NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN
20 FEBRUARI 2017

aanwezig:

verontschuldigd:

Benny Spreeuwers, burgemeester-voorzitter
Ilse Wevers, Peter Schreurs, Anneleen Beckers, Jo Seutens en Frans Heijlen, schepenen;
Jean Bomans, Rudi Paesen, Tonnie Claessens, Christ Baeten, Lieve Dierickx, Ann
Robben, Isabelle Martens, Raf Vliegen, Simon Briers, Renaud Hamal, Katy Craeghs, Rosie
Cardeynaels, Ine Knoops, raadsleden;
en Joris Neyens, secretaris
Erwin Seynaeve en Dirk Mardaga, raadsleden

Burgemeester Benny Spreeuwers opent de zitting om 20.00 uur.

OPENBARE ZITTING

Punt 1.

Akteneming van de rapportage visum financieel beheerder voor het dienstjaar 2016.

contactpersoon
Geertrui Quintens

functie
administratief
medewerkster

e-mail
geertrui.quintens@opglabbeek.be

dossier

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad, artikel 94 betreffende de taken van de financieel beheerder, artikel 160
betreffende het verlenen van een visum door de financieel beheerder, artikel 166 betreffende de jaarlijkse rapportering
over de visums door de financieel beheerder en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 januari 2014, waarin de voorwaarden bepaald worden waaronder de
financieel beheerder de controle, bedoeld in artikel 160 §2 van het gemeentedecreet uitoefent;
Overwegende dat de financieel beheerder in 2016 26 positieve en 5 negatieve visums verleende;
Overwegende dat alle voorgelegde besluiten door de financieel beheerder gecontroleerd werden op wettigheid en
regelmatigheid, conform artikel 94 en 160 van het gemeentedecreet;
Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de lijst met 26 positieve en 5 negatieve visums voor het jaar 2016;
Nummer
1
2
3

Onderwerp
Groenonderhoud industrieterrein:
dienstjaren 2016-2017
Groenonderhoud sportzone: dienstjaren
2016-2017
Levering van gasolie en gasolie 'extra' 20152018

Verbintenissenkrediet (incl.
btw)

Visum

21.781,21

visum ok

26.229,81

visum ok

75.988,40

Reden

visum ok
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25

26
27
28
28
29
30

Poetsen van verkeersborden: dienstjaren
2016-2019
Toestaan investeringssubsidie tennisclub
TCO-TCIris in het kader van
subsidiereglement verbeteringswerken aan
bestaande sportaccommodaties
Samenaankoop Infrax: Medische controle
Herinrichting bedrijventerrein - opstellen
ontwerp: rioleringswerken industriegebied Ophovenstraat
Publiek private samenwerking 'Hoek
Kimpenstraat - Kapelstraat' (planzone 2)
Aanstellen studiebureau mobiliteitsplan
Opglabbeek: verbreden en verdiepen
Opglabbeek-As: veiligheidsmarkeringen en
signalisatieborden voor het toeristisch
fietsroutenetwerk
Onderhoudswerken buurtwegen 2016
(Molenweg e.a.)
Pensioenverzekering statutairen en
mandatarissen
Pensioenverzekering statutairen en
mandatarissen OCMW
Pensioenverzekering statutairen en
mandatarissen (na BAFO)
Pensioenverzekering statutairen en
mandatarissen OCMW (na BAFO)
Toewijzing van de opdracht 'gemeentelijke
verzekeringsportefeuille voor de periode
2016-2018'
Toewijzing van de opdracht 'OCMW
verzekeringsportefeuille voor de periode
2016-2018'
Dossier Aankoop woning Hoeverkerkweg 13
3660 Opglabbeek
Herziening RUP centrum: aanstellen
ontwerper
Aankoop van voertuigen voor de dienst
werken: dienstjaar 2016 - Perceel 1
(Aankoop van twee lichte vrachtwagens)
Renovatie Sint-Lambertuskerk te
Opglabbeek: buitenzijde voorgevel
Optie opvoegen breuksteen/m²
Leveren en implementeren softwarepakket
voor de dienst ruimte
Samenaankoop CNG-voertuigen: aankoop 2
kleine bestelwagens
Aanleg van betonringen op de
gemeentelijke begraafplaats
Herziening RUP centrum: aanstellen
ontwerper
Aankoop van een busje voor
mindermobielenvervoer en vervoer
buitenschoolse kinderopvang
Uitbreiding dataopslagsysteem
Gemeentelijk informatieblad: vormgeving
en drukken 2017-2018: Perceel 1
(Vormgeving)
Gemeentelijk informatieblad: vormgeving
en drukken 2017-2018: Perceel 2 (Drukken)
Leveren van fair trade koffie met
huurtoestellen
Riolerings- en wegeniswerken in de
Kruisstraat: grondinnames: aanstellen

18.150,00
25.036,50

visum ok
geweigerd

onvoldoende krediet €
15 000

7.411,25

visum ok

7.411,25

visum ok

515.789,12

visum ok

31.285,76

visum ok

9.153,65

visum ok

144.882,98

visum ok

0,00

visum ok

0,00

visum ok

0,00

visum ok

0,00

visum ok

249.250,95

geweigerd

niet volgen van wet
overheidsopdrachten

50.065,65

geweigerd

niet volgen van wet
overheidsopdrachten

190.000,00

visum ok

33.364,54

geweigerd

83.909,99

visum ok

33.627,75

visum ok

22,22

visum ok

51.002,48

visum ok

40.606,66

visum ok

16.398,53

visum ok

btw verlegd

onvoldoende krediet
€19 360

33.364,54

visum ok

Gemeenteraad
17/10/2016 – Zie ook
2016-019 weigering
visum

18.000,00

geweigerd

onvoldoende krediet
€0,00

24.861,70

visum ok

6.050,00

visum ok

15.035,93

visum ok

7.265,55

visum ok

36.741,65

visum ok
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31

ontwerper
Wassen van ramen en glas: dienstjaar 2017

11.705,30

visum ok

Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de secretaris.

Punt 2.
Goedkeuring van de terbeschikkingstelling van de gemeentesecretaris aan het OCMW
van Opglabbeek voor de invulling van de functie van OCMW-secretaris.
contactpersoon
Dorien Opdekamp

functie
diensthoofd
burgerzaken

e-mail
dorien.opdekamp@opglabbeek.be

dossier

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad, artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht en artikel 104§4
betreffende de mogelijkheid om gemeentepersoneel ter beschikking te stellen van het OCMW;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 oktober 2014 en gewijzigd op 20 februari 2017 betreffende de
goedkeuring van de beheersovereenkomst 2014-2019 tussen het gemeentebestuur en het OCMW van Opglabbeek;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 februari 2017 betreffende de goedkeuring van de
definitieve invulling van het ambt van OCMW-secretaris door de gemeentesecretaris;
Overwegende dat een gezamenlijk leiderschap de samenwerking tussen gemeente en OCMW Opglabbeek kan
bevorderen en dat een geïntegreerde organisatie meer slagkracht heeft om een kwalitatieve en efficiënte
dienstverlening voor de burgers te organiseren;
Overwegende dat de actie niet kadert in het meerjarenplan 2014 - 2019:
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder:
•
algemene rekening ”6201000”
•
algemene rekening omschrijving ”Vastbenoemd loon”
•
beleidsitem ”011099”
•
beleidsitem omschrijving ”Algemeen (Secretariaat)”;
Gelet op de openbare stemming, waarvan de uitslag als volgt is:
•
aantal stemmen voor:
19
•
aantal stemmen tegen:
0
•
aantal onthoudingen:
0;
Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 februari 2017
betreffende de definitieve invulling van het ambt van OCMW-secretaris door de gemeentesecretaris.
De gemeenteraad beslist om de heer Joris Neyens vanaf 1 maart 2017 voor onbepaalde duur ter beschikking te stellen
van het OCMW van Opglabbeek voor de invulling van de functie van OCMW-secretaris.
Artikel 2
De secretaris werkt in samenspraak met het vast bureau en het college van burgemeester en schepenen de verdere
afspraken rond de arbeidstijd, de arbeidsplaats en de prestaties uit.
De gemeente van Opglabbeek blijft de juridische werkgever van de secretaris. Het arbeidsreglement en de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel blijft van toepassing op de secretaris.
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Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
•
dienst burgerzaken, personeelsadministratie;
•
dienst financiën;
•
het OCMW van Opglabbeek;
•
de heer Joris Neyens, Kiewitstraat 20 te 3660 Opglabbeek.

Punt 3.
Goedkeuring van de beheersovereenkomst 2017-2019 tussen het gemeentebestuur en
het OCMW van Opglabbeek.
contactpersoon
Tanja Knoops

functie
lokale economie en
contractbeheer

e-mail
tanja.knoops@opglabbeek.be

dossier
17D00080

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de beheersovereenkomst 2014-2019 tussen het gemeentebestuur Opglabbeek en het OCMW Opglabbeek,
goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 oktober 2014;
Overwegende dat deze beheersovereenkomst de afspraken betreffende de samenwerking tussen het
gemeentebestuur en het OCMW-bestuur vastlegt;
Overwegende dat vanaf 1 maart 2017 de gemeentesecretaris ook aangesteld zal worden als OCMW-secretaris;
Overwegende dat deze wijziging opgenomen dient te worden in de bovenvermelde beheersovereenkomst;
Gelet op de openbare stemming, waarvan de uitslag als volgt is:
•
aantal stemmen voor:
19
•
aantal stemmen tegen:
0
•
aantal onthoudingen:
0;
Besluit:
Artikel 1
De beheersovereenkomst zoals hieronder weergegeven, wordt goedgekeurd.

Beheersovereenkomst OCMW – Gemeentebestuur Opglabbeek
2017-2019
Deel 1 – Algemene bepalingen
1.1 Algemeen kader en doel van de beheersovereenkomst
Deze beheersovereenkomst kadert in de jarenlange synergie die reeds bestaat tussen beide
besturen.
De overeenkomst heeft tot doel een aantal afspraken die reeds informeel bestaan te
formaliseren en om een aantal nieuwe afspraken te bepalen.
Door deze overeenkomst af te sluiten bevestigen beide besturen het vertrouwen dat ze in
elkaar hebben en bevestigen ze dat er ook in de toekomst naar maximale synergie tussen beide
besturen gestreefd zal worden zodat de burger van Opglabbeek kan genieten van een optimale
dienstverlening op maat van elkeen.
1.2 Juridisch kader van de beheersovereenkomst
Artikel 271 van het gemeentedecreet bepaalt het volgende:
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“Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen
beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars
diensten. In de beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de gemeente en het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen
op elkaars personeelsleden.”
Artikel 271 van het OCMW-decreet zegt dit:
“Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen
beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijke gebruik van elkaars
diensten. In de beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de gemeente en het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen
op elkaars personeelsleden.”
1.3 Financieel kader
Het gemeente- en OCMW-bestuur zullen in de toekomst prestaties voor elkaar blijven leveren
op verscheidene vlakken. Met het oog op een administratieve vereenvoudiging en het vermijden
van uitgebreide wederzijdse facturaties, worden de loonkosten voor deze wederzijdse
prestaties niet aangerekend. Indien de personeelskost echter via betoelagingsmodaliteiten
kan worden gerecupereerd van externe instanties, is facturatie wel mogelijk.
De wederzijdse prestaties worden in de mate van het mogelijke wel geïnventariseerd. In
sommige gevallen zal er een facturatie gebeuren van materiaalkosten en van kosten van
externe dienstverleners.
Indien bij wederzijdse facturatie van aankopen, materiaalkosten, consultancy of
investeringen deze kosten niet specifiek toewijsbaar zijn aan de gemeente of OCMW wordt een
prorataregeling toegepast, die telkens ad hoc wordt vastgesteld.
Indien er dankzij de doorgedreven samenwerking directe en meetbare kostenbesparingen worden
gerealiseerd, worden deze over beide rechtspersonen verspreid en desgevallend verrekend via
de werkingstoelage van het gemeentebestuur aan het OCMW.
Deel 2 – Domeinen van samenwerking
2.1 Beleidsorganen
Beide besturen zijn juridisch gezien aparte entiteiten, met eigen beleidsorganen die elk in
volle autonomie hun eigen beleid maken. Om een goede samenwerking te garanderen, streven het
OCMW en het gemeentebestuur naar een optimale afstemming op elkaars beleid. Dit gebeurt op
een louter vrijwillige basis.
Daarnaast is er ook een participatiemogelijkheid: de OCMW-voorzitter maakt immers deel uit
van het college van burgemeester en schepenen en heeft daarin ook stemrecht, terwijl de
burgemeester of zijn afgevaardigde schepen de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk
welzijn met raadgevende stem kan bijwonen.
2.2 Managementteams
Zowel binnen het gemeentebestuur als binnen het OCMW bestaat er een afzonderlijk
managementteam.
De managementteams van beide besturen vergaderen minimaal één keer per trimester samen om
gezamenlijke aangelegenheden te bespreken. De volgende zaken worden steeds gezamenlijk
besproken:
-

Alle
Alle
Alle
Alle

maatregelen
maatregelen
maatregelen
maatregelen

in
in
in
in

het
het
het
het

kader
kader
kader
kader

van
van
van
van

het collectieve
het collectieve
het collectieve
de opmaak en de

personeelsbeleid
ICT beleid
communicatiebeleid
aanpassing van de beleidsplanning.

2.3 De secretaris en de financieel beheerder
De secretaris en de financieel beheerder worden aangesteld door het gemeentebestuur, maar
fungeren ook als secretaris en financieel beheerder van het OCMW van Opglabbeek. Het zijn
voltijdse functies (38 uren per week) waarbinnen prestaties geleverd worden zoals die in de
respectievelijke wetgevingen en regelgeving voor het OCMW en het gemeentebestuur zijn
voorzien.
De secretaris en de
elk van de besturen
De secretaris en de
gemeentebestuur als

financieel beheerder bepalen zelf de verhouding van de uren die zij aan
besteedt.
financieel beheerder zijn zowel lid van het managementteam van het
van het managementteam van het OCMW.

2.4 Dienst financiën

Pagina 5 van 23

De personeelsleden van de financiële dienst van het gemeentebestuur voeren taken uit voor
beide besturen. De financieel beheerder regelt de werking van de dienst op zo een manier
dat de continuïteit van de dienstverlening voor beide besturen steeds gewaarborgd is.
2.5 Dienst overheidsopdrachten/contractbeheer
Het OCMW en het gemeentebestuur streven zoveel mogelijk naar een gezamenlijk aankoopbeleid.
De wet op de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor de aanneming van werken,
leveringen en diensten voorziet in de mogelijkheid dat de gezamenlijke uitvoering van
werken, leveringen of diensten voor rekening van verschillende aanbestedende overheden, in
het algemeen belang, kan worden samengevoegd in één enkele opdracht, die bij aanbesteding,
door offerteaanvraag of bij onderhandelingsprocedure wordt gegund, onder de voorwaarden
bepaald in de wet.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om te werken met een aankoopcentrale of
opdrachtencentrale.
In de mate van het mogelijke wordt er van bovenstaande mogelijkheden gebruik gemaakt,
waarbij de overheidsopdrachten in regel geleid zullen worden door de contractbeheerder van
het gemeentebestuur, ook wanneer deze slechts voor één van de besturen gevoerd worden. De
contractbeheerder zal de opdrachten steeds coördineren, maar de inhoudelijke input gebeurt
in regel door de betrokken diensten van de respectievelijke besturen.
Vóór iedere gezamenlijke opdracht zal in principe een werkgroep opgericht worden, bestaande
uit personeelsleden van beide besturen, die instaat voor de voorbereiding van het bestek en
de gunning. De contractbeheerder toetst bij elke gezamenlijke opdracht de wenselijkheid van
het oprichten van een werkgroep af bij de secretaris.
De contracten voor beide besturen worden ook opgesteld en opgevolgd door de
contractbeheerder van het gemeentebestuur.
2.6 Dienst post/secretariaat
Elk bestuur staat in voor zijn eigen secretariaat.
De post wordt in de mate van het mogelijke voor beide besturen samen verwerkt, zowel door
personeelsleden van het OCMW als door personeelsleden van het gemeentebestuur.
2.7 Dienst ICT
In de mate van het mogelijke wordt het ICT-beleid van beide besturen gezamenlijk uitgewerkt.
ICT-aankopen verlopen volgens de bepalingen uit punt 2.5.
Zowel de systeembeheerder als de informatiebeheerder van het gemeentebestuur voeren
opdrachten uit voor beide besturen. Zij fungeren eveneens als ICT-helpdesk.
2.8 Dienst communicatie
Het gemeentebestuur heeft een eigen communicatieambtenaar, terwijl de secretaris officieel
de communicatieambtenaar voor het OCMW is.
In de praktijk zal de communicatieambtenaar van het gemeentebestuur echter ook de rol van
communicatieambtenaar van het OCMW op zich nemen.
Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor de ondersteuning en coördinatie van de communicatie
in beide besturen.
Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk eenvormigheid tussen de communicatie van het
gemeentebestuur en het OCMW. Ook hebben beide organisaties een gemeenschappelijke website
die te bereiken is via www.opglabbeek.be
2.9 Dienst personeelsadministratie
De medewerkers van de personeelsdienst van het gemeentebestuur, voeren hun taken voor beide
besturen uit.
Het diensthoofd burgerzaken van het gemeentebestuur regelt, in overleg met de secretaris, de
personeelsdienst op zo een manier dat de continuïteit van de dienstverlening voor beide
besturen steeds gewaarborgd is.
2.10

Dienst werken

Artikel 198 van het OCMW-decreet bepaalt dat het OCMW kan beslissen het beheer van haar
onroerende goederen toe te vertrouwen aan een intern verzelfstandigd agentschap van het
OCMW, aan de gemeente waar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is gevestigd,
of aan een autonoom gemeentebedrijf van die gemeente, dat ook het privé- en het openbaar
domein van de gemeente beheert.
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De dienst werken van het gemeentebestuur neemt daarom – naast haar taken voor het
gemeentebestuur zelf – de volgende taken over van het OCMW:
-

Beheer van het patrimonium op het vlak van de administratieve opvolging met
betrekking tot brandveiligheid, controles op elektrische installaties, liften,…
Beheer en onderhoud van de gebouwen die in gebruik zijn door het OCMW
Beheer en onderhoud van het groen rond de gebouwen die in gebruik zijn door het OCMW
Uitvoeren van bijkomende taken die ingepland kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het
verhuizen van meubels, vervoer van afvalmaterialen naar het recyclagepark, het geven
van technisch advies, het uitvoeren van herstellingen in woningen die het OCMW
rechtstreeks of onrechtstreeks in gebruik heeft,… (niet-limitatieve opsomming).

Het diensthoofd van de dienst werken van het gemeentebestuur, of de door hem aangeduide
medewerker(s), staat in voor de planning van de uit te voeren werken.
2.11

Dienst preventie en bescherming op het werk

De dienst interne preventie van het gemeentebestuur zal in de praktijk ook de werking met
betrekking tot de interne preventie van het OCMW voor zijn rekening nemen. Maar de
secretaris blijft officieel preventieadviseur van het OCMW.
De dienst preventie en bescherming op het werk houdt bij haar tijdsbesteding rekening met de
noden bij elk bestuur.
De vergaderingen van het overlegcomité met betrekking tot preventie en bescherming op het
werk zullen gezamenlijk gehouden worden.
2.12

Dienst pensioenen en tegemoetkoming voor personen met een handicap

Informatie over pensioenen en de tegemoetkoming voor personen met een handicap wordt
georganiseerd door het OCMW. Het gemeentebestuur zal de burgers die om deze dienstverlening
vragen steeds mogen doorverwijzen naar het verantwoordelijke personeelslid bij het OCMW.
2.13

Juridische dienst

De juridische dienst van het OCMW geeft in de eerste plaats juridisch advies aan cliënten
van het OCMW over de volgende zaken:
-

familiale problemen: rechten en plichten tussen echtgenoten of niet-gehuwde partners,
echtscheiding of moeilijkheden tussen samenwonenden, problemen rond kinderen,
onderhoudsgeld etc...
erfrecht en testamenten
eigendom en burenhinder
huurproblemen
vragen over contracten
overmatige schuldenlast
andere juridische problemen, voor zover het om persoonlijke belangenbehartiging gaat.

Indien het gemeentebestuur van haar burgers vragen krijgt over één van deze aspecten, zal
het deze burgers steeds doorverwijzen naar de juridische dienst.
In uitzonderlijke gevallen kan ook de administratie van het gemeentebestuur via de
secretaris vragen stellen aan de juridische dienst van het OCMW over één van deze aspecten.
2.14
•

Andere domeinen van samenwerking
Wagenpark en openbaar vervoer

Indien nodig, kunnen medewerkers van het OCMW gebruik maken van voertuigen van het
gemeentebestuur. De medewerkers van het OCMW reserveren een voertuig op dezelfde wijze als
de medewerkers van het gemeentebestuur, met name door een aanvraag in te dienen bij de
onthaalmedewerker van het gemeentebestuur.
De medewerkers van het OCMW kunnen eveneens gebruik maken van de door het gemeentebestuur
aangekochte railpassen (te gebruiken voor treinreizen). De reservering verloopt op dezelfde
manier als voor een voertuig.
•

Jeugdwerking en buitenschoolse kinderopvang

De jeugddienst (onderdeel van het gemeentebestuur) en de buitenschoolse kinderopvang
(georganiseerd door het OCMW) stemmen hun werking zoveel mogelijk op elkaar af. Er is
regelmatig overleg tussen de coördinatoren buitenschoolse kinderopvang en de jeugddienst.
•

Klantenzorg

De burger/cliënt kan via de gemeenschappelijke website contact opnemen met zowel het
gemeentebestuur als het OCMW. De beheerders van deze correspondentie verbinden zich ertoe de
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meldingen, klachten of vragen steeds met de grootste spoed naar de daartoe aangewezen
medewerker(s) binnen elke organisatie over te maken.
Indien een melding, klacht of vraag via de website ontvangen wordt, zullen de beheerders van
deze correspondentie steeds van het vervolg van het proces op de hoogte gehouden door de
behandelaar(s) van de melding, klacht of vraag.
Deze samenwerking is conform artikel 204, §2 van het OCMW-decreet.
Elk bestuur blijft echter verantwoordelijk voor haar eigen klantenzorgsysteem.
•

Dienstoverkoepelende werkgroepen

Wanneer de situatie hierom vraagt, worden er voor bepaalde aangelegenheden die beide
besturen aangaan, werkgroepen opgericht waarin personeelsleden van beide besturen zetelen.
Deel 3 – Organisatie van de samenwerking
3.1 Rechtspositie van het personeel
De rechtspositieregelingen voor de medewerkers van het gemeentebestuur en het OCMW zijn
reeds volledig gelijklopend waar dit wettelijk toegestaan is. De interpretatie en toepassing
van deze regeling voor beide groepen medewerkers wordt zoveel als mogelijk op mekaar
afgestemd.
3.2 Werkgeversgezag en aansturing
Het werkgeversgezag berust steeds bij het bestuur dat het personeelslid heeft aangesteld of
heeft aangeworven. Dit betekent niet dat het operationele gezag over een personeelslid niet
gedelegeerd kan worden naar een personeelslid van het andere bestuur. De delegatie van het
operationele gezag kan zowel permanent als tijdelijk zijn. Dit wordt in onderling overleg
tussen de betrokken leidinggevenden bepaald.
De rechtstreekse aansturing van een personeelslid van een ander bestuur, gebeurt via het
diensthoofd van dit personeelslid. De leden van het managementteam van beide besturen,
kunnen rechtstreeks aan de diensthoofden van het andere bestuur vragen om opdrachten uit te
voeren.
De diensthoofden van de personeelsleden die de opdrachten uitvoeren op vraag van het andere
bestuur, geven steeds feedback aan de opdrachtgever van het andere bestuur.
Enkel wanneer dit expliciet met het betrokken diensthoofd is overeengekomen, kunnen de leden
van het managementteam van beide besturen een personeelslid van het andere bestuur
rechtstreeks opdrachten geven, zonder tussenkomst van het diensthoofd van dit personeelslid.
3.3 Functionering en evaluatie
Het gemeente- en OCMW-decreet bepalen dat de personeelsleden worden geëvalueerd op het
ambtelijke niveau. Het rechtspositiebesluit gemeente- en provinciepersoneel stelt dat het
personeelslid wordt geëvalueerd door ten minste één leidinggevende die bij voorkeur de
rechtstreekse leidinggevende is.
Daarom zal elk personeelslid steeds geëvalueerd worden door een leidinggevende van het
bestuur bij wie het werkgeversgezag op het personeelslid in kwestie berust. Wanneer een
personeelslid taken voor beide besturen uitvoert, zal de evaluator van het personeelslid
voorafgaandelijk aan elk functionerings- en evaluatiegesprek verplicht de input vragen van
een leidinggevende van het andere bestuur.
De operationeel leidinggevende, waarvan sprake in 3.2, zal steeds aanwezig zijn bij de
evaluatie- en functioneringsgesprekken.
De eindbeslissing over de evaluatie blijft echter steeds in handen van de evaluator van het
bestuur bij wie het werkgeversgezag op het geëvalueerde personeelslid in kwestie berust.
3.4 Syndicaal overleg
Rekening houdende met de overige bepalingen in deze beheersovereenkomst, zullen de
vergaderingen met de syndicale organisaties in regel gezamenlijk verlopen.
Deel 4 – Eindbepalingen
4.1 Duur van de overeenkomst
Deze beheersovereenkomst treedt in werking op 1 maart 2017.
Onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding van
deze beheersovereenkomst, wordt zij afgesloten voor een periode die eindigt op het ogenblik
dat ze in de nieuwe gemeentelijke legislatuur wordt aangepast.
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4.2 Evaluatie, bijsturing en opvolging van de overeenkomst
Tijdens een jaarlijks overlegmoment evalueren beide managementteams gezamenlijk de
uitvoering van de onderhavige beheersovereenkomst.
Wanneer de in deze overeenkomst voorziene verplichtingen door een partij niet worden
nageleefd, plegen de partijen overleg over de te nemen bijsturingsmaatregelen.
Bij de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van de beheersovereenkomst zullen de partijen
nagaan of er al dan niet aanpassingen aan de beheersovereenkomst moeten worden aangebracht.
Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van het OCMW, evenals de
managementteams van gemeente en OCMW, worden belast met de uitvoering van deze
beheersovereenkomst.
Beide besturen engageren zich om enig geschil dat zou ontstaan omtrent de uitvoering van
onderhavige samenwerkingsovereenkomst in onderling overleg op te lossen.

Artikel 2
Deze beheersovereenkomst treedt in werking op 1 maart 2017.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
•
OCMW Opglabbeek, Rozenstraat 5, 3660 Opglabbeek
•
Dienst secretariaat.

Punt 4.
Goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de opdracht 'Ontwerp en
realisatie van een skatepark'.
contactpersoon
Tanja Knoops

functie
lokale economie en
contractbeheer

e-mail
tanja.knoops@opglabbeek.be

dossier
17D00030

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw
niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat het bestaande skatepark aan de sportzone niet meer voldoet aan de noden van de skaters;
Overwegende dat het gemeentebestuur vorig jaar een oproep tot kandidatuurstelling voor het ontwerp en de
realisatie van een nieuw skatepark lanceerde;
Overwegende dat deze procedure werd stopgezet omdat uit de ingediende offertes en uit de gesprekken met de
kandidaten bleek dat het vooropgestelde budget te laag was;
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Overwegende dat in het kader van de opdracht “Ontwerp en realisatie van een skatepark” een nieuw bestek met nr.
2017-003 werd opgesteld;
Overwegende dat het gemeentebestuur o.a. volgende werken in eigen beheer zal uitvoeren:
•
Plaatsen van de werfafsluiting
•
Uitbreken van de bestaande verharding
•
Grondwerken die uitgevoerd kunnen worden met de 2 laadgraafcombinaties;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 33.057,85 excl. btw of € 40.000,00 incl. 21% btw,
en dat het maximale bestelbedrag € 33.057,85 excl. btw of € 40.000,00 incl. 21% btw bedraagt;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking;
Overwegende dat de actie kadert in het meerjarenplan 2014 - 2019:
•
beleidsdoelstelling ”140201 Levenslang leren-bewegen en recreatieve vrijetijdsbel”
•
actieplan ”Specifiek aanbod jeugd”
•
actieplannummer ”14020101”
•
actie ”Vernieuwing skateterrein en speeltoestellen”
•
actienummer ”1402010104”;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder:
•
algemene rekening ”2300000”
•
algemene rekening omschrijving ”Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen”
•
beleidsitem ”074020”
•
beleidsitem omschrijving ”Buitenspeelterrein Centrum Opglabbeek (Sport)”;
Gelet op de openbare stemming, waarvan de uitslag als volgt is:
•
aantal stemmen voor:
19
•
aantal stemmen tegen:
0
•
aantal onthoudingen:
0;
Besluit:
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017-003 en de raming voor de opdracht “Ontwerp en realisatie
van een skatepark”.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
De raming bedraagt € 33.057,85 excl. btw of € 40.000,00 incl. 21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, onder algemene rekening ”2300000 - Installaties,
machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen” en beleidsitem ”074020 - Buitenspeelterrein Centrum Opglabbeek
(Sport)”.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
•
jeugddienst
•
dienst secretariaat.
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Punt 5.
Goedkeuring van de deelname aan de samenaankoop van Infrax 'CNG slow fill
installaties'.
contactpersoon
Tanja Knoops

functie
lokale economie en
contractbeheer

e-mail
tanja.knoops@opglabbeek.be

dossier
16D00383

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24, en inzonderheid artikels 2, 4° en 15 die
de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren wanneer ze
een beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 138;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat het gemeentebestuur 4 CNG-voertuigen heeft aangekocht;
Overwegende dat de dichtstbijzijnde tankstations voor CNG gelegen zijn in Genk en in Bree;
Overwegende dat het voor een vlotte werking van de dienst werken dan ook aangewezen is dat op de dienst werken
zelf een CNG slow fill installatie geïnstalleerd wordt;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Opglabbeek en Infrax cvba betreffende
samenaankoop Limburgse gemeenten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 september 2014, laatst gewijzigd
op 23 november 2015;
Overwegende dat Infrax cvba in het kader van de samenwerkingsovereenkomst ‘Samenaankoop Limburgse
gemeenten’ een aanbesteding heeft uitgeschreven voor de aankoop van CNG slow fill installaties;
Overwegende dat door een verhoogd volumeaanbod, er redelijkerwijze een prijsvoordeel bekomen kan worden;
Gelet op het bestek ‘CNG slow fill installaties’ opgesteld door Infrax cvba;
Overwegende dat Infrax cvba deze opdracht heeft gegund aan de firma Ballast Nedam IPM nv, Amsterdamstraat 38 te
2321 Meer;
Gelet op de offerte ad € 12.935,00 incl. btw van Ballast Nedam IPM nv voor de aankoop van een slow fill installatie met
twee vulslangen;
Overwegende dat voor bestellingen geplaatst in het jaar 2017 Ballast Nedam IPM nv overeenkomstig deze offerte een
extra korting van 5% voorziet, dat deze korting bijgevolg € 534,50 excl. btw bedraagt, waardoor de prijs voor de
aankoop van een slow fill installatie met twee vulslangen € 12.288,25 zou bedragen;
Overwegende dat de dossierkosten van Infrax cvba 2% van de totale netto aankoopprijs bedragen;
Overwegende dat de financiering van de aankoop van de slow fill installatie zal gebeuren door afhouding van het
bedrag op het tegoed waarover de gemeente nog beschikt aan trekkingsrechten bij Infrax cvba;
Overwegende dat het gemeentebestuur tevens voor de aankoop van deze slow fill installatie een subsidie van
maximaal € 5.000,00 kan aanvragen bij Infrax cvba;
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Gelet op de openbare stemming, waarvan de uitslag als volgt is:
•
aantal stemmen voor:
19
•
aantal stemmen tegen:
0
•
aantal onthoudingen:
0;
Besluit:
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de deelname in het aanbestedingsdossier ‘CNG slow fill installaties’ georganiseerd
door Infrax cvba.
Artikel 2
De aankoop van een slow fill installatie met twee vulslangen ad € 12.935,00 incl. btw bij de firma Ballast Nedam IPM nv
wordt goedgekeurd, mits het verkrijgen van een visum verleend door de financieel beheerder.
Artikel 3
Infrax cvba wordt gemachtigd om, overeenkomstig de offerte van Ballast Nedam IPM nv (Infrax referentie
4600002145), deze bestelling te plaatsen bij de firma Ballast Nedam IPM nv
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemandateerd voor de verdere opvolging van dit dossier.
Artikel 5
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
•
Infrax cvba, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt
•
Dienst werken
•
Financiële dienst
•
Dienst secretariaat.

Punt 6.

Goedkeuring van de voorlopige vaststelling van deelRUP 1 zonevreemde recreatie.

contactpersoon
Cindy Wins

functie
diensthoofd ruimte huisvesting

e-mail
cindy.wins@opglabbeek.be

dossier
13D00368

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de codex ruimtelijke ordening;
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Opglabbeek goedgekeurd door de deputatie van de provincie
Limburg op 13 september 2007;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (en latere wijzigingen), inzonderheid artikel
8, §§1 en 2;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing
van de watertoets (en latere wijzigingen), inzonderheid de artikelen 2 en 4;
Gelet op de bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing
van de watertoets (en latere wijzigingen) in bijlage 1 opgenomen kaarten;
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 25 oktober 2016;
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Gelet op het besluit van de dienst MER van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van 22 december 2016;
Gelet op voorliggend voorontwerp deelRUP 1 bestaande uit:
•
een algemene integrale toelichtings- en screeningsnota
•
een integrale toelichtings- en screeningsnota voor deelRUP 1
•
de verordenende stedenbouwkundige voorschriften voor deelRUP 1
•
een verordenend grafisch plan
•
het register van de percelen waarop een bestemmingswijziging word doorgevoerd die aanleiding kan geven
tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een
gebruikerscompensatie
•
een voortoets tot passende beoordeling voor deelRUP 1;
Overwegende dat het RUP zonevreemde recreatie de bestendiging beoogt van bestaande recreatieve activiteiten die
niet/gedeeltelijk niet gelegen zijn in de juiste bestemmingszone van het gewestplan;
Overwegende dat deelRUP 1 zich bevindt aan de Ophovenstraat en dat hier momenteel schutterij Sint-Amandus
activiteiten uitoefent;
Overwegende dat de schutterij volgens het gewestplan gelegen is in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, dat
dit rup een herbestemming beoogt naar recreatiegebied;
Overwegende dat, met het oog op advisering van het voorontwerp, volgende openbare besturen of instellingen om
advies werden verzocht op 29 september 2016:
-

Vlaamse Overheid – Ruimte Vlaanderen Limburg
Provincie Limburg Ruimtelijke ordening - Planning en Beleid
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – afdeling Veiligheidsrapportage
Departement Landbouw en Visserij
Agentschap voor Natuur en Bos
Toerisme Vlaanderen
Sport Vlaanderen;

Overwegende dat volgende instanties hun advies overmaakten:
-

Vlaamse Overheid – Ruimte Vlaanderen Limburg
Provincie Limburg Ruimtelijke ordening - Planning en Beleid
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – afdeling Veiligheidsrapportage
Departement Landbouw en Visserij
Agentschap voor Natuur en Bos
Toerisme Vlaanderen
Sport Vlaanderen;

Overwegende dat het voorontwerp in functie van de op de plenaire vergaderingen van 25 oktober 2016
geformuleerde opmerkingen werd aangepast;
Overwegende dat het RUP volgens de huidige wetgeving in aanmerking komt voor een onderzoek tot
milieueffectrapportage (MER);
Overwegende dat op 24 november 2016 de aanvraag tot ontheffing voor de opmaak van een plan-MER werd
aangevraagd;
Overwegende dat de dienst MER van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie in haar besluit d.d. 22 december
2016 concludeert dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak
van een plan-MER niet nodig is;
Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos in het advies betreffende de plan MER screening oordeelt dat de
voortoets tot passende beoordeling voldoende informatie bevat en dat er geen verdere stappen nodig zijn voor het
opstellen van een formele passende beoordeling;
Overwegende dat volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal
waterbeleid het plan onderworpen dient te worden aan de watertoets;
Overwegende dat het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen nadere regels vaststelt
voor de toepassing van de watertoets;
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Overwegende dat het plan werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem en aan de relevante doelstellingen
en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid;
Overwegende dat er in de integrale toelichtings- en screeningsnota een toetsing is gebeurd ten aanzien van het
watersysteem in de waterparagraaf;
Overwegende dat hierdoor in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
zonevreemde recreatie deelRUP 1 verenigbaar is met het watersysteem en geen schadelijk effect op de
waterhuishouding veroorzaakt;
Overwegende dat de actie kadert in het meerjarenplan 2014 - 2019:
•
beleidsdoelstelling ”140509 Vertaling naar ruimtelijke uitvoeringsplannen”;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder:
•
algemene rekening ”2140000”
•
algemene rekening omschrijving ”Plannen en studies - Aanschaffingswaarde”
•
beleidsitem ”061099”
•
beleidsitem omschrijving ” Algemeen (Gebiedsontwikkeling)”;
Gelet op de openbare stemming, waarvan de uitslag als volgt is:
•
aantal stemmen voor:
19
•
aantal stemmen tegen:
0
•
aantal onthoudingen:
0;
Besluit:
Artikel 1
Het voorontwerp deelRUP 1 zonevreemde recreatie wordt voorlopig vastgesteld.
Artikel 2
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven tot het organiseren van een openbaar
onderzoek.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
•
Provincie Limburg Ruimtelijke ordening - Planning en Beleid
•
Vlaamse Overheid – Ruimte Vlaanderen Limburg
•
Vlaamse Regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel.

Punt 7.

Goedkeuring van de voorlopige vaststelling van deelRUP 2 zonevreemde recreatie.

contactpersoon
Cindy Wins

functie
diensthoofd ruimte huisvesting

e-mail
cindy.wins@opglabbeek.be

dossier
13D00368

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de codex ruimtelijke ordening;
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Opglabbeek goedgekeurd door de deputatie van de provincie
Limburg op 13 september 2007;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (en latere wijzigingen), inzonderheid artikel
8, §§1 en 2;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing
van de watertoets (en latere wijzigingen), inzonderheid de artikelen 2 en 4;
Gelet op de bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing
van de watertoets (en latere wijzigingen) in bijlage 1 opgenomen kaarten;
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 25 oktober 2016;
Gelet op het besluit van de dienst MER van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van 22 december 2016;
Gelet op voorliggend voorontwerp deelRUP 2 bestaande uit:
•
een algemene integrale toelichtings- en screeningsnota
•
een integrale toelichtings- en screeningsnota voor deelRUP 2
•
de verordenende stedenbouwkundige voorschriften voor deelRUP 2
•
een verordenend grafisch plan
•
het register van de percelen waarop een bestemmingswijziging word doorgevoerd die aanleiding kan geven
tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een
gebruikerscompensatie;
Overwegende dat het RUP zonevreemde recreatie de bestendiging beoogt van bestaande recreatieve activiteiten die
niet/gedeeltelijk niet gelegen zijn in de juiste bestemmingszone van het gewestplan;
Overwegende dat deelRUP 2 zich bevindt aan de Resedastraat en dat hier een recreatieve zone voor de wijk Nieuwe
Kempen is gelegen;
Overwegende dat deze zone volgens het gewestplan gelegen is agrarisch gebied en gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, dat dit rup een herbestemming beoogt naar recreatiegebied;
Overwegende dat, met het oog op advisering van het voorontwerp, volgende openbare besturen of instellingen om
advies werden verzocht op 29 september 2016:
-

Vlaamse Overheid – Ruimte Vlaanderen Limburg
Provincie Limburg Ruimtelijke ordening - Planning en Beleid
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – afdeling Veiligheidsrapportage
Departement Landbouw en Visserij
Agentschap voor Natuur en Bos
Toerisme Vlaanderen
Sport Vlaanderen;

Overwegende dat volgende instanties hun advies overmaakten:
-

Vlaamse Overheid – Ruimte Vlaanderen Limburg
Provincie Limburg Ruimtelijke ordening - Planning en Beleid
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – afdeling Veiligheidsrapportage
Departement Landbouw en Visserij
Agentschap voor Natuur en Bos
Toerisme Vlaanderen
Sport Vlaanderen;

Overwegende dat het voorontwerp in functie van de op de plenaire vergaderingen van 25 oktober 2016
geformuleerde opmerkingen werd aangepast;
Overwegende dat het RUP volgens de huidige wetgeving in aanmerking komt voor een onderzoek tot
milieueffectrapportage (MER);
Overwegende dat op 24 november 2016 de aanvraag tot ontheffing voor de opmaak van een plan-MER werd
aangevraagd;
Overwegende dat de dienst MER van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie in haar besluit d.d. 22 december
2016 concludeert dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak
van een plan-MER niet nodig is;
Overwegende dat volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal
waterbeleid het plan onderworpen dient te worden aan de watertoets;
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Overwegende dat het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen nadere regels vaststelt
voor de toepassing van de watertoets;
Overwegende dat het plan werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem en aan de relevante doelstellingen
en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid;
Overwegende dat er in de integrale toelichtings- en screeningsnota een toetsing is gebeurd ten aanzien van het
watersysteem in de waterparagraaf;
Overwegende dat hierdoor in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
zonevreemde recreatie deelRUP 2 verenigbaar is met het watersysteem en geen schadelijk effect op de
waterhuishouding veroorzaakt;
Overwegende dat de actie kadert in het meerjarenplan 2014 - 2019:
•
beleidsdoelstelling ”140509 Vertaling naar ruimtelijke uitvoeringsplannen”;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder:
•
algemene rekening ”2140000”
•
algemene rekening omschrijving ”Plannen en studies - Aanschaffingswaarde”
•
beleidsitem ”061099”
•
beleidsitem omschrijving ” Algemeen (Gebiedsontwikkeling)”;
Gelet op de openbare stemming, waarvan de uitslag als volgt is:
•
aantal stemmen voor:
19
•
aantal stemmen tegen:
0
•
aantal onthoudingen:
0;
Besluit:
Artikel 1
Het voorontwerp deelRUP 2 zonevreemde recreatie wordt voorlopig vastgesteld.
Artikel 2
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven tot het organiseren van een openbaar
onderzoek.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
•
Provincie Limburg Ruimtelijke ordening - Planning en Beleid
•
Vlaamse Overheid – Ruimte Vlaanderen Limburg
•
Vlaamse Regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel.

Punt 8.

Goedkeuring van de voorlopige vaststelling van deelRUP 3 zonevreemde recreatie.

contactpersoon
Cindy Wins

functie
diensthoofd ruimte huisvesting

e-mail
cindy.wins@opglabbeek.be

dossier
13D00368

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de codex ruimtelijke ordening;
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Opglabbeek goedgekeurd door de deputatie van de provincie
Limburg op 13 september 2007;
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Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (en latere wijzigingen), inzonderheid artikel
8, §§1 en 2;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing
van de watertoets (en latere wijzigingen), inzonderheid de artikelen 2 en 4;
Gelet op de bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing
van de watertoets (en latere wijzigingen) in bijlage 1 opgenomen kaarten;
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 25 oktober 2016;
Gelet op het besluit van de dienst MER van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van 22 december 2016;
Gelet op voorliggend voorontwerp deelRUP 3 bestaande uit:
•
een algemene integrale toelichtings- en screeningsnota
•
een integrale toelichtings- en screeningsnota voor deelRUP 3
•
de verordenende stedenbouwkundige voorschriften voor deelRUP 3
•
een verordenend grafisch plan
•
het register van de percelen waarop een bestemmingswijziging word doorgevoerd die aanleiding kan geven
tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een
gebruikerscompensatie
•
een voortoets tot passende beoordeling voor deelRUP 3;
Overwegende dat het RUP zonevreemde recreatie de bestendiging beoogt van bestaande recreatieve activiteiten die
niet/gedeeltelijk niet gelegen zijn in de juiste bestemmingszone van het gewestplan;
Overwegende dat deelRUP 3 zich bevindt aan de Weg naar Opoeteren en dat hier momenteel een schutterij met
bivakplaats en Voetbalclub Eendracht Louwel Opglabbeek activiteiten uitoefenen;
Overwegende het plangebied volgens het gewestplan gelegen is in zone voor dagrecreatie en natuurgebied;
Overwegende dat, met het oog op advisering van het voorontwerp, volgende openbare besturen of instellingen om
advies werden verzocht op 29 september 2016:
-

Vlaamse Overheid – Ruimte Vlaanderen Limburg
Provincie Limburg Ruimtelijke ordening - Planning en Beleid
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – afdeling Veiligheidsrapportage
Departement Landbouw en Visserij
Agentschap voor Natuur en Bos
Toerisme Vlaanderen
Sport Vlaanderen;

Overwegende dat volgende instanties hun advies overmaakten:
Vlaamse Overheid – Ruimte Vlaanderen Limburg
Provincie Limburg Ruimtelijke ordening - Planning en Beleid
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – afdeling Veiligheidsrapportage
Departement Landbouw en Visserij
Agentschap voor Natuur en Bos
Toerisme Vlaanderen
Sport Vlaanderen;
Overwegende dat het voorontwerp in functie van de op de plenaire vergaderingen van 25 oktober 2016
geformuleerde opmerkingen werd aangepast;
Overwegende dat het RUP volgens de huidige wetgeving in aanmerking komt voor een onderzoek tot
milieueffectrapportage (MER);
Overwegende dat op 24 november 2016 de aanvraag tot ontheffing voor de opmaak van een plan-MER werd
aangevraagd;
Overwegende dat de dienst MER van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie in haar besluit d.d. 22 december
2016 concludeert dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak
van een plan-MER niet nodig is;
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Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos in het advies betreffende de plan MER screening oordeelt dat de
voortoets tot passende beoordeling voldoende informatie bevat en dat er geen verdere stappen nodig zijn voor het
opstellen van een formele passende beoordeling;
Overwegende dat volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal
waterbeleid het plan onderworpen dient te worden aan de watertoets;
Overwegende dat het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen nadere regels vaststelt
voor de toepassing van de watertoets;
Overwegende dat het plan werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem en aan de relevante doelstellingen
en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid;
Overwegende dat er in de integrale toelichtings- en screeningsnota een toetsing is gebeurd ten aanzien van het
watersysteem in de waterparagraaf;
Overwegende dat hierdoor in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
zonevreemde recreatie deelRUP 3 verenigbaar is met het watersysteem en geen schadelijk effect op de
waterhuishouding veroorzaakt;
Overwegende dat de actie kadert in het meerjarenplan 2014 - 2019:
•
beleidsdoelstelling ”140509 Vertaling naar ruimtelijke uitvoeringsplannen”;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder:
•
algemene rekening ”2140000”
•
algemene rekening omschrijving ”Plannen en studies - Aanschaffingswaarde”
•
beleidsitem ”061099”
•
beleidsitem omschrijving ” Algemeen (Gebiedsontwikkeling)”;
Gelet op de openbare stemming, waarvan de uitslag als volgt is:
•
aantal stemmen voor:
19
•
aantal stemmen tegen:
0
•
aantal onthoudingen:
0;
Besluit:
Artikel 1
Het voorontwerp deelRUP 3 zonevreemde recreatie wordt voorlopig vastgesteld.
Artikel 2
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven tot het organiseren van een openbaar
onderzoek.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
•
Provincie Limburg Ruimtelijke ordening - Planning en Beleid
•
Vlaamse Overheid – Ruimte Vlaanderen Limburg
•
Vlaamse Regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel.

Punt 9.

Goedkeuring van de voorlopige vaststelling van deelRUP 4 zonevreemde recreatie.

contactpersoon
Cindy Wins

functie
diensthoofd ruimte huisvesting

e-mail
cindy.wins@opglabbeek.be

dossier
13D00368

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
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Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de codex ruimtelijke ordening;
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Opglabbeek goedgekeurd door de deputatie van de provincie
Limburg op 13 september 2007;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (en latere wijzigingen), inzonderheid artikel
8, §§1 en 2;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing
van de watertoets (en latere wijzigingen), inzonderheid de artikelen 2 en 4;
Gelet op de bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing
van de watertoets (en latere wijzigingen) in bijlage 1 opgenomen kaarten;
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 25 oktober 2016;
Gelet op het besluit van de dienst MER van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van 22 december 2016;
Gelet op voorliggend voorontwerp deelRUP 4 bestaande uit:
•
een algemene integrale toelichtings- en screeningsnota
•
een integrale toelichtings- en screeningsnota voor deelRUP 4
•
de verordenende stedenbouwkundige voorschriften voor deelRUP 4
•
een verordenend grafisch plan
•
het register van de percelen waarop een bestemmingswijziging word doorgevoerd die aanleiding kan geven
tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een
gebruikerscompensatie;
Overwegende dat het RUP zonevreemde recreatie de bestendiging beoogt van bestaande recreatieve activiteiten die
niet/gedeeltelijk niet gelegen zijn in de juiste bestemmingszone van het gewestplan;
Overwegende dat er in deelRUP 3 natuurgebied wordt omgezet naar recreatiegebied;
Overwegende dat het opheffen van dit natuurgebied gecompenseerd wordt in dit deelRUP, dat er waardevolle
zonevreemde bossen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied worden opgezet naar natuurgebied;
Overwegende dat, met het oog op advisering van het voorontwerp, volgende openbare besturen of instellingen om
advies werden verzocht op 29 september 2016:
-

Vlaamse Overheid – Ruimte Vlaanderen Limburg
Provincie Limburg Ruimtelijke ordening - Planning en Beleid
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – afdeling Veiligheidsrapportage
Departement Landbouw en Visserij
Agentschap voor Natuur en Bos
Toerisme Vlaanderen
Sport Vlaanderen;

Overwegende dat volgende instanties hun advies overmaakten:
Vlaamse Overheid – Ruimte Vlaanderen Limburg
Provincie Limburg Ruimtelijke ordening - Planning en Beleid
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – afdeling Veiligheidsrapportage
Departement Landbouw en Visserij
Agentschap voor Natuur en Bos
Toerisme Vlaanderen
Sport Vlaanderen;
Overwegende dat het voorontwerp in functie van de op de plenaire vergaderingen van 25 oktober 2016
geformuleerde opmerkingen werd aangepast;
Overwegende dat het RUP volgens de huidige wetgeving in aanmerking komt voor een onderzoek tot
milieueffectrapportage (MER);
Overwegende dat op 24 november 2016 de aanvraag tot ontheffing voor de opmaak van een plan-MER werd
aangevraagd;
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Overwegende dat de dienst MER van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie in haar besluit d.d. 22 december
2016 concludeert dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak
van een plan-MER niet nodig is;
Overwegende dat volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal
waterbeleid het plan onderworpen dient te worden aan de watertoets;
Overwegende dat het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen nadere regels vaststelt
voor de toepassing van de watertoets;
Overwegende dat het plan werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem en aan de relevante doelstellingen
en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid;
Overwegende dat er in de integrale toelichtings- en screeningsnota een toetsing is gebeurd ten aanzien van het
watersysteem in de waterparagraaf;
Overwegende dat hierdoor in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
zonevreemde recreatie deelRUP 1 verenigbaar is met het watersysteem en geen schadelijk effect op de
waterhuishouding veroorzaakt;
Overwegende dat de actie kadert in het meerjarenplan 2014 - 2019:
•
beleidsdoelstelling ”140509 Vertaling naar ruimtelijke uitvoeringsplannen”;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder:
•
algemene rekening ”2140000”
•
algemene rekening omschrijving ”Plannen en studies - Aanschaffingswaarde”
•
beleidsitem ”061099”
•
beleidsitem omschrijving ” Algemeen (Gebiedsontwikkeling)”;
Gelet op de openbare stemming, waarvan de uitslag als volgt is:
•
aantal stemmen voor:
19
•
aantal stemmen tegen:
0
•
aantal onthoudingen:
0;
Besluit:
Artikel 1
Het voorontwerp deelRUP 4 zonevreemde recreatie wordt voorlopig vastgesteld.
Artikel 2
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven tot het organiseren van een openbaar
onderzoek.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
•
Provincie Limburg Ruimtelijke ordening - Planning en Beleid
•
Vlaamse Overheid – Ruimte Vlaanderen Limburg
•
Vlaamse Regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel.

Punt 10.
Goedkeuring van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst 'Hartveilige
gemeente' met het Rode Kruis.
contactpersoon
Roos Gabriels

functie
volksgezondheid, sociale
zaken en Noord-Zuid

e-mail
roos.gabriels@opglabbeek.be

dossier
15D00012

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 december 2014 betreffende de ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst ‘Hartveilige gemeente’ met het Rode Kruis;
Overwegende dat in Opglabbeek een afdeling van het Rode Kruis actief is;
Overwegende dat om de titel Hartveilige gemeente verder te mogen dragen, het gemeentebestuur een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst voor 2 jaar met het Rode Kruis dient af te sluiten;
Overwegende dat het Rode Kruis een nieuwe overeenkomst aanbiedt om deze samenwerking te formaliseren, met als
twee voornaamste voorwaarden: het plaatsen van minstens één AED op een publiek toegankelijke plaats en het
sensibiliseren en organiseren van opleidingen ‘reanimeren en defibrilleren’ voor de bevolking en voor minstens 10%
van het eigen personeel;
Overwegende dat er in de gemeente Opglabbeek al meerdere AED’s geplaatst werden en we dus nog aan deze
voorwaarde voldoen;
Overwegende dat de kostprijs voor de vorming ‘reanimeren en defibrilleren’ van het Rode Kruis geraamd wordt op 150
euro per sessie van 3 uur;
Overwegende dat de actie kadert in het meerjarenplan 2014 - 2019:
•
beleidsdoelstelling ”140302 "Gezonde gemeente"”
•
actieplan ” Synergie gezondheidsbeleid-andere actoren (2014000135)”
•
actieplannummer ”14030201”
•
actie ” Opleiding in het kader van 'hartveilige gemeente'”
•
actienummer ” 1402050105”;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder:
•
algemene rekening ”6130140”
•
algemene rekening omschrijving ”opleiding en nascholing”
•
beleidsitem ”098599”
•
beleidsitem omschrijving ” Algemeen (Gezondheidspromotie en ziektepreventie)”;
Gelet op de openbare stemming, waarvan de uitslag als volgt is:
•
aantal stemmen voor:
19
•
aantal stemmen tegen:
0
•
aantal onthoudingen:
0;
Besluit:
Artikel 1
Het gemeentebestuur ondertekent de overeenkomst ‘Hartveilige gemeente’ voor de periode 2017-2018, aangeboden
door het Rode Kruis.
Artikel 2
Het gemeentebestuur verbindt er zich toe de opleiding van het Rode Kruis ‘reanimeren en defibrilleren’ binnen de 6
maanden na ondertekening van de overeenkomst te organiseren voor minstens 10% van de eigen personeelsleden.
Artikel 3
Het gemeentebestuur verbindt er zich toe om de bevolking van de gemeente zoveel mogelijk te sensibiliseren en op
te leiden in reanimatie en AED-gebruik en daartoe de nodige opleidingen van en door het Rode Kruis te voorzien voor
haar inwoners.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
•
de financiële dienst;
•
het Rode Kruis.
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Slotdiscussie
Raadslid Renaud Hamal van de N-VA-fractie heeft een vraag over een thema dat door de fusie opnieuw actueel is
geworden, namelijk de zandwinning. Hij vangt hierover regelmatig ‘links en rechts’ eens iets op. Maar tot nu toe
heeft hij nog nergens iets concreets hierover kunnen lezen, noch in de notulen van het college van burgemeester en
schepenen, noch in die van de gemeenteraad. Raadslid Hamal hoort dat er onderhandelingen lopende zijn met de
ontginners. De vraag is: wat is de stand van zaken, welke beslissingen werden er genomen, welke timing staat er
op?
Burgemeester-voorzitter Benny Spreeuwers antwoordt dat er geen beslissingen hierover werden genomen. Er zijn
ook geen overeenkomsten afgesloten met de ontginners. We zijn dit wel aan het voorbereiden. Er vonden ook al
voorbereidende gesprekken plaats, ook met belangengroepen. Wij zullen dit te gelegener tijd op de raad brengen.
Raadslid Renaud Hamal zegt dat er toch wat bezorgdheid heerst bij bepaalde bevolkingsgroepen. Deze hebben
vooral te maken met het milieu. Zo zijn er zorgen over het waterspiegelniveau van de vennen, maar ook over de
verkeersoverlast die de ontzanding met zich mee zal brengen. Is er ook extra werkgelegenheid mee gemoeid? Over
dergelijke zaken zou de N-VA-fractie graag wat meer weten. Is er hier al zicht op? Is er bijvoorbeeld al een
milieueffectenrapport?
Burgemeester-voorzitter Benny Spreeuwers antwoordt dat we hier nog geen zicht op hebben. Er is nog geen
milieueffectenrapport. Dit is wel in voorbereiding. Maar het is niet zeker dat men hier nog een nieuwe stap in zal
zetten. We zitten echt nog in een voorbereidende fase. Het is dan ook niet voor de eerste jaren dat er de
mogelijkheid zal zijn tot ontzanding.
Raadslid Renaud Hamal peilt of het bestuur van plan is om hiermee verder te gaan.
Burgemeester-voorzitter Benny Spreeuwers zegt dat dit het geval is. Maar we willen dit geleidelijk en voorzichtig
doen.
Raadslid Renaud Hamal vraagt of er al een aanbesteding werd uitgeschreven voor de werken op het
industrieterrein die dit jaar nog zouden aanvangen.
Burgemeester-voorzitter Benny Spreeuwers antwoordt dat de plannen klaar zijn. De rioleringsplannen werden
opgestuurd naar de bevoegde instanties in Brussel. Komende week dinsdag vindt er ook een overleg over de
toelage plaats in Brussel. Daarna weten we nog meer over welke richting we kunnen uitgaan. Maar men is dus
bezig met het klaarmaken van de bestekken en de plannen.
Raadslid Renaud Hamal zegt dat er hierover een aantal vragen en bemerkingen kwamen vanuit de
ondernemersclub. In hoeverre werd hier rekening mee gehouden?
Schepen Peter Schreurs van de CD&V-fractie antwoordt dat met deze vragen en bemerkingen rekening werd
gehouden. Maar dat betekent niet dat we overal aan tegemoet konden komen. Door het studiebureau werd steeds
een objectieve motivering gegeven om aan te tonen waarom bijvoorbeeld de fietspaden aan een kant liggen,
ondanks de uitritten voor de vrachtwagens. Wanneer we het fietspad zullen aanleggen, moeten we daar andere
maatregelen voorzien.
Raadslid Renaud Hamal heeft gelezen dat het dossier van de uitbreiding van het industrieterrein onder het SALKdossier zou vallen. Nochtans meent hij zich te herinneren dat wij een drietal jaren geleden als enige Limburgse
gemeente geen dossier hebben ingediend. Hij vraagt zich af hou hij dit nu moet zien.
Schepen Peter Schreurs antwoordt dat men in het kader van het SALK-verhaal op een bepaald moment gezegd
heeft dat men de knelpunten voor de uitbreiding van bedrijven in Limburg zou gaan aanpakken. We hebben geen
individueel dossier ingediend. Maar door deze situatie viel Opglabbeek wel binnen het grote kader van het SALK,
op initiatief van de provincie.
Raadslid Renaud Hamal vraagt of er dan subsidies werden voorzien hiervoor.
Schepen Peter Schreurs zegt dat er geen subsidies aan verbonden zijn. De studies, waarnaar de grootste kost gaat,
werd betaald door de provincie. Maar als blijkt dat er een uitbreiding mogelijk is en het gebied van bestemming
wijzigt, moeten wij gewoon – zoals iedereen – de nodige middelen zoeken. Voor de wegenis zullen we wel bekijken
of er subsidies mogelijk zijn.
Raadslid Simon Briers van de NIVO-21-fractie las in enkele verslagen van het college van burgemeester en
schepenen over het dossier van de Aldi. Er waren hier in eerste instantie precies wat problemen rond de toekenning
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van de vergunning. Er waren nogal wat bezwaren. Maar nu las raadslid Briers dat er ook een socio-economische
vergunning werd afgeleverd om de Aldi tijdelijk op het industrieterrein te huisvesten. Kan dit, kleinhandel op het
industrieterrein? Is de ondernemersclub hiervan op de hoogte?
Burgemeester-voorzitter Benny Spreeuwers betwijfelt of we dit met de ondernemersclub moeten afstemmen. Maar
uit contacten met andere instanties blijkt dat tijdelijke kleinhandel op het industrieterrein geen probleem is. Het
zou over een periode van twee jaar gaan.
Raadslid Simon Briers vraagt of de bouwvergunning ondertussen in orde is. Er werden via een advocaat een aantal
bezwaren ingediend. Werd hier verder iets mee gedaan?
Schepen Anneleen Beckers van de CD&V-fractie antwoordt dat de vergunning in orde is. De bezwaren werden
weerlegd en de bezwaarindieners zijn hier niet verder mee gegaan.
Het verslag van de zitting van 23 januari 2017 wordt overeenkomstig het reglement van orde van de gemeenteraad
als goedgekeurd beschouwd, aangezien er geen opmerkingen werden gemaakt.
Burgemeester-voorzitter Benny Spreeuwers sluit de zitting om 20.12 uur.
Namens de gemeenteraad

Joris Neyens
secretaris

Benny Spreeuwers
burgemeester-voorzitter
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