
Religiopoint, samen met de nodige documenten ter staving.

Het advies dient binnen de vijftig dagen na ontvangst van de jaarrekening overgemaakt te worden 
aan de gouveurneur voor goedkeuring. Ontstentenis van het advies betekent een gunstig advies. 
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Overeenkomstig artikel 55 § 2 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie 
en werking van de erediensten, zijn de rekeningen van de kerkfabrieken onderworpen aan het advies 
van de gemeenteraad, en aan het advies van de gouverneur.

4 2018_GR_00094 Kerkfabriek Sint-Jan de Doper Thiewinkel: jaarrekening 2017– 
advies
Beslissing: Goedgekeurd

De jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Jan de Doper Thiewinkel werd ingediend op 29 april 
2018 via Religiopoint.

Het advies dient binnen de vijftig dagen na ontvangst van de jaarrekening overgemaakt te worden 
aan de gouveurneur voor goedkeuring. Ontstentenis van het advies betekent een gunstig advies. 

Overeenkomstig artikel 55 § 2 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie 
en werking van de erediensten, zijn de rekeningen van de kerkfabrieken onderworpen aan het advies 
van de gemeenteraad, en aan de goedkeuring van de gouverneur. 

5 2018_GR_00084 Kerkfabriek Sint-Rochus Genenbos: jaarrekening 2017– advies
Beslissing: Goedgekeurd

De jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Rochus Genenbos werd ingediend op 29 april 2018 via 
Religiopoint, samen met de nodige documenten ter staving. 

Het advies dient binnen de vijftig dagen na ontvangst van de jaarrekening overgemaakt te worden 
aan de gouveurneur voor goedkeuring. Ontstentenis van het advies betekent een gunstig advies. 

Overeenkomstig artikel 55 § 2 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie 
en werking van de erediensten, zijn de rekeningen van de kerkfabrieken onderworpen aan het advies 
van de gemeenteraad, en aan de goedkeuring van de gouverneur. 

6 2018_GR_00087 Kerkfabriek Sint-Willbrordus Meldert: jaarrekening 2017– 
advies
Beslissing: Goedgekeurd

De jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert werd ingediend op 29 april 2018 via 
Religiopoint, met de nodige documenten ter staving. 

Het advies dient binnen de vijftig dagen na ontvangst van de jaarrekening overgemaakt te worden 
aan de gouveurneur voor goedkeuring. Ontstentenis van het advies betekent een gunstig advies. 

Overeenkomstig artikel 55 § 2 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie 
en werking van de erediensten, zijn de rekeningen van de kerkfabrieken onderworpen aan het advies 
van de gemeenteraad, en aan de goedkeuring van de gouverneur.  

7 2018_GR_00089 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Lummen: wijziging 
meerjarenplan 2014-2019
Beslissing: Goedgekeurd

Het meerjarenplan 2014-2019 wordt aangepast.

De kerkfabriek Lummen-centrum moet dringende herstellingswerken aan de kerk uitvoeren ten 
bedrage van 250.000 EUR en wenst hiervoor een lening aan te gaan.
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Ingevolge een verhoging van de leningslast vanaf 2019 moet het meerjarenplan 2014-2019 aangepast 
worden. Dit resulteert in 2019 niet in een verhoging van de  gemeentelijke bijdrage. Het bedrag dat 
voorzien was voor de gewone onderhoudswerken aan de kerk wordt verminderd met 9.000 EUR.

De wijziging aan het meerjarenplan wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

8 2018_GR_00075 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Lummen: 
budgetwijziging 2018
Beslissing: Kennis genomen

Ten gevolge de aanpassing van het meerjarenplan werd via Religiopoint op 18 april 2018 een 
budgetwijziging van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart ingediend.  De budgetwijziging 
wordt na goedkeuring meerjarenplan voorgelegd aan de gemeenteraad voor aktename. De 
investeringsuitgaven voor herstellingswerken aan het kerkgebouw worden verhoogd met 250.000 
EUR. Er wordt voor dit bedrag een lening aangegaan, die vanaf 2019 over een periode van twintig 
jaar zal terugbetaald worden. 

9 2018_GR_00085 Borgstelling lening Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart
Beslissing: Goedgekeurd

De vraag van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Lummen-centrum tot het verlenen van 
een borgstelling door de gemeente, werd uitvoerig besproken tijdens een overleg met hen.

 De kerkfabriek O.L Vr. Hemelvaart voorziet herstellingswerken aan de kerk tbv 250 000 euro 
en wenst hiervoor een lening aan te gaan met borg van de gemeente.

 Het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2018 werden door de kerkraad aangepast.  

In bijlage een offerte van Belfius en het borgstellingsdocument.

Voor een lening van twintig jaar met vaste rentevoet worden 73 basispunten aangerekend op de IRS 
Duration.

Op 12 februari 2018 bedroeg de indicatieve rentevoet 2,031 %, op 27 april 2018 bedroeg deze 1,901 
%.

De definitieve rentevoet wordt pas vastgelegd op datum van consilidatie.

10 2018_GR_00061 Aanpassing verhuur- en tariefreglement sportinfrastructuur
Beslissing: Goedgekeurd

Het verhuur- en tariefreglement voor sportinfrastructuur moet aangepast worden conform de nieuwe 
openingsuren van het zwembad. 

De nieuwe voorgestelde openingsuren voor vrij zwemmen zijn het resultaat van een denkoefening, 
rekening houdende met:

1. De verschillende wensen van de vier Lummense zwemsportclubs (Lummense zwemclub, 
Lummense Duikclub, Lummense Triatlonclub en AVALI)

2. Onze doelstelling om meer structuur in de openingsuren voor vrij zwemmen te voorzien. 
3. Onze doelstelling om meer structuur in de planning van de aqualessen te voorzien. 

Zowel het oude uurrooster als het nieuwe uurrooster van het zwembad zijn als bijlage toegevoegd. 
Het nieuwe verhuur- en tariefreglement voor sportinfrastructuur, met aangepaste openingsuren van 
het zwembad (artikel 42 §2), is tevens als bijlage toegevoegd. 
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Bijkomend is een nieuw tarief toegevoegd, namelijk een waarborg van 2 euro voor beurtenkaarten en 
clubkaarten. 

11 2018_GR_00091 Draadafsluiting speeltuin en voetbalveld Meldert: goedkeuring 
prijsvraag, vaststelling gunningswijze en lijst aan te schrijven 
firma's
Beslissing: Goedgekeurd

Voor de vervanging van draadafsluiting in de speeltuin van Meldert en plaatsing van draadafsluiting 
aan het voetbalveld van SK Meldert dient een leverancier te worden aangesteld. 

Raming: 25 000 EUR excl. BTW

Gunningswijze: aanvaarde factuur

Aan te schrijven firma's:

 Tuinbedrijf Reynders, Schalbroekstraat 120 te 3560 Lummen
 Declerck-Wouters, Morgenstraat 19 te 3560 Lummen
 Tuinhout en omheiningen Vanbilsen Broekkantstraat 6 te 3583 Paal
 Tuinman Peter, Hulshoekstraat 14 te 3560 Linkhout
 GreenLine omheiningen, Industrieweg 43 te 3980 Tessenderlo
 AEV afsluitingen, De Weven 11 te 3583 Paal
 CST Tuinwerken, Geeneindestraat 84 te 3560 Meldert
 Verding afsluitingen, Keizersteegveld 13 te 3590 Diepenbeek
 JV afsluitingen, Lorkenstraat 10 te 3582 Beringen
 LM Hekwerk, Balendijk 256 te 3920 Lommel
 Lenaers afsluitingen, Henry Fordlaan 17 te 3600 Genk
 Dirk Vanheel, Gestelstraat 6 te 3560 Lummen

12 2018_GR_00082 Onderhoud zwembadinstallaties: goedkeuring prijsvraag, 
vaststelling gunningswijze en aan te schrijven firma
Beslissing: Goedgekeurd

Voor het onderhoud van de zwembadinstallaties dient een nieuwe firma aangesteld te worden. 
Aangezien we na de opening van het zwembad nog tussen voorlopige en definitieve oplevering van de 
installaties zitten, is het aangewezen om enkel Camps bvba (de aannemer van het ESCO-gedeelte van 
het zwembad) uit te nodigen om een offerte in te dienen voor deze opdracht. In deze 
waarborgtermijn staan zij namelijk garant voor de installatie en dient ook de afstelling nog te 
gebeuren. Indien een andere firma gedurende deze periode zou instaan voor het onderhoud kan dit 
zorgen voor conflicten tussen beide firma's.

Na definitieve oplevering kunnen ook andere firma's instaan voor dit onderhoud. Daarom zal deze 
opdracht slechts een looptijd van één jaar hebben. Zo kan er in het komende jaar een nieuwe 
overheidsopdracht worden uitgeschreven voor het aanstellen van een firma voor een periode van 
meerdere jaren.

Raming: 28 750 EUR excl. BTW of 34 787,50 EUR incl. 21% BTW (voor de periode van 1 jaar)

Gunningswijze: aanvaarde factuur

Aan te schrijven firma: Camps bvba, Truibroek 19 te 3945 Ham
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13 2018_GR_00064 Samenwerkingsovereenkomst LimbU
Beslissing: Goedgekeurd

Historiek

 22 april 2016: vzw Uitmuntend Limburg wordt opgericht door Limburg.net, Provincie Limburg, 
RIMO, Mediahuis (HBvL) en FairFin met als doel een vervolg te breien aan de e-portemonnee 
en een nieuwe Limburgse gemeenschapsmunt 'de LimbU' op te richten. De LimbU vervangt de 
e-portemonnee.

 31 oktober 2017: het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lummen 
bevestigt haar deelname aan de LimbU. 

 18 april 2018: gemeente Lummen ontvangt van Uitmuntend Limburg vzw een voorstel van de 
samenwerkingsovereenkomst tot invoering van de LimbU in Lummen. Deze overeenkomst 
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Tegelijk moeten ook de verdien- en 
verzilveracties ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad

Toelichting

De LimbU is een middel voor het lokaal bestuur om burgers te belonen die participeren aan het lokaal 
beleid en meewerken aan acties die de beleidsdoelstellingen helpen realiseren. Lummen neemt deel 
met de verdien-en verzilveracties van Limburg.net (zie bijlage). De kosten verbonden aan de Limbu 
zijn een abonnementskost van € 750 per jaar (excl. BTW) en de Limbu-betaalkaarten van € 1,00 per 
stuk (excl. BTW).

Uitmuntend Limburg heeft een overeenkomst afgesloten met Loyaltek Payment Systems waardoor ze 
een e-money licence hebben van de Nationale Bank (zie bijlage). 

14 2018_GR_00063 Aanleg fietspaden Vinnehoekstraat - voorlopig 
onteigeningsbesluit
Beslissing: Goedgekeurd

De stad Halen heeft een project gestart om langs de Mosstraat nieuwe fietspaden aan te leggen. Dit 
project wordt doorgestrokken op het grondgebied van Lummen langs de Vinnehoekstraat tot aan de 
rotonde met de Linkhoutstraat. Er werd reeds een projectnota goedgekeurd en een innameplan 
opgesteld. Het nieuwe onteigeningsdecreet voorziet enerzijds dat het verpicht is om met de 
eiegenaars te onderhandelen om de nodige gronden te verwerven met een minnelijk akkoord maar 
tegelijk kan een onteigeningsprocedure gestart worden. Als eerste stap moet de gemeenteraad een 
voorlopig onteigeningsbesluit nemen.  

15 2018_GR_00096 Huur en onderhoud multifunctional printers: goedkeuring 
bestek en vaststelling gunningswijze 
Beslissing: Goedgekeurd

Zowel in het administratief centrum als op de buitendiensten wordt door personeel van gemeente en 
OCMW gebruik gemaakt van multifunctional printers. Om meer gelijkvormigheid te creëren zal één 
leverancier aangesteld worden voor de huur en onderhoud van deze toestellen.

Raming: 145 000 EUR excl. BTW (voor de looptijd van 5 jaar)

Gunningswijze: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
(publicatie)
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16 2018_GR_00092 Levering en plaatsing digitale infoborden: goedkeuring bestek, 
vaststelling gunningswijze en lijst aan te schrijven firma's
Beslissing: Goedgekeurd

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.

Oorspronkelijk werd de raad in november 2017 gevraagd om enkel bij de oorspronkelijke leverancier 
een prijs te vragen voor de renovatie van de borden. Uit verder onderzoek blijkt dat een vervanging 
van de borden goedkoper zou uitvallen dan een grondige renovatie. Het argument dat enkel de 
oorspronkelijke leverancier in aanmerking komt, valt daarmee ook weg en dus is het aangewezen 
hiervoor een marktbevraging te doen. De vorige opdracht werd intussen stopgezet. 

De raad wordt gevraagd de nieuwe opdracht voor een totale vervanging van de borden goed te 
keuren.

Raming: 60 000 EUR excl. BTW of 72 600 EUR incl. 21% BTW

Gunningswijze: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Aan te schrijven firma's:

 Q-Lite, Wiekenweg 13 te 2387 Sint-Truiden
 EDC Sign, Alfons Braeckmanlaan 245 te 9040 Sint-Amandsberg
 Vialis International, Kapelanielaan 14 (TTS zone A) te 9140 Temse
 Vigneron.be, Hasseltsesteenweg 80 te 3800 Sint Truiden
 Westerland Europe NV, IZ Waterven 18 te 8501 Heule

17 2018_GR_00066 Aanvullend reglement houdende maatregelen met betrekking 
tot het verkeer in het Broedersveld
Beslissing: Goedgekeurd

Ter goedkeuring ligt het reglement dat éénrichtingsverkeer instelt in het wegje tussen de Maria Van 
Loonstraat en het Broedersveld, gelegen tegenover de kantine van  KVV Lummen. 

18 2018_GR_00081 Politiereglement clubhuizen motorclubs
Beslissing: Goedgekeurd

De verantwoordelijken in de politiezone Limburg Regio Hoofdstad volgen al enige tijd in het bijzonder 
de problematiek van de motorclubs in de steden en gemeenten van onze politiezone. 

Al eerder werd -in het kader van bestuurlijke handhaving in deze problematiek- in onze politiezone 
een overleg gepland met ARIEC Limburg (ARrondissementeel Informatie- en ExpertiseCentrum). Het 
ARIEC heeft (sinds de officiële start op 5 december 2017) tot doel de lokale besturen te ondersteunen 
op vlak van expertise en coördinatie om zowel lokale overlastfenomenen als georganiseerde 
criminaliteit vanuit een geïntegreerde en integrale invalshoek te benaderen. 

De opvolging van de leden van deze motorclubs en het soms ostentatief neerstrijken ervan in de 
gemeenten en steden wordt als maar meer problematisch en zorgt voor verstoring van de openbare 
rust en veiligheid, ophef, rumoer, (subjectieve) onveiligheid enzomeer in de onmiddellijke omgeving. 
De inplanting en exploitatie van een clubhuis van een motorbende brengt onvermijdelijk de openbare 
orde en rust in het gedrang (o.a. af- en aanrijden van lawaaierige motoren ook ‘s nachts, wild 
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parkeren, …). De rivaliteit tussen de motorbendes versterkt en dient dus te worden 
voorkomen/bestreden. Uit de aard en plaats van de eerdere incidenten blijkt dat de leden van 
criminele motorbendes confrontaties op plaatsen en evenementen -publiek dan wel besloten- niet 
schuwen en mekaar met wapens bevechten. Het risico op provocatie of confrontatie tussen 
rivaliserende motorclubs is gezien het huidige spanningsveld in de Euregio en concreet in Limburg 
zeer reëel. 

Recent werd daarom in Genk en Leopoldsburg een politiereglement op de clubhuizen goedgekeurd en 
de verantwoordelijken binnen onze politiezone achten het momenteel noodzakelijk een gelijkaardig 
reglement op te stellen in alle gemeenten/steden van onze politiezone. Het ARIEC stelt dan ook een 
model (en recent goedgekeurde) versie voor om op de gemeenteraden voor te brengen. (zie bijlage) 

19 2018_GR_00086 Gemeentelijke dotatie 2018 voor de politiebegroting van de 
politiezone PZ Limburg Regio Hoofdstad: goedkeuring door de 
gouverneur
Beslissing: Kennis genomen

In bijgevoegd schrijven deelt het provinciebestuur mee dat de gouverneur op 12 april 2018 het 
gemeenteraadsbesluit van 18 december 2017 betreffende de gemeentelijke dotatie 2018 voor de 
politiebegroting van de politiezone PZ Limburg Regio Hoofdstad goedgekeurd heeft.

Het provinciebestuur vraagt via dit schrijven om de gemeenteraad hiervan in kennis te stellen.

20 2018_GR_00062 Definitieve vaststelling van de wijziging van de Atlas van de 
Buurtwegen, zijnde verlegging van een deel van voetweg nr. 57 
ter plaatse Paalstraat-Venusbergstraat
Beslissing: Goedgekeurd

De aanvraag tot de verlegging van een deel van de voetweg nr. 57 in de Atlas van de Buurtwegen van 
Lummen werd ingediend door Tom Mariën, Venusbergstraat 1 te 3560 Lummen d.d. 16 januari 2018.

De aanvrager vraagt de aanpassing van de Atlas van de Buurtwegen met het oog het creëren van één 
aaneengesloten bedrijfssite en het herstellen van een momenteel in onbruik zijnde gedeelte van de 
voetweg nr. 57 dewelke dwars over de bedrijfssite loopt. Het gedeelte voetweg (met breedte 0,88m) 
gelegen op de percelen afdeling 4 sectie C nrs 36C, 35A, 31T, 30E, 29C, 23A, 20, 15A wordt 
afgeschaft en verlegd naar de perceelsgrenzen van de percelen nrs 50B, 15B aan de rand van de 
bedrijfssite. De voetweg blijft volledig gelegen op de eigendom van de aanvrager en krijgt hier een 
breedte van 1,50m. Door de verlegging blijft een toegankelijke verbinding voor de zwakke 
weggebruiker gegarandeerd.

Tijdens het openbaar onderzoek dat georganiseerd werd van 12 maart 2018 tem 10 april 2018 
werden drie bezwaren ingediend waaronder 2 identieke bezwaarschriften. De bezwaarschiften 
handelen kort samengevat over:

1. het niet kunnen gebruik maken van de oprit in kasseistenen gezien de oprit niet op het 
huidige tracé ligt en afgesloten is met een poort

2. door gewijzigd tracé is het niet duidelijk welke implicaties dit heeft op het verdere traject van 
de buurtweg

3. het ontstaan van privacyhinder (inkijk woning) ten gevolge van gewijzigd tracé
4. het doorschuiven van lasten door de aanvrager van de verlegging naar de percelen van 

bezwaarindiener
5. vragen worden gesteld met de gevolgde procedure gezien reeds een stedenbouwkundige 

vergunning werd afgeleverd
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6. bezwaarindiener stelt niet op de hoogte gebracht geweest te zijn van het openbaar onderzoek 
in het kader van vorige aanvraag tot verlegging

De bezwaarschriften worden als volgt beoordeeld:

 Bezwaarschrift 1 stelt verkeerdelijk geen gebruik te kunnen maken van de huidige 'buurtweg' 
gezien de oprit in kasseistenen niet op het huidige tracé ligt en afgesloten is. Het huidige 
juridische tracé betreft een voetweg van slechts 0,80m breedte. Bovendien grenst het perceel 
van bezwaarindiener volledig aan de openbare weg waardoor de toegang tot het perceel van 
bezwaarindiener gegarandeerd is. Bezwaarschrift 1 wordt ongegrond bevonden.

 Met voorgestelde vraag tot verlegging van de voetweg wordt het tracé van de voetweg 
volledig gegarandeerd doordat deze een aantakking heeft op openbaar domein. 
Bezwaarschrift 2 wordt om deze reden als ongegrond bevonden. 

 Bezwaarschriften 3 en 4 stellen onterecht dat door de gevraagde verlegging van de voetweg 
lasten zouden verlegd worden van percelen in eigendom van de aanvrager naar percelen in 
eigendom van bezwaarindiener en er privacyhinder zou ontstaan ten gevolge van de 
gevraagde verlegging. Ter hoogte van de percelen van bezwaarindiener bestaat reeds het 
huidige tracé van de voetweg. De gevraagde verlegging takt enkel aan op het huidige tracé. 
Om deze reden zal zeker geen (bijkomende) privacyhinder ontstaan ten gevolge van de 
gevraagde verlegging. Bovendien ligt het volledige tracé van de voetweg op eigendom van de 
aanvrager waardoor er de percelen van bezwaarindiener niet 'belast' worden. Bezwaarschrift 3 
en 4 worden bijgevolg ongegrond bevonden.

 Bezwaarschrift 5 stelt inderdaad terecht dat het college van burgemeester en schepenen 
reeds een stedenbouwkundige vergunning heeft afgeleverd voor het bouwen van constructies 
op het terrein van de aanvrager. Doch enkel onder de voorwaarde dat door de aanvrager een 
aanvraag tot verlegging van de voetweg zou indienen. Huidige aanvraag tot verlegging van de 
voetweh is bijgevolg een uitvoering van de reeds afgeleverde stedenbouwkundige vergunning 
ten einde net het juridische tracé van de voetweg ter plaatse te kunnen garanderen. 

 Bezwaarindier stelt terecht dat hij niet in kennis gesteld geweest is van de procedure tot 
openbaarmaking van de verlegging van de voetweg in het kader van vorige aanvraag gevoerd 
in september/oktober vorig jaar.  Aanvrager heeft op 16 januari 2018 een nieuw dossier tot 
verlegging van de voetweg met gewijzigd tracé ingediend na stopzetting van vorige 
procedure. Bezwaarindiener betrof in voorgaand dossier geen aanpalende eigenaar aan het 
tracé in aanvraag. Binnen huidige dossier grenst bezwaarindiener wel aan het tracé van de 
voetweg. Bezwaarschrift 6 wordt als ongegrond beschouwd.

De raad wordt gevraagd om deze wijziging van de Atlas van de Buurtwegen, zijnde de verlegging van 
een deel van de voetweg nr 57 ter plaaste Paalstraat-Venusbergstraat, definitief vast te stellen. 

21 2018_GR_00065 Affectatie van het perceel 1A835x, gelegen in de 
Eendrachtstraat te Lummen, tot het openbaar domein
Beslissing: Goedgekeurd

Bij de openbare verkoop van de 3 bouwloten behorende tot een gemeentelijke verkaveling langs de 
Genenbosstraat wordt ook een vierde lot, achterliggende grond, verkocht. Dit lot grenst momenteel 
niet aan de Eendrachtstraat omdat een tussenliggend  perceeltje 1A835x  privaat eigendom van de 
gemeente is. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit perceel toe te voegen aan het openbaar 
domein zodat lot 4 ten alle tijde bereikbaar is via het openbaar domein, zijnde de Eendrachtstraat.

22 2018_GR_00074 Infrax Limburg: voorstel statutenwijziging ter goedkeuring aan 
de buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2018
Beslissing: Goedgekeurd
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In bijlage de voorgestelde statutenwijziging, dewelke zal voorgelegd worden ter goedkeuring op de 
Buitengewone Algemene Vergadering van Infrax op 20 juni 2018.

Toelichting omtrent statutenwijziging:

Eandis en Infrax, de twee werkmaatschappijen die in Vlaanderen onder meer het netbeheer voor 
elektriciteit en aardgas uitvoeren, integreren binnenkort in Fluvius. Dat wordt het nieuwe multi-
utilitybedrijf dat voor heel Vlaanderen zal werken.

Er werd een traject en structuur uitgetekend die de hele integratie in goede banen moeten leiden. De 
gekende activiteiten van beide bedrijven (elektriciteit, aardgas, riolering, warmte, kabel en openbare 
verlichting) blijven daarbij behouden.

Om één en ander juridisch ook te verankeren dient er een statutenwijziging voorzien te worden 
waarbij een nieuwe opdrachthoudende vereniging gecreëerd wordt, genaamd Fluvius.

Waarom deze fusie? De logistieke en financiële uitdagingen voor de komende jaren in de 
energiesector zijn groot en vragen om extra efficiëntie. Daarnaast biedt de huidige leeftijdspiramide 
bij beide bedrijven de mogelijkheid om de afslanking van het personeelsbestand op natuurlijke wijze 
te laten gebeuren.

De volledige integratie van Eandis en Infrax moet zoals eerder aangegeven een besparing van 
minstens 100 miljoen euro of 15 procent van de werkingskosten opleveren. Aangezien de 
kernactiviteiten van de netbeheerders 20 procent van de energiefactuur uitmaken, zou dat een 
verlaging van die factuur met drie procent opleveren. De komende maanden wordt gedetailleerd 
bekeken hoe de besparing concreet gerealiseerd kan worden.

Opdrachthoudende verenigingen hebben een juridische duurtijd van 18 jaar. Voor de verschillende 
DNB’s (distributienetbeheerders) die deel uitmaken van de overkoepelende OV eindigt de duurtijd 
telkens op een datum in november 2018. Om te vermijden dat kort op elkaar de diverse raden van 
bestuur dienen vernieuwd te worden (zijnde in november 2018 en vervolgens naar aanleiding van de 
nieuwe verkiezingen in maart 2019), wordt voorgesteld om de huidige duurtijd van de OV’s, 
respectievelijk DNV’s te verlengen tot april 2019.

VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL 2019

De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders  (met uitzondering van PBE) en Infrax Limburg 
vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum. 

Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de 
opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als 
distributienetbeheerder (of die actief zijn in de sector van de energiedistributie) om in de loop van het 
jaar 2018 via hun algemene vergadering een verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in te 
stemmen dat de einddatum van de statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019. 
De beslissing van de algemene vergadering dient verantwoord te worden in een omstandig verslag 
dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met 
het aan haar gerichte verzoek. 

Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de 
gemeente-raadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte tijdsspanne 
twee verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden.  Vandaar wordt voorgesteld 
om de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de inwerking-treding van de 
verlengde distributienetbeheerders en Infrax Limburg te plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt niet 
alleen de uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke werking, maar draagt door een identieke 
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behandeling in alle distributie-netbeheerders en Infrax Limburg bij tot de uniformiteit van de 
verlengde duurtijd. 

VOORSTEL TOT VERLENGING VAN DE TIJDSDUUR VAN 1 APRIL 2019 TOT EN MET 
29 MAART 2037

Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig artikel 
603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd van de 
opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037. 
Deze nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen – distributienet-beheerders 
binnen de toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging van PBE 
reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019. 

Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (artikel 
423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de gewone 
meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt 
door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de algemene vergadering 
tot de verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen.

De gemeenteraads-beslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de 
algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis 
van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen.

De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit 
te maken van de opdrachthoudende vereniging.  Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, die 
wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering.  Deelnemers die nalaten over de 
verlenging te beslissen of hun beslissing tijdig mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken 
van de opdrachthoudende vereniging. 

Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de 
gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het aangewezen 
dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het Decreet houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport opstelt over de werking van de 
opdrachthoudende vere--niging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een ondernemingsplan voor de 
volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de motiveringselementen in functie van het 
onderzoek van het verlengings-voorstel. 

PARTIËLE SPLITSING

In de raden van bestuur van het najaar van 2016 van elk van de Vennootschappen die bij de partiële 
splitsing zijn betrokken, werd, nadat het initiatief tot fusie van alle Infrax-DNB’s 
(DistributieNetBeheerders) werd afgevoerd, gesteld dat er zou worden verder gewerkt op de piste om 
alle personeelsleden van de onder Infrax cvba ressorterende entiteiten in één entiteit onder te 
brengen vanuit het oogpunt van “éénheid van leiding”.

De bedoeling is om met deze operatie alle statutaire medewerkers van de Infrax-DNB’s onder te 
brengen in één en dezelfde juridische entiteit. Daarbij zal het model worden gevolgd waarbij alle 
assets (netwerken) inclusief de exploitatierechten daarop integraal bij INTER-ENERGA, INTER-MEDIA 
en INTER-AQUA worden ondergebracht en het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de 
statutaire medewerkers in naam en voor rekening van de toegetreden gemeenten en dit als een 
welbepaalde taak van gemeentelijke belang/algemeen nut, achter blijft in INFRAX LIMBURG. Ook de 
gemeenten van de andere momenteel onder Infrax cvba ressorterende entiteiten , met name Infrax 
West, PBE en IVEG, die in onderhavige operatie geen betrokken partij zijn, zullen in een later stadium 
het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire medewerkers inbrengen in INFRAX 
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LIMBURG / Fluvius OV. Mede omdat het merendeel van de statutaire medewerkers op heden reeds 
binnen INFRAX LIMBURG tewerkgesteld zijn, wordt de juridische entiteit INFRAX LIMBURG als vehikel 
gebruikt waarin de eenheid van leiding middels het gemeenschappelijk beheer van de statutaire 
medewerkers zal worden gerealiseerd. INFRAX LIMBURG wijzigt haar maatschappelijk doel en wijzigt 
tevens haar naam naar Fluvius OV (Opdrachthoudende vereniging).

De inbreng van  een welbepaalde taak van gemeentelijk belang  / algemeen nut door de gemeenten 
is noodzakelijk omdat INFRAX LIMBURG / Fluvius OV de rechtsvorm van een opdrachthoudende 
vereniging heeft en zulke vereniging een doelstelling van gemeentelijk belang moet verwezenlijken (in 
casu dan het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire medewerkers) waarvoor de 
rechten worden ingebracht.

Teneinde de gemeenten van  de andere onder Infrax cvba ressorterende entiteiten te laten toetreden 
tot INFRAX LIMBURG / Fluvius OV is het noodzakelijk dat het huidige INFRAX LIMBURG wordt “leeg 
gemaakt”. Daarmee wordt bedoeld dat bepaalde vermogensbestanddelen van INFRAX LIMBURG, met 
uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire medewerkers van de opdrachthoudende 
vereniging INFRAX LIMBURG , middels onderhavige partiële splitsing zullen terechtkomen bij INTER-
ENERGA, INTER-MEDIA, INTER-AQUA. Na realisatie van onderhavige partiële splitsing zal in INFRAX 
LIMBURG / Fluvius OV voor elke gemeentelijke deelnemer alleen nog een kapitaalsparticipatie 
overblijven op basis van inwonersaantal. De gemeenten van  de andere onder Infrax cvba 
ressorterende entiteiten treden in een later stadium (per 1 april 2019) toe tot INFRAX LIMBURG / 
Fluvius OV met een kapitaalsinbreng op basis van dezelfde criteria en verdeelsleutels die zullen gelden 
voor de huidige gemeentelijke deelnemers in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV. 

De overdracht van de vermogensbestanddelen van INFRAX LIMBURG naar INTER-ENERGA, INTER-
MEDIA, INTER-AQUA gebeurt via een partiële splitsing. 

STATUTENWIJZIGINGEN

De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:

1. De wijziging van het maatschappelijk doel en de samenstelling van het maatschappelijk 
kapitaal in het kader en als gevolg van de partiële splitsing van Infrax Limburg.

2. De verlenging van Infrax Limburg / Fluvius OV.
3. Aanpassingen als gevolg van het nieuw decreet van 22 december 2017 over het lokaal 

bestuur.
4. Afstemming op de statuten van de DNB’s die zijn toegetreden tot Fluvius System Operator 

cvba.
5. Redactionele aanpassingen/verfijningen 

In de begeleidende nota bij het voorstel van tekstwijziging, zoals verzonden per aangetekende brief 
d.d. 21 maart 2018 wordt meer gedetailleerd ingegaan op de voorgestelde wijzigingen aan de 
statuten.

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samen-werking 
dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene ver-gadering en 
onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van 
de tijdsduur van de opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen. 

23 2018_GR_00072 Inter-media: voorstel statutenwijziging ter goedkeuring aan de 
buitengewone algemene vergadering van 19 juni 2018
Beslissing: Goedgekeurd
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In bijlage de voorgestelde statutenwijziging, dewelke zal voorgelegd worden ter goedkeuring op de 
Buitengewone Algemene Vergadering van Inter-media op 19 juni 2018.

Toelichting omtrent statutenwijziging:

Op vandaag verloopt de exploitatie van de netwerken van Inter-media via een statutaire verankering 
van een exploitatieovereenkomst met Infrax Limburg. Laatstgenoemde is op zijn beurt deelnemer in 
Infrax cvba. Ten gevolge van de vermelde fusie tussen Infrax cvba en Eandis, zal de 
exploitatieopdracht vanuit Inter-media rechtstreeks aan Fluvius cvba worden toevertrouwd en zal 
Infrax Limburg niet langer participeren in Inter-media. Eén en ander heeft een impact op de statutaire 
bepalingen van Inter-media en deze impact vindt zijn weerslag in bijgevoegd voorstel tot 
statutenwijziging. 

Op deze wijze worden de taken, onafhankelijkheids- en kwaliteitsvereisten van Fluvius duidelijk 
beschreven en in beeld gebracht voor alle gemeentelijke deelnemers van Inter-aqua.

Opdrachthoudende verenigingen hebben een juridische duurtijd van 18 jaar. Voor de verschillende 
DNB’s (distributienetbeheerders) die deel uitmaken van de overkoepelende OV eindigt de duurtijd 
telkens op een datum in november 2018. Om te vermijden dat kort op elkaar de diverse raden van 
bestuur dienen vernieuwd te worden (zijnde in november 2018 en vervolgens naar aanleiding van de 
nieuwe verkiezingen in maart 2019), wordt voorgesteld om de huidige duurtijd van de OV’s, 
respectievelijk DNV’s te verlengen tot april 2019.

PARTIËLE SPLITSING

In de raden van bestuur van het najaar van 2016 van elk van de Vennootschappen die bij de partiële 
splitsing zijn betrokken, werd, nadat het initiatief tot fusie van alle Infrax-DNB’s 
(DistributieNetBeheerders) werd afgevoerd, gesteld dat er zou worden verder gewerkt op de piste om 
alle personeelsleden van de onder Infrax cvba ressorterende entiteiten in één entiteit onder te 
brengen vanuit het oogpunt van “éénheid van leiding”.

De bedoeling is om met deze operatie alle statutaire medewerkers van de Infrax-DNB’s onder te 
brengen in één en dezelfde juridische entiteit. Daarbij zal het model worden gevolgd waarbij alle 
assets (netwerken) inclusief de exploitatierechten daarop integraal bij INTER-ENERGA, INTER-MEDIA 
en INTER-AQUA worden ondergebracht en het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de 
statutaire medewerkers in naam en voor rekening van de toegetreden gemeenten en dit als een 
welbepaalde taak van gemeentelijke belang/algemeen nut, achter blijft in INFRAX LIMBURG. Ook de 
gemeenten van de andere momenteel onder Infrax cvba ressorterende entiteiten , met name Infrax 
West, PBE en IVEG, die in onderhavige operatie geen betrokken partij zijn, zullen in een later stadium 
het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire medewerkers inbrengen in INFRAX 
LIMBURG / Fluvius OV. Mede omdat het merendeel van de statutaire medewerkers op heden reeds 
binnen INFRAX LIMBURG tewerkgesteld zijn, wordt de juridische entiteit INFRAX LIMBURG als vehikel 
gebruikt waarin de eenheid van leiding middels het gemeenschappelijk beheer van de statutaire 
medewerkers zal worden gerealiseerd. INFRAX LIMBURG wijzigt haar maatschappelijk doel en wijzigt 
tevens haar naam naar Fluvius OV (Opdrachthoudende vereniging).

De inbreng van  een welbepaalde taak van gemeentelijk belang  / algemeen nut door de gemeenten 
is noodzakelijk omdat INFRAX LIMBURG / Fluvius OV de rechtsvorm van een opdrachthoudende 
vereniging heeft en zulke vereniging een doelstelling van gemeentelijk belang moet verwezenlijken (in 
casu dan het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire medewerkers) waarvoor de 
rechten worden ingebracht.

Teneinde de gemeenten van  de andere onder Infrax cvba ressorterende entiteiten te laten toetreden 
tot INFRAX LIMBURG / Fluvius OV is het noodzakelijk dat het huidige INFRAX LIMBURG wordt “leeg 
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gemaakt”. Daarmee wordt bedoeld dat bepaalde vermogensbestanddelen van INFRAX LIMBURG, met 
uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire medewerkers van de opdrachthoudende 
vereniging INFRAX LIMBURG , middels onderhavige partiële splitsing zullen terechtkomen bij INTER-
ENERGA, INTER-MEDIA, INTER-AQUA. Na realisatie van onderhavige partiële splitsing zal in INFRAX 
LIMBURG / Fluvius OV voor elke gemeentelijke deelnemer alleen nog een kapitaalsparticipatie 
overblijven op basis van inwonersaantal. De gemeenten van  de andere onder Infrax cvba 
ressorterende entiteiten treden in een later stadium (per 1 april 2019) toe tot INFRAX LIMBURG / 
Fluvius OV met een kapitaalsinbreng op basis van dezelfde criteria en verdeelsleutels die zullen gelden 
voor de huidige gemeentelijke deelnemers in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV. 

De overdracht van de vermogensbestanddelen van INFRAX LIMBURG naar INTER-ENERGA, INTER-
MEDIA, INTER-AQUA gebeurt via een partiële splitsing.

STATUTENWIJZIGINGEN

De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:

1. De aanduiding van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor Inter-media
2. Afstemming op de statuten van de DNB’s die zijn toegetreden tot Fluvius System Operator 

cvba.
3. Redactionele aanpassingen/verfijningen

In de begeleidende nota bij het voorstel van tekstwijziging, zoals verzonden per aangetekende brief 
d.d. 15 maart 2018 wordt meer gedetailleerd ingegaan op de voorgestelde wijzigingen aan de 
statuten. 

24 2018_GR_00076 Inter-aqua: voorstel statutenwijziging ter goedkeuring aan de 
buitengewone algemene vergadering van 19 juni 2018
Beslissing: Goedgekeurd

In bijlage de voorgestelde statutenwijziging, dewelke zal voorgelegd worden ter goedkeuring op de 
Buitengewone Algemene Vergadering van Inter-aqua op 19 juni 2018.

Toelichting omtrent statutenwijziging:

Op vandaag verloopt de exploitatie van de netwerken van Inter-aqua via een statutaire verankering 
van een exploitatieovereenkomst met Infrax Limburg. Laatstgenoemde is op zijn beurt deelnemer in 
Infrax cvba. Ten gevolge van de vermelde fusie tussen Infrax cvba en Eandis, zal de 
exploitatieopdracht vanuit Inter-aqua rechtstreeks aan Fluvius cvba worden toevertrouwd en zal Infrax 
Limburg niet langer participeren in Inter-aqua. Eén en ander heeft een impact op de statutaire 
bepalingen van Inter-aqua en deze impact vindt zijn weerslag in bijgevoegd voorstel tot 
statutenwijziging. 

Op deze wijze worden de taken, onafhankelijkheids- en kwaliteitsvereisten van Fluvius duidelijk 
beschreven en in beeld gebracht voor alle gemeentelijke deelnemers van Inter-aqua.

Opdrachthoudende verenigingen hebben een juridische duurtijd van 18 jaar. Voor de verschillende 
DNB’s (distributienetbeheerders) die deel uitmaken van de overkoepelende OV eindigt de duurtijd 
telkens op een datum in november 2018. Om te vermijden dat kort op elkaar de diverse raden van 
bestuur dienen vernieuwd te worden (zijnde in november 2018 en vervolgens naar aanleiding van de 
nieuwe verkiezingen in maart 2019), wordt voorgesteld om de huidige duurtijd van de OV’s, 
respectievelijk DNV’s te verlengen tot april 2019.

PARTIËLE SPLITSING
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In de raden van bestuur van het najaar van 2016 van elk van de Vennootschappen die bij de partiële 
splitsing zijn betrokken, werd, nadat het initiatief tot fusie van alle Infrax-DNB’s 
(DistributieNetBeheerders) werd afgevoerd, gesteld dat er zou worden verder gewerkt op de piste om 
alle personeelsleden van de onder Infrax cvba ressorterende entiteiten in één entiteit onder te 
brengen vanuit het oogpunt van “éénheid van leiding”.

De bedoeling is om met deze operatie alle statutaire medewerkers van de Infrax-DNB’s onder te 
brengen in één en dezelfde juridische entiteit. Daarbij zal het model worden gevolgd waarbij alle 
assets (netwerken) inclusief de exploitatierechten daarop integraal bij INTER-ENERGA, INTER-MEDIA 
en INTER-AQUA worden ondergebracht en het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de 
statutaire medewerkers in naam en voor rekening van de toegetreden gemeenten en dit als een 
welbepaalde taak van gemeentelijke belang/algemeen nut, achter blijft in INFRAX LIMBURG. Ook de 
gemeenten van de andere momenteel onder Infrax cvba ressorterende entiteiten , met name Infrax 
West, PBE en IVEG, die in onderhavige operatie geen betrokken partij zijn, zullen in een later stadium 
het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire medewerkers inbrengen in INFRAX 
LIMBURG / Fluvius OV. Mede omdat het merendeel van de statutaire medewerkers op heden reeds 
binnen INFRAX LIMBURG tewerkgesteld zijn, wordt de juridische entiteit INFRAX LIMBURG als vehikel 
gebruikt waarin de eenheid van leiding middels het gemeenschappelijk beheer van de statutaire 
medewerkers zal worden gerealiseerd. INFRAX LIMBURG wijzigt haar maatschappelijk doel en wijzigt 
tevens haar naam naar Fluvius OV (Opdrachthoudende vereniging).

De inbreng van  een welbepaalde taak van gemeentelijk belang  / algemeen nut door de gemeenten 
is noodzakelijk omdat INFRAX LIMBURG / Fluvius OV de rechtsvorm van een opdrachthoudende 
vereniging heeft en zulke vereniging een doelstelling van gemeentelijk belang moet verwezenlijken (in 
casu dan het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire medewerkers) waarvoor de 
rechten worden ingebracht.

Teneinde de gemeenten van  de andere onder Infrax cvba ressorterende entiteiten te laten toetreden 
tot INFRAX LIMBURG / Fluvius OV is het noodzakelijk dat het huidige INFRAX LIMBURG wordt “leeg 
gemaakt”. Daarmee wordt bedoeld dat bepaalde vermogensbestanddelen van INFRAX LIMBURG, met 
uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire medewerkers van de opdrachthoudende 
vereniging INFRAX LIMBURG , middels onderhavige partiële splitsing zullen terechtkomen bij INTER-
ENERGA, INTER-MEDIA, INTER-AQUA. Na realisatie van onderhavige partiële splitsing zal in INFRAX 
LIMBURG / Fluvius OV voor elke gemeentelijke deelnemer alleen nog een kapitaalsparticipatie 
overblijven op basis van inwonersaantal. De gemeenten van  de andere onder Infrax cvba 
ressorterende entiteiten treden in een later stadium (per 1 april 2019) toe tot INFRAX LIMBURG / 
Fluvius OV met een kapitaalsinbreng op basis van dezelfde criteria en verdeelsleutels die zullen gelden 
voor de huidige gemeentelijke deelnemers in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV. 

De overdracht van de vermogensbestanddelen van INFRAX LIMBURG naar INTER-ENERGA, INTER-
MEDIA, INTER-AQUA gebeurt via een partiële splitsing. 

STATUTENWIJZIGINGEN 

De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:

1. De aanduiding van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor Inter-aqua
2. Afstemming op de statuten van de DNB’s die zijn toegetreden tot Fluvius System Operator 

cvba.
3. Redactionele aanpassingen/verfijningen

In de begeleidende nota bij het voorstel van tekstwijziging, zoals verzonden per aangetekende brief 
d.d. 15 maart 2018 wordt meer gedetailleerd ingegaan op de voorgestelde wijzigingen aan de 
statuten. 
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25 2018_GR_00078 Inter-energa: voorstel statutenwijziging ter goedkeuring aan de 
buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2018
Beslissing: Goedgekeurd

In bijlage de voorgestelde statutenwijziging, dewelke zal voorgelegd worden ter goedkeuring op de 
Buitengewone Algemene Vergadering van Inter-energa op 20 juni 2018.

Toelichting bi jde statutenwijziging:

Op vandaag verloopt de exploitatie van de netwerken van Inter-energa via een statutaire verankering 
van een exploitatieovereenkomst met Infrax Limburg. Laatstgenoemde is op zijn beurt deelnemer in 
Infrax cvba. Ten gevolge van de vermelde fusie tussen Infrax cvba en Eandis, zal de 
exploitatieopdracht vanuit Inter-energa rechtstreeks aan Fluvius cvba worden toevertrouwd en zal 
Infrax Limburg niet langer participeren in Inter-energa. Eén en ander heeft een impact op de 
statutaire bepalingen van Inter-energa en deze impact vindt zijn weerslag in bijgevoegd voorstel tot 
statutenwijziging.

Op deze wijze worden de taken, onafhankelijkheids- en kwaliteitsvereisten van Fluvius duidelijk 
beschreven en in beeld gebracht voor alle gemeentelijke deelnemers van Inter-energa.

Opdrachthoudende verenigingen hebben een juridische duurtijd van 18 jaar. Voor de verschillende 
DNB’s (distributienetbeheerders) die deel uitmaken van de overkoepelende OV eindigt de duurtijd 
telkens op een datum in november 2018. Om te vermijden dat kort op elkaar de diverse raden van 
bestuur dienen vernieuwd te worden (zijnde in november 2018 en vervolgens naar aanleiding van de 
nieuwe verkiezingen in maart 2019), wordt voorgesteld om de huidige duurtijd van de OV’s, 
respectievelijk DNV’s te verlengen tot april 2019.

VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL 2019

De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders  (met uitzondering van PBE) en Infrax Limburg 
vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum. 

Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de 
opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als 
distributienetbeheerder (of die actief zijn in de sector van de energiedistributie) om in de loop van het 
jaar 2018 via hun algemene vergadering een verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in te 
stemmen dat de einddatum van de statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019. 
De beslissing van de algemene vergadering dient verantwoord te worden in een omstandig verslag 
dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met 
het aan haar gerichte verzoek. 

Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de 
gemeente-raadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte tijdsspanne 
twee verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden.  Vandaar wordt voorgesteld 
om de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de inwerking-treding van de 
verlengde distributienetbeheerders en Infrax Limburg te plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt niet 
alleen de uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke werking, maar draagt door een identieke 
behandeling in alle distributie-netbeheerders en Infrax Limburg bij tot de uniformiteit van de 
verlengde duurtijd.

VOORSTEL TOT VERLENGING VAN DE TIJDSDUUR VAN 1 APRIL 2019 TOT EN MET 
29 MAART 2037
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Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig artikel 
603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd van de 
opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037. 
Deze nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen – distributienet-beheerders 
binnen de toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging van PBE 
reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019. 

Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (artikel 
423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de gewone 
meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt 
door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de algemene vergadering 
tot de verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen.

De gemeenteraads-beslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de 
algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis 
van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen.

De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit 
te maken van de opdrachthoudende vereniging.  Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, die 
wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering.  Deelnemers die nalaten over de 
verlenging te beslissen of hun beslissing tijdig mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken 
van de opdrachthoudende vereniging. 

Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de 
gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het aangewezen 
dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het Decreet houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport opstelt over de werking van de 
opdrachthoudende vere--niging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een ondernemingsplan voor de 
volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de motiveringselementen in functie van het 
onderzoek van het verlengings-voorstel.  

PARTIËLE SPLITSING

In de raden van bestuur van het najaar van 2016 van elk van de Vennootschappen die bij de partiële 
splitsing zijn betrokken, werd, nadat het initiatief tot fusie van alle Infrax-DNB’s 
(DistributieNetBeheerders) werd afgevoerd, gesteld dat er zou worden verder gewerkt op de piste om 
alle personeelsleden van de onder Infrax cvba ressorterende entiteiten in één entiteit onder te 
brengen vanuit het oogpunt van “éénheid van leiding”.

De bedoeling is om met deze operatie alle statutaire medewerkers van de Infrax-DNB’s onder te 
brengen in één en dezelfde juridische entiteit. Daarbij zal het model worden gevolgd waarbij alle 
assets (netwerken) inclusief de exploitatierechten daarop integraal bij INTER-ENERGA, INTER-MEDIA 
en INTER-AQUA worden ondergebracht en het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de 
statutaire medewerkers in naam en voor rekening van de toegetreden gemeenten en dit als een 
welbepaalde taak van gemeentelijke belang/algemeen nut, achter blijft in INFRAX LIMBURG. Ook de 
gemeenten van de andere momenteel onder Infrax cvba ressorterende entiteiten , met name Infrax 
West, PBE en IVEG, die in onderhavige operatie geen betrokken partij zijn, zullen in een later stadium 
het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire medewerkers inbrengen in INFRAX 
LIMBURG / Fluvius OV. Mede omdat het merendeel van de statutaire medewerkers op heden reeds 
binnen INFRAX LIMBURG tewerkgesteld zijn, wordt de juridische entiteit INFRAX LIMBURG als vehikel 
gebruikt waarin de eenheid van leiding middels het gemeenschappelijk beheer van de statutaire 
medewerkers zal worden gerealiseerd. INFRAX LIMBURG wijzigt haar maatschappelijk doel en wijzigt 
tevens haar naam naar Fluvius OV (Opdrachthoudende vereniging).
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De inbreng van  een welbepaalde taak van gemeentelijk belang  / algemeen nut door de gemeenten 
is noodzakelijk omdat INFRAX LIMBURG / Fluvius OV de rechtsvorm van een opdrachthoudende 
vereniging heeft en zulke vereniging een doelstelling van gemeentelijk belang moet verwezenlijken (in 
casu dan het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire medewerkers) waarvoor de 
rechten worden ingebracht.

Teneinde de gemeenten van  de andere onder Infrax cvba ressorterende entiteiten te laten toetreden 
tot INFRAX LIMBURG / Fluvius OV is het noodzakelijk dat het huidige INFRAX LIMBURG wordt “leeg 
gemaakt”. Daarmee wordt bedoeld dat bepaalde vermogensbestanddelen van INFRAX LIMBURG, met 
uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire medewerkers van de opdrachthoudende 
vereniging INFRAX LIMBURG , middels onderhavige partiële splitsing zullen terechtkomen bij INTER-
ENERGA, INTER-MEDIA, INTER-AQUA. Na realisatie van onderhavige partiële splitsing zal in INFRAX 
LIMBURG / Fluvius OV voor elke gemeentelijke deelnemer alleen nog een kapitaalsparticipatie 
overblijven op basis van inwonersaantal. De gemeenten van  de andere onder Infrax cvba 
ressorterende entiteiten treden in een later stadium (per 1 april 2019) toe tot INFRAX LIMBURG / 
Fluvius OV met een kapitaalsinbreng op basis van dezelfde criteria en verdeelsleutels die zullen gelden 
voor de huidige gemeentelijke deelnemers in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV.

De overdracht van de vermogensbestanddelen van INFRAX LIMBURG naar INTER-ENERGA, INTER-
MEDIA, INTER-AQUA gebeurt via een partiële splitsing.

STATUTENWIJZIGINGEN

De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:

1. De aanduiding van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor Inter-energa
2. De verlenging van de bestaansduur van Inter-energa.
3. Afstemming op de statuten van de DNB’s die zijn toegetreden tot Fluvius System Operator 

cvba.
4. Redactionele aanpassingen/verfijningen

In de begeleidende nota bij het voorstel van tekstwijziging, zoals verzonden per aangetekende brief 
d.d. 21 maart 2018 wordt meer gedetailleerd ingegaan op de voorgestelde wijzigingen aan de 
statuten.

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samen-werking 
dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene ver-gadering en 
onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van 
de tijdsduur van de opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen.

26 2018_GR_00069 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg: 
vaststelling mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde voor 
de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 juni 2018
Beslissing: Goedgekeurd

Uitnodiging Buitengewone Algemene vergadering Infrax Limburg op 20 juni 2018  om 18.00u te 3500 
Hasselt,  in de kantoren van Infrax aan de Gouverneur Verwilghensingel 32.

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.

De gemeenteraad moet nog een beslissing nemen omtrent het mandaat dat de gemeenteraad geeft 
met betrekking tot de punten vermeld in de agenda.
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27 2018_GR_00071 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media: 
vaststelling mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde voor 
de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 juni 2018
Beslissing: Goedgekeurd

Uitnodiging Buitengewone Algemene vergadering Inter-media op 19 juni 2018  om 18.00u te 3500 
Hasselt, in de kantoren van Infrax aan de Gouverneur Verwilghensingel 32.

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.

De gemeenteraad moet nog een beslissing nemen omtrent het mandaat dat de gemeenteraad geeft 
met betrekking tot de punten vermeld in de agenda.

28 2018_GR_00070 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua: 
vaststelling mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde voor 
de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 juni 2018
Beslissing: Goedgekeurd

Uitnodiging Buitengewone Algemene vergadering Inter-aqua op 19 juni 2018  om 18.00u te 3500 
Hasselt, in de kantoren van Infrax aan de Gouverneur Verwilghensingel 32.

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.

De gemeenteraad moet nog een beslissing nemen omtrent het mandaat dat de gemeenteraad geeft 
met betrekking tot de punten vermeld in de agenda.

29 2018_GR_00068 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa: 
vaststelling mandaat aan de gemeentelijke afgevaardigde voor 
de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 juni 2018
Beslissing: Goedgekeurd

Uitnodiging Buitengewone Algemene vergadering Inter-energa op 20 juni 2018 om 18.00u te 3500 
Hasselt, in de kantoren van Infrax aan de Gouverneur Verwilghensingel 32.

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

De gemeenteraad moet nog een beslissing nemen omtrent het mandaat dat de gemeenteraad geeft 
met betrekking tot de punten vermeld in de agenda.

30 2018_GR_00073 Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer (OSM):  
aanduiding gemeentelijke afgevaardigden voor de algemene 
vergadering van 29 mei 2018
Beslissing: Goedgekeurd

Met het oog op de algemene vergadering van de Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer (OSM) 
op dinsdag 29 mei 2018 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:
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1. Goedkeuring ontwerpverslag 
2. Jaarverslag voorzitter
3. Jaarrekening per 31 december 2017
4. Verslag van de commissaris-revisor
5. Kwijting bestuurders
6. Rondvraag

31 2018_GR_00077 Dienstverlenende vereniging Cipal: uitnodiging algemene 
vergadering van 15 juni 2018 en vaststelling mandaat
Beslissing: Goedgekeurd

De dienstverlenende vereniging Cipal nodigt uit voor de algemene vergadering van 15 juni 2018.

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

32 2018_GR_00067 Limburg.net: agenda en in te nemen standpunten voor de 
algemene vergadering van 21 juni 2018
Beslissing: Goedgekeurd

Limburg.net nodigt uit voor de Algemene Vergadering op donderdag 21 juni om 19.00u in de kantoren 
van Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt. 

Schepen Wim Vangeel werd reeds eerder aangeduid voor de hele legislatuur als 
gemeentelijkvertegenwoordiger. De heer Sander Hoogstijns werd aangeduid als plaatsvervanger.

33 2018_GR_00083 Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in 
Limburg (IGL):  vaststelling mandaat aan de gemeentelijke 
afgevaardigde en goedkeuring agenda voor de Algemene 
Vergadering op 22juni 2018
Beslissing: Goedgekeurd

De gemeenteraad dient één afgevaardigde en één plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene 
vergadering van IGL op vrijdag 22 juni 2018.

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

34 2018_GR_00098 Toegevoegd punt op vraag van raadslid S. Coenen:  Vraag om 
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toelichting omtrent een lopende enquête onder de Lummense 
bevolking
Beslissing: Kennis genomen

Er is momenteel een communicatieonderzoek lopende in Lummen : 

 Wat is het opzet hiervan?
 Met welk doel?
 Wie verwerkt de resultaten?
 Tegen wanneer worden deze resultaten bekend gemaakt?
 Wie heeft toegang tot de resultaten?
 Wat is de kostprijs van dit onderzoek?
 Hoe gebeurt de selectie van de deelnemers die een papieren enquête ontvangen hebben?
 Wie is de partner in het uitvoeren van deze enquête?
 Is er een openbare aanbesteding geweest?
 .......


