Zitting van de Gemeenteraad dd. 9 april 2018.
Aanwezig : G. Mertens, voorzitter - E. Van Roelen, burgemeester H. Wuestenbergs, T. Dubois, K. Jacobs, S. Vanmechelen, schepenen P. Hoebrekx, A. Bullens, A. Mullens, F. Pans, L. Raymaekers, I. Sannen, P. Thijs, M. Adriaens, D.
Jacobs, R. Marcoen, G. Bastijns, C. Baerts, P. Saenen, leden E. Boogaerts, voorzitter OCMW B. Loosen, secretaris wnd.
Verontschuldigd: W. Vanderbruggen, I. Hansen, raadsleden
De Gemeenteraad,
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.
01
Goedkeuren notulen van de gemeenteraad van 5 maart 2018
De notulen van 5 maart 2018 worden eenparig goedgekeurd.

02

Goedkeuren overeenkomst met Cultuurconnect vzw betreffende de voortzetting van
de aansluiting van de openbare bibliotheek op de omgeving van het Provinciaal
Bibliotheeksysteem
Gelet op het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 dat een belangrijke wijziging in de samenwerking met
de provincies met zich mee bracht:: de provinciale persoonsgebonden bevoegdheden, waaronder het
streekgericht bibliotheekbeleid, werden per 1 januari 2018 overgeheveld naar het Vlaamse
bestuursniveau.
Overwegende dat Cultuurconnect door de Vlaamse overheid belast werd met het verder ondersteunen
van de PBS omgevingen en de consolidatie ervan in een Vlaams Eengemaakt Bibliotheeksysteem
(EBS) en Websiteplatform.
Overwegende dat Cultuurconnect voor de overgang naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem de
nodige afspraken gemaakt heeft en een nieuwe overeenkomst gesloten met de software leveranciers
van de PBS omgevingen voor de overdracht en verdere ondersteuning van de systemen.
Overwegende dat ook de PBS overeenkomsten die gesloten werden tussen de provincies en de
gemeenten bij de instap in PBS vervangen dienen te worden door een overeenkomst tussen de
gemeenten en Cultuurconnect.
Besluit eenparig:
Goedkeuring te geven aan de overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en Stadsbestuur Halen
betreffende de voortzetting van de aansluiting van de openbare bibliotheek op de omgeving van het
Provinciaal Bibliotheeksysteem

03
Goedkeuren politieverordening betreffende clubhuizen van motorclubs
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikelen 42, 43, 186 en 187;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikelen 119, 119bis, 134quater en 135§2;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de administratieve sancties en de uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de politieverordening ter beteugeling van overlast d.d. 29 juni 2017;
Gelet op het reglement van de administratieve sancties d.d. 16 oktober 2014;
Overwegende dat de gemeenten instaan voor de bewaking van de openbare rust, veiligheid en
reinheid;
Overwegende dat het bestuur zich bewust is geworden van de noodzaak van een goed georganiseerd
bestuur, hetgeen o.a. betekent dat men over de nodige degelijke reglementen en verordeningen
beschikt en dat er op de naleving ervan wordt gehandhaafd;

Overwegende dat het nodig is om de risico’s die de inplanting en de exploitatie van deze inrichtingen
met zich kunnen meebrengen (o.a. af- en aanrijden van lawaaierige motoren ook ‘s nachts, wild
parkeren, …) te controleren ter vrijwaring van de openbare rust en veiligheid;
Overwegende dat het doel van deze politieverordening eveneens is om motorbendes te weren uit de
gemeente.
Overwegende de historische rivaliteit tussen de motorbendes, hun supportclubs en sympathisanten en
andere motorbendes.
Overwegende dat in zowel Belgisch als in Nederlands Limburg evenals in de Duitse Deelstaat
Nordrein-Westfalen, recentelijk zware incidenten hebben plaatsgevonden tussen motorbendes ;
Uit de aard en plaats van de bovenvermelde 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 zeer reëel.
Besluit eenparig:
HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder:
1. Uitbater: de natuurlijke persoon of personen, de vereniging, of de rechtspersoon, ongeacht hun
eventuele hoedanigheid van handelaar, voor wiens rekening en/of risico de inrichting wordt uitgebaat.
2. Uitbatingsvergunning: een vergunning die aan de uitbater het recht verleent op het aangeduide
adres de inrichting uit te baten.
3. Motorclub: club voor motorliefhebbers.
4. Clubhuis: een inrichting waar leden (en sympathisanten) van een motorclub regelmatig
bijeenkomsten houden en waar al dan niet de symbolen van de club duidelijk worden tentoongesteld
(foto’s, clubemblemen,…).
5. Organen van de rechtspersoon: alle personen die enige bevoegdheid hebben tot het nemen van
beslissingen of het vertegenwoordigen van de rechtspersoon.
6. Brandveiligheidsonderzoek: dit is een onderzoek naar de brandveiligheid, alwaar een verslag werd
opgesteld door de brandweer overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.
7. Stedenbouwkundig onderzoek: dit onderzoek omvat een screening van de stedenbouwkundige
vergunningen afgeleverd voor het onroerend goed (of van de vergund geachte toestand van het
onroerend goed – bij ontstentenis van stedenbouwkundige vergunningen) waarbij de focus ligt op de
functie van het goed. Een positieve uitkomst van dit onderzoek heeft echter geen regulariserende waarde
en kan ook niet aangewend worden om mogelijke stedenbouwkundige overtredingen te rechtvaardigen.
8. Onderzoek naar de milieuwetgeving: dit onderzoek omvat een screening van de
milieuvergunningen afgeleverd voor het onroerend goed. Een positieve uitkomst van dit onderzoek heeft
echter geen regulariserende waarde en kan ook niet aangewend worden om mogelijke
milieuovertredingen te rechtvaardigen.
9. Onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: dit onderzoek omvat een onderzoek naar de
vestigingsformaliteiten als ondernemer en/of VZW (zoals de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, beroepskaart, nodige kennis van het bedrijfsbeheer, nodige beroepskennis) en/of enige
andere vergunningen of attesten die wettelijk voorgeschreven zijn.
10. Moraliteitsonderzoek: Een onderzoek naar de gerechtelijke en politionele antecedenten1;
Dit omvat ook een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er ernstige
Bij arrest nr. 193.442 van 19/05/2009 heeft de Raad van State geoordeeld: “Er bestaat geen bezwaar tegen dat
het bestuur bij de beoordeling van het gevaar dat iemands wapenbezit voor de openbare orde en veiligheid kan
opleveren, rekening houdt met feiten die niet tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid. Het
strafrechtelijk vermoeden van onschuld staat daar niet aan in de weg. Dit belet evenwel niet dat het bestuur zijn
beslissing moet steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste
1

aanwijzingen voorhanden zijn dat in de huidige of vroegere private doch voor het publiek toegankelijke
plaatsen, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden of plaatsgevonden hebben, die betrekking
hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van giftstoffen,
slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden
voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare
veiligheid en rust in het gedrang komt.
Het moraliteitsonderzoek wordt, al naar gelang het geval, uitgevoerd op de inrichting, op de uitbater, op
de organen en/of vertegenwoordigers, alsook op de aangestelde(n) van de uitbater.
Het moraliteitsonderzoek wordt in voorkomend geval ook uitgevoerd op de personen vermeld op de
ledenlijst.
11. Financieel onderzoek bestaat uit:
• een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentelijke facturen, van welke aard
ook;
• een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er ernstige
aanwijzingen zijn van fraude;
• een onderzoek naar de herkomst van gelden waarmee investeringen worden gedaan in de
inrichting, en/of waarmee de aankoop gefinancierd wordt.
Het financieel onderzoek wordt uitgevoerd op de uitbater. Indien de uitbater een rechtspersoon is,
wordt het financieel onderzoek uitgevoerd op de organen van de exploitant en/of de
vertegenwoordigers.
Voor het financieel onderzoek kan het advies ingewonnen worden van de financiële dienst van de
stad, de lokale politie, de federale gerechtelijke politie, het parket en FOD Financiën2.
Artikel 2

Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op alle clubhuizen van motorbendes op het grondgebied van stad
Halen.
HOOFDSTUK II – UITBATINGSVERGUNNING
Artikel 3 Algemene verplichting
§1. Onverminderd de hogere wetgeving en onverminderd andere politieverordeningen en
reglementen, moet een uitbater van een clubhuis voor het openen, het openhouden of het heropenen van
een clubhuis in het bezit zijn van een uitbatingsvergunning afgeleverd door de burgemeester.
§2. De bestaande clubhuizen krijgen 3 maanden de tijd, te rekenen vanaf ingangsdatum van dit
reglement, voor het indienen van hun aanvraag tot het bekomen van een vergunning.
Het bewijs van aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt
verleend of geweigerd, voor zover het aanvraagdossier ook ontvankelijk is. Bij weigering heeft de
uitbater 6 maanden de tijd om zich in orde te stellen.
§3. De uitbater is verplicht alle wijzigingen in het clubhuis die een verandering uitmaken ten opzichte
van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag onmiddellijk te melden
aan de burgemeester.
§4. Bij iedere wijziging van locatie of wijziging met betrekking tot de uitbater dient er een nieuwe
uitbatingsvergunning aangevraagd te worden.
§5. In de volgende gevallen is er alleszins sprake van een wijziging met betrekking tot de uitbater:
- de overdracht naar een andere (rechts)persoon of vereniging of de uitbreiding met een
bijkomend persoon;
zorgvuldigheid werden vastgesteld.” M.a.w. in een moraliteitsonderzoek is er geen bezwaar om rekening te
houden met feiten waarvoor een proces-verbaal werd opgesteld, maar die nog niet geleid hebben tot een
strafrechtelijke veroordeling. Dit werd nogmaals bevestigd in het arrest nummer 203.093 van 20/04/2010 van de
Raad van State.
2
De administratie der directe belastingen kan deze inlichtingen verstrekken op grond van de artikelen 337 en
329 W.I.B.

- een wijziging van de vennoten, wijziging van rechtsvorm of de overdracht van de
rechtspersoon naar een andere of de fusie met of overname door een andere
rechtspersoon.
Artikel 4 Aanvraag
§1. Voor het verkrijgen of hernieuwen van een uitbatingsvergunning dient de uitbater minstens 30
dagen voor de voorziene openingsdatum/wijziging een aanvraag in.
Deze aanvraag dient te gebeuren bij de burgemeester, aangetekend of tegen ontvangstbewijs.
De vergunningsaanvraag verloopt in twee stappen.
§2. Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning dient te worden gevoegd:
• een kopie van de identiteitskaart van hetzij de uitbater-natuurlijke persoon, hetzij de
bestuurders van de vereniging als uitbater, hetzij de organen van de rechtspersoon als uitbater;
• een kopie van de identiteitskaart van de aangestelde(n) van de uitbater;
• het telefoonnummer en e-mailadres waarop de uitbater te bereiken is;
• de naam van de motorclub;
• het juiste adres, telefoonnummer en e-mailadres van het clubhuis;
• in voorkomend geval, een ondernemingsnummer uitgereikt door een ondernemingsloket ;
• in voorkomend geval, een kopie van de statuten van de vennootschap of VZW;
• een bewijs van goed gedrag en zeden van de uitbater, van de organen en/of vertegenwoordigers
van de uitbater, alsook van de aangestelde(n) van de uitbater (voor het moraliteitsonderzoek);
• in voorkomend geval een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een
hieraan gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler
(voor het moraliteitsonderzoek);
• verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
§3. Op basis van deze stukken vraagt de burgemeester een advies aan de politie en eventueel aan andere
diensten.
De politie adviseert aan de burgemeester om:
• ofwel de vergunning af te leveren, op voorwaarde van een positieve beoordeling betreffende
o.a. het brandveiligheidsonderzoek, het stedenbouwkundig onderzoek, het onderzoek naar de
milieuwetgeving en het onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten;
• ofwel een verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek te laten uitvoeren;
• ofwel de vergunning te weigeren.
§4. In geval van verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek, zal de burgemeester bij de
aanvrager volgende bijkomende stukken opvragen:
• de ledenlijst van de motorclub (naam, voornaam, geboortedatum, adres)
• in voorkomend geval, een kopie van de aankoopakte van het pand;
• in voorkomend geval, een kopie van de huurovereenkomst van het pand;
• in voorkomend geval, een opgave van de geraamde investeringen in het pand, met bijhorend(e)
plan(nen);
• in voorkomend geval, indien de investeringen gefinancierd worden met eigen middelen van
de uitbater: een kopie van het aanslagbiljet van de directe belastingen van de voorbije zeven
jaar, alsmede eventueel andere documenten waaruit blijkt dat de exploitant over voldoende
financiële draagkracht beschikt om de investering te financieren;
• in voorkomend geval, indien de investeringen gefinancierd worden met een lening: een kopie
van de leningsovereenkomst.
Het moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek zullen uitgevoerd worden zoals beschreven in artikel
1.8° en artikel 1.9°.
§5. Het aanvraagdossier is slechts ontvankelijk wanneer alle hiervoor vermelde documenten bij de
aanvraag gevoegd zijn. Zo nodig worden ontbrekende stukken opgevraagd. Van zodra het dossier
ontvankelijk is, beschikt de burgemeester over een termijn van zestig dagen om de vergunning af te
leveren, dan wel deze te weigeren.

Artikel 5 Voorwaarden
Onverminderd de hogere wetgeving en andere politieverordeningen en reglementen die ook hier van
toepassing zijn, kan de vergunning enkel worden toegekend na een voorafgaand administratief
onderzoek en een positieve beoordeling betreffende volgende onderdelen:
• een brandveiligheidsonderzoek;
• een stedenbouwkundig onderzoek;
• een onderzoek naar de milieuwetgeving;
• een onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten;
• een moraliteitsonderzoek;
• een financieel onderzoek.
De vereiste van de positieve beoordeling van deze voorwaarden geldt gedurende de ganse duur van de
exploitatie.
Artikel 6 Beslissing
§1. Indien voldaan is aan alle voorwaarden en er geen redenen van openbare orde zijn tot weigering, zal
de burgemeester overgaan tot het afleveren van de uitbatingsvergunning op basis van de ingediende
aanvraag. In het andere geval zal de burgemeester deze weigeren af te leveren.
§2. De burgemeester kan beslissen om in de vergunning bijzondere voorwaarden op te nemen
afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zoals de aard of de ligging van het clubhuis.
Bijzondere voorwaarden kunnen ondermeer zijn: de verplichte installatie van één of meerdere
bewakingscamera’s, de inzet van bewakingsagenten, het instellen van een toegangscontrole op basis van
een lidkaart en voldoende parkeergelegenheid.
§3. De beslissing van de burgemeester zal overgemaakt worden aan de aanvrager.
Artikel 7 Geldigheid van de vergunning
§1. De uitbatingsvergunning is geldig vanaf de datum zoals vermeld in de vergunning zelf
§2. Tenzij er redenen zijn waardoor de vergunning vervalt, blijft de vergunning geldig voor de duur
vermeld in de vergunning zelf.
§3. De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestigingseenheid.
De uitbatingsvergunning kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of naar een andere
vestigingseenheid.
§4. De vergunning vervalt van rechtswege:
• op het moment dat de uitbating van de inrichting voor een periode van langer dan één jaar
feitelijk is onderbroken;
• in geval van faillissement;
• in geval van veroordeling tot gerechtelijke verzegeling;
• in geval van ontbinding van de rechtspersoon;
• in geval van wijziging van de organen van de rechtspersoon;
• in geval van schrapping van de uitbater of van de betrokken vestiging uit de kruispuntbank
voor ondernemingen en VZW’s;
• in geval van wijziging met betrekking tot de uitbater zoals vermeld in artikel 3;
• in geval van een administratieve sluiting.
HOOFDSTUK III – VERPLICHTINGEN TIJDENS DE UITBATING
Artikel 8 Algemene verplichtingen
§1. Alle voorwaarden en verplichtingen opgenomen in deze politieverordening en in de vergunning zelf
moeten steeds nageleefd worden.
§2. De uitbatingsvergunning, attesten en het brandweerverslag dienen steeds aanwezig te zijn in de
inrichting en moeten steeds op het eerste verzoek van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage
worden voorgelegd.
§3. Evenementen dienen aangemeld te worden conform de betreffende regelgeving.

Artikel 9 Wijzigingen melden
§1. Iedere wijziging in het kader van de uitbating van het clubhuis dient onmiddellijk meegedeeld te
worden aan de burgemeester. Zo ook de wijziging in de organen van de rechtspersoon als uitbater.
§2. Afhankelijk van de gemelde wijzigingen zullen de nodige onderzoeken uitgevoerd worden.
Artikel 10 Camerabewaking
Indien camerabewaking opgelegd is in de uitbatingsvergunning, moet de uitbater of zijn aangestelde
tijdens het openhouden van het clubhuis minstens één bewakingscamera in werking hebben die duidelijk
herkenbare beelden opneemt van iedere toekomende bezoeker. Een automatische tijdsregistratie is
hierbij verplicht.
De regelgeving inzake camerabewaking is integraal van toepassing.
HOOFDSTUK IV – HANDHAVING
Artikel 11 Administratieve sancties
Tenzij een wet, besluit, decreet of provinciaal reglement of verordening andere strafbepalingen bevat
voor dezelfde overtreding, worden de inbreuken op deze politieverordening gesanctioneerd met een van
de volgende gemeentelijke administratieve sancties overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende
de administratieve sancties en uitvoeringsbesluiten en met toepassing van het reglement op de
gemeentelijke administratieve sancties:
- een administratieve geldboete die het bedrag van het wettelijk maximum niet mag
overschrijden;
- een administratieve schorsing of intrekking van de door de stad afgeleverde vergunning;
- een sluiting van de inrichting.
HOOFDSTUK V – OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 12 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2018.
Artikel 13 Bekendmaking
§1. Deze verordening zal bekendgemaakt worden overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
§2. Afschrift van deze verordening zal, conform artikel 42 gemeentedecreet, worden verzonden aan de
bestendige deputatie van de provincie, de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de
politierechtbank te Hasselt.

04
Goedkeuren protocolakkoord bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid
Overwegende dat op 6 december 2017 in het provinciehuis de officiële kick-off plaats vond vn het
Limburgse Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum (ARIEC). Dit centrum heeft de
opdracht om de Limburgse gemeenten te ondersteunen bij hun aanpak van georganiseerde criminele
fenomenen, zoals bijvoorbeeld drugshandel, mensenhandel, illegale prostitutie, georganiseerde
hennepteelt, malafide autohandel of witwaspraktijken.
Overwegende dat de uitrol van deze “bestuurlijke aanpak” maakt dat gemeenten meer en meer
behoefte hebben aan informatie uit gerechtelijke dossiers of onderzoeken. Om deze informatie op een
vlotte en rechtsgeldige manier van politie en parket naar de gemeenten te laten stromen, worden over
de hele provincie protocollen “uitwisseling van informatie voor bestuurlijke aanpak” uitgerold. Deze
protocollen worden afgesloten tussen parket, burgemeester en politie, en worden verder ondertekend

door de bestuurlijk directeur-coördinator en de gerechtelijk directeur van de federale politie, de
arbeidsauditeur en het Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum (ARIEC).
Overwegende dat een aantal Limburgse gemeenten zich reeds engageerden om het protocol te
ondertekenen; op 30 april om 14u in het provinciehuis volgt de officiële ondertekening door alle
partners.
Besluit eenparig:
De raad beslist het voorgelegde protocolakkoord goed te keuren.
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Aanpassing beslissing gemeenteraad van 7 december 2015 aangaande
retributiereglement begraafplaatsen
- Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
- Gelet op het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004, zoals gewijzigd
– Gelet op art. 2, 5de lid van het decreet op de begraafplaatsen dat stelt dat uitstrooiing van de as op de
gemeentelijke begraafplaats kosteloos dient te zijn voor de personen die ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente,
- Gelet op het retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen van 7 december 2015 dat
diende aangepast te worden
- Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
- Gelet op de beraadslaging;
BESLIST eenparig
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan navolgend reglement. Dit reglement vervangt het
reglement goedgekeurd bij raadsbesluit van 7 december 2015 “aanpassing beslissing gemeenteraad
van 21 juni 2004 aangaande retributiereglement begraafplaatsen”

Art.1. De retributie voor een concessie, welke voor het eerst wordt verleend, wordt als volgt
vastgesteld:
1. Concessie voor 25 jaar:
- concessie voor één persoon in een grafkelder
450 euro
- concessie voor twee personen in een grafkelder
575 euro
- concessie in columbariumnis
350 euro
- concessie in urnegraf
385 euro
2. Concessie voor 50 jaar:
- concessie voor één persoon in een grafkelder
- concessie voor twee personen in een grafkelder
- concessie in columbariumnis
- concessie in urnegraf

650 euro
775 euro
450 euro
485 euro

Ar. 2. De retributie voor het hernieuwen van een concessie na 25 jaar wordt als volgt vastgesteld:
1 Concessie voor 25 jaar:
- concessie voor een grafkelder
200 euro
- concessie in columbariumnis
100 euro
- concessie in urnegraf
100 euro
2

Concessie voor 50 jaar:
- concessie voor een grafkelder
- concessie in columbariumnis
- concessie in urnegraf

350 euro
175 euro
175 euro

Ar. 3. De retributie voor het hernieuwen van een concessie na 50 jaar wordt als volgt vastgesteld:
3 Concessie voor 25 jaar:

4

- concessie voor een grafkelder
- concessie in columbariumnis
- concessie in urnegraf

150 euro
75 euro
75 euro

Concessie voor 50 jaar:
- concessie voor een grafkelder
- concessie in columbariumnis
- concessie in urnegraf

200 euro
150 euro
150 euro

Art .4: De retributie voor de bijzetting van één urn (max) wordt als volgt vastgesteld:
- Bijzetting bij columbariumnisconcessie of urnegrafconcessie
100 euro
- Bijzetting bij grafconcessie
100 euro
Art.5: De retributie voor een naamplaatje op de zuil aan de asverstrooiingsweide wordt vastgesteld op
Voor 25 jaar: 30 euro
Voor 50 jaar: 60 euro
Art 6: De retributie voor een opgraving wordt als volgt vastgesteld:
Voor een stoffelijk overschot:
200 euro
Voor een asurne uit columbarium of urnegraf: 50 euro
Art.7: De retributie voor begravingen en asverstrooiing voor personen die niet ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters van de gemeente, zoals bedoeld in art 11.4 van het huishoudelijk reglement op
begraafplaatsen, wordt als volgt vastgesteld: + 250 euro
Artikel 8. Dit reglement wordt bekendgemaakt en treedt in werking overeenkomstig art. 186 en 187
van het gemeentedecreet .
Art 9. Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 253 § 1 3° van het gemeentedecreet toegezonden aan
de provinciegouverneur.
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INFRAX LIMBURG: goedkeuren statutenwijziging
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 43 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald
op artikel 39;
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband
Infrax Limburg;
Gelet op de aankondiging van statutenwijziging, ter kennis gebracht van de gemeente bij aangetekende
brief d.d. 21 maart 2018 waarin het voorstel tot wijziging van de statuten werd gevoegd samen met
een nota waarin deze statutenwijziging wordt verantwoord;
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de statutenwijziging te
weigeren
BESLUIT eenparig
Artikel 1:
Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota wordt de statutenwijziging
van Infrax Limburg die aan de buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2018 ter goedkeuring
zal worden voorgelegd goedgekeurd.

Artikel 2:
De vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene
vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te
beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de statutenwijziging.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Infrax
Limburg.
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INTER-ENERGA: goedkeuren statutenwijziging
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 43 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald
op artikel 39;
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband
Inter-energa;
Gelet op de aankondiging van statutenwijziging, ter kennis gebracht van de gemeente bij aangetekende
brief dd 21 maart 2018 waarin de voorstellen tot wijziging van de statuten werden gevoegd samen met
een nota waarin deze statutenwijzigingen worden verantwoord;
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de statutenwijzigingen te
weigeren
BESLUIT eenparig
Artikel 1:
Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota worden de
statutenwijzigingen van Inter-energa die aan de buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2018
ter goedkeuring zullen worden voorgelegd goedgekeurd .
Artikel 2:
De nog aan te duiden vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de in artikel 1
vermelde algemene vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou
worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen
over de statutenwijzigingen.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-energa.
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INTER-MEDIA: goedkeuren statutenwijziging
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 43 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband
Inter-media;
Gelet op de aankondiging van statutenwijziging, ter kennis gebracht van de gemeente bij aangetekende
brief dd. 15 maart 2018 waarin het voorstel tot wijziging van de statuten werd gevoegd samen met een
nota waarin deze statutenwijziging wordt verantwoord;
Overwegende dat er geen bezwaren zijn om goedkeuring van de statutenwijziging te weigeren:
Besluit eenparig
Artikel 1:
Op basis van de bekomen documenten wordt de statutenwijziging van Inter-media die aan de
buitengewone algemene vergadering van 19 juni 2018 ter goedkeuring zal worden voorgelegd,
goedgekeurd.

Artikel 2:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing
en zal een afschrift bezorgen van deze beslissing vaan Inter-media.
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INTER-AQUA: goedkeuren statutenwijziging
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 43 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald
op artikel 39;
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband
Inter-energa;
Gelet op de aankondiging van statutenwijziging, ter kennis gebracht van de gemeente bij aangetekende
brief dd 15 maart 2018 waarin de voorstellen tot wijziging van de statuten werden gevoegd samen met
een nota waarin deze statutenwijzigingen worden verantwoord;
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de statutenwijzigingen te
weigeren
BESLUIT eenparig
Artikel 1:
Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota worden de
statutenwijzigingen van Inter-energa die aan de buitengewone algemene vergadering van 19 juni 2018
ter goedkeuring zullen worden voorgelegd goedgekeurd .
Artikel 2:
De nog aan te duiden vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de in artikel 1
vermelde algemene vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou
worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen
over de statutenwijzigingen.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-energa.
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INFRAX-Limburg: mandatering van de gemeentelijke afgevaardigden voor de
agendapunten van de algemene vergadering van 23 april 2018

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband
Infrax Limburg;
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op artikel 34 van de statuten van Infrax Limburg;
Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 1 maart 2018 met de agenda van de algemene
vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax Limburg van 23 april 2018 die
volgende agendapunten bevat:
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
2. Balans- en resultatenrekening 2017

3.
4.
5.
6.

Geconsolideerde balans- en resultatenrekening 2017
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
Kwijting aan bestuurders en commissaris
Uittreding uit Publi-T

Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar
vertegenwoordiger(s) voor de algemene vergaderingen van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Infrax Limburg gedurende de legislatuur 2013-2018.

BESLUIT eenparig
Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering van Infrax Limburg van 23 april 2018, zoals opgenomen
in de uitnodiging van 1 maart 2018, worden op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota
goedgekeurd
Artikel 2:
Aan de effectieve volmachtdragers wordt mandaat verleend om op de algemene vergadering van 23
april 2018 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan
Infrax Limburg, ter attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene vergadering..
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INTER-MEDIA: mandatering van de gemeentelijke afgevaardigden voor de
agendapunten van de algemene vergadering van 8 mei 2018

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband
Inter-media;
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-media;
Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 22 maart 2018 met de agenda van de algemene
vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-media van 8 mei 2018 die
volgende agendapunten bevat:
Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
Balans en resultatenrekening boekjaar 2017
Kwijting aan bestuurders en commissaris
Benoeming bestuurder(s)
Statutaire mededelingen
Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar
vertegenwoordiger(s) voor de algemene vergaderingen van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Inter-media gedurende de legislatuur 2013-2018.
BESLUIT eenparig
Artikel 1

De agendapunten van de algemene vergadering van Inter-media van 8 mei 2018, zoals opgenomen in
de uitnodiging van 22 maart 2018, worden op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota
goedgekeurd.
Artikel 2:
Aan de effectieve volmachtdragers wordt mandaat verleend om op de algemene vergadering van 8 mei
2018 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan
Inter-media, ter attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene vergadering.
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INTER-ENERGA: mandatering van de gemeentelijke afgevaardigden voor de
agendapunten van de algemene vergadering van 15 mei 2018
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband
Inter-energa;
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-energa;
Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 23 maart 2018 met de agenda van de algemene
vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-energa van 15 mei 2018 die
volgende agendapunten bevat:
Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
Balans en resultatenrekening boekjaar 2017
Kwijting aan bestuurders en commissaris
Statutaire mededelingen
Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar
vertegenwoordiger(s) voor de algemene vergaderingen van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Inter-energa gedurende de legislatuur 2013-2018.
BESLUIT eenparig
Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering van Inter-energa van 15 mei 2018, zoals opgenomen in
de uitnodiging van 23 maart 2018, worden op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota
goedgekeurd.
Artikel 2:
Aan de effectieve volmachtdragers wordt mandaat verleend om op de algemene vergadering van 15 mei
2018 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan
Inter-energa, ter attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene vergadering.
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INTER-AQUA-Limburg: mandatering van de gemeentelijke afgevaardigden voor de
agendapunten van de algemene vergadering van 22 mei 2018

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband
Inter-aqua;
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-aqua;
Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 26 maart 2018 met de agenda van de algemene
vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-aqua van 22 mei 2018 die
volgende agendapunten bevat:
Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
Balans en resultatenrekening boekjaar 2017
Kwijting aan bestuurders en commissaris
Benoeming bestuurder(s)
Statutaire mededelingen
Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar
vertegenwoordiger(s) voor de algemene vergaderingen van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Inter-aqua gedurende de legislatuur 2013-2018.
BESLUIT eenparig
Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering van Inter-aqua van 22 mei 2018, zoals opgenomen in de
uitnodiging van 26 maart 2018, worden op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota
goedgekeurd.
Artikel 2:
Aan de effectieve volmachtdragers wordt mandaat verleend om op de algemene vergadering van 22 mei
2018 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan
Inter-aqua, ter attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene vergadering.
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Gemeentelijk Basisschool: kennisname van de vacante betrekkingen voor vaste
benoemingen
Gelet op de vaststelling van vacante betrekkingen voor vaste benoeming aan de gemeentelijke basisschool
te Zelem;
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 26 maart 2018 tot goedkeuring van deze vacante
betrekkingen;
Gelet op het Decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs
Gelet op het B.V.R. van 17 juni 1997 betreffende de programmatie- en rationalisatienormen in het
gewoon basisonderwijs
Gelet op het B.V.R. van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs
Gelet op het Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van
het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;
Gelet op de gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Na toelichting en beraadslaging;

Neemt de gemeenteraad kennis van de vacante lestijden in een wervingsambt voor de gemeentelijke
basisschool te Zelem:
- 20/24ste lestijden voor de functie onderwijzer(es);
- 2/36ste lestijden voor de functie van administratie;
- 27/36ste voor de functie van zorgcoördinator;
De personeelsleden van de Gemeentelijke Basisschool Zelem worden in kennis gesteld van huidige
beslissing.
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Gemeentelijke Basisschool: aansluiting bij het openbaar ondersteuningsnetwerk
Limburg.

Bevoegdheid
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42, 43 en 57;
Juridische grondslag
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 172quinquies, §3, vijfde lid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 houdende de codificatie
betreffende het secundair onderwijs, artikel 314/8, §3, vijfde lid;
Considerans
Overwegende het besluit van het college van Burgemeester en Schepenen van 12/06/2017 tot
aansluiting bij een regionaal ondersteuningsnetwerk en het besluit van de gemeenteraad van
11/09/2017 tot bekrachtiging hiervan,
Overwegende dat voor het gesubsidieerd officieel onderwijs en het GO!-onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap de schoolbesturen tegen 1 januari 2018 sluitende afspraken moeten maken over de
vorming van openbare ondersteuningsnetwerken die voor de officiële scholen instaan voor de
ondersteuning en begeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften,
Overwegende dat deze beslissing wordt opgelegd door de decreetgever en verplicht moet worden
genomen,
Overwegende dat de schoolbesturen van de scholen buitengewoon basis en buitengewoon secundair
onderwijs in eerste instantie de openbare ondersteuningsnetwerken hebben gevormd,
Overwegende dat het schoolbestuur van de scholen gewoon basis en secundair onderwijs moet
aansluiten bij een aldus gevormd openbaar ondersteuningsnetwerk binnen een logisch regionaal
gebied,
Overwegende dat het college van Burgemeester en Schepenen om die redenen en in het kader van de
continuïteit van de dienst voorlopig moet beslissen om aan te sluiten bij het openbaar
ondersteuningsnetwerk Limburg,
Overwegende dat deze beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen zal bekrachtigd
worden op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad van 9 april 2018
BESLUIT eenparig
Artikel 1
Het schoolbestuur Gemeentelijke Basisschool Op Dreef Zelem sluit met haar scholen
gewoon basisonderwijs aan bij het openbaar ondersteuningsnetwerk Limburg
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Vragen en antwoorden

Schriftelijke vraag van de heer Wim Vanderbruggen, namens de N-VA-fractie:
Het project Curieuze Neuzen heeft zijn selecties gemaakt van de meetpunten ivm de meting van de
luchtkwaliteit in Vlaanderen.
CurieuzeNeuzen Vlaanderen is een citizen-scienceproject dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen in kaart
wil brengen. Het is een initiatief van Universiteit Antwerpen, De Standaard en de Vlaamse
Milieumaatschappij met ondersteuning van karibool, VITO en HIVA-KU Leuven.

1) Is de gemeente Halen ook deelnemer aan dit onderzoek?
2) Weet het gemeentebestuur hoeveel meetpunten er in Halen zijn geselecteerd of kunnen zij daar naar
informeren?
3) Kan het in overweging genomen worden om een eventuele tussenkomst in de kosten te voorzien
aan de vrijwilligers die zich hebben geëngageerd om aan dit project deel te nemen? In ruil daarvoor
zouden de vrijwilligers hun resultaten doorgeven aan het gemeentebestuur
4) In de Pano reportage van enkele weken geleden werd aangetoond dat de luchtkwaliteit rond de
scholen op vele locaties ondermaats is. Wordt er vanuit de gemeente Halen initiatief genomen om op
langere termijn de luchtkwaliteit rond de scholen te onderzoeken?
Antwoorden
1) Ja
2) De volledige lijst van de meetpunten is raadpleegbaar op de website curieuzeneuezen.be.
3) De vrijwilligers die zich ingeschreven hebben voor curieuze neuzen hebben dat gedaan uit
maatschappelijke overtuiging en persoonlijke inzet. Deze personen rekenen volgens het
college niet op een financiële tegemoetkoming. Bovendien worden alle deelnemers sowieso
op de hoogte gebracht van de resultaten.
4) De gemeentelijke basisschool is één van de opgegeven meetpunten.
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Varia

Volgende vergadering van de gemeenteraad is 7 mei 2018.

Namens de Gemeenteraad,
de secretaris wnd,
B. LOOSEN

de voorzitter,
G. MERTENS

