GEMEENTERAAD VAN 27 mei 2014
Dagorde
Meerjarenplan 2014-2019 Welzijnsregio Noord-Limburg. Goedkeuring.
Budget 2014 Welzijnsregio Noord-Limburg. Kennisname.
Retributiereglement betreffende de opvang en verzorging van loslopende, rondzwervende
en verwaarloosde dieren. Dienstjaren 2014 tot en met 2018. Goedkeuring.
004 Goedkeuring agenda +vaststelling mandaat voor de algemene vergadering van CIPAL.
005 Aanduiding 1 afgevaardigde en 1 plaatsvervanger voor de algemene vergadering van CIPAL.
006 Goedkeuring agenda + vaststelling mandaat voor de gewone vergadering van de Algemene
Vergadering van IGL.
007 Goedkeuring agenda en aanduiding van 1 vertegenwooridger voor de algemene vergadering
van VITAS.
008 Goedkeuring agenda + vaststelling mandaat voor de algemene vergadering van Limburg.net
van 25 juni 2014.
009 Onderhandse verkoop van grond gelegen te Meeuwen aan de konsoorten Deckers.
Goedkeuring.
010 Gratis grondafstand voor inlijving in het openbaar domein van de Dwarsstraat te Ellikom.
Goedkeuring.
011 Onderhandse houtverkoop aan kooplieden - hondenlosloopzone Donderslag.
012 Installatie Gemeentelijke BegeleidingsCommissie. Goedkeuring.
013 Ministerieel Besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer.
Goedkeuring.
014 Wijziging verkeerssituatie in de Waterstraat in het kader van de vermindering van het
sluipverkeer en het bevorderen van de verkeersveiligheid in de betrokken straat. Verlenging
proefopstelling. Goedkeuring.
Toegevoegde punten op verzoek van de fractie MG
015 Afsluiten Groenstraat
016 GRUP “Zonevreemde logies en horeca”
Toegevoegde punten op verzoek van de fractie N-VA
017
Groenstraat Gruitrode: vraag tot afsluiting en/of alternatieve oplossing.
018 Vraag in verband met schepencollege dd. 28/04/2014: voorstel tot herstelbemiddeling.
001
002
003

Openbare Vergadering
Aanwezig: Bongaerts Johan, Plessers Kurt, Van Hoef Meg, Goossens Marco – schepenen
Schepers Ludo, Koolen Helena, Leyssen René, Haex Leo, Thys Rik, Vankevelaer Erik, Schouteden
Rob, Beelen Bart, Schuermans Jochen, Feyen Kurt, Schrooten Hanne, Schonkeren Jan, Nijs Ellen,
Haex Rob, Doumen Gert, Breemans Sigrid, Creemers Patrick – raadsleden
Jacobs Lydia - OCMW-voorzitster
Berben Jos – secretaris
Verontschuldigd:Ceyssens Lode – voorzitter, Geusens Koen - schepen
Zitting van 20.00 uur tot 21.00 uur. Ludo Schepers, raadslid met de grootste anciënniteit, zit de
zitting voor. De voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. De bemerkingen over het vorige verslag
worden hierin aangepast. Fractie N-VA feliciteert de burgemeester met zijn uitslag bij de
verkiezingen. Verder hoopt de fractie dat de regenboogvlag voortaan elk jaar zal uitgehangen
worden en dat het dus geen verkiezingsstunt was.
001.
MEERJARENPLAN 2014-2019 WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG.
Het Meerjarenplan 2014-2019 van de Welzijnsregio Noord-Limburg werd goedgekeurd op de
Algemene Vergadering van de Welzijnsregio op 13 mei 2014.
De wetgeving bepaalt dat ocwm-verenigingen meerjarenplan en budget respectievelijk ter
goedkeuring en kennisname moeten voorleggen aan de gemeenteraden.
Het Meerjarenplan bevat de wettelijke rapporten in het kader van de BBC-wetgeving.

De autofinancieringsmarge is elk jaar positief en eindigt in 2019 op 17.480,00 EUR.
Fractie N-VA wenst zich te onthouden bij de stemming omdat ze zich ook onthouden heeft bij de
stemming over het OCMW budget. Op de vraag of er kan ingeschat worden of het aantal FTE’s
constant zal blijven, antwoordt schepen Jacobs dat er genoeg andere actoren zijn die gezinszorg
aanbieden. Het aantal FTE’s zal dus niet uitgebreid worden, maar de dienst wordt wel
geconfronteerd met veel ziektes omwille van ouder personeel. Ook zijn er 4 FTE’s in de
schuldbemiddeling actief, een aantal dat je moeilijk kan vergelijken omdat er alleen in NoordLimburg een Welzijnsregio actief is. De verklaring van de stijging ontvangsten van 2014 naar 2019
toe, zal bezorgd worden. Aan fractie MG wordt toegelicht dat de doelstelling van Welzijnsregio de
oprichting is van gezamenlijke diensten zoals SVK, rechtshulp, gezinszorg…. Ook wordt er gestreefd
naar verdere samenwerking met externe partners.
Goedkeuring met 13 stemmen voor van de fractie CD&V, 4 stemmen voor van de fractie MG en 4
onthoudingen van de fractie N-VA
002.
BUDGET 2014 WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG.
De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2014 van de Welzijnsregio Noord-Limburg. Dit
budget kadert in het meerjarenplan 2014-2019.
Kennisname.
003.
RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPVANG EN VERZORGING VAN
LOSLOPENDE, RONDZWERVENDE EN VERWAARLOOSDE DIEREN. DIENSTJAREN
2014 TOT EN MET 2018.
Aangezien het regelmatig voorkomt dat er moet gezorgd worden voor de opvang en verzorging van
loslopende, rondzwervende en verwaarloosde dieren omdat deze voor overlast kunnen zorgen. Dat
de kosten daaraan verbonden nogal hoog oplopen zodat die best verhaald worden op de eigenaar(s)
van het dier (de dieren). Dienstjaren 2014 tot en met 2018. Schepen Bongaerts licht toe aan fractie
N-VA dat Dino vzw in de politiezone zorgt voor het vangen van loslopend honden. Sinds begin 2014
betaalt de zone deze kosten niet meer, maar moet de gemeente de factuur betalen aan 120
euro/interventie. Deze kost zal gerecupereerd worden bij de hondeneigenaar. Indien de hond niet
gechipt is, vallen de kosten ten laste van de gemeente. Er zal verder uitgezocht worden of Dino vzw
ook grotere dieren opvangt. Er moet ook op gelet worden dat het FAVV verwittigd wordt indien het
verwaarloosde dieren betreft. Fractie MG wijst erop dat in artikel 4 van de overeenkomst tussen de
gemeente en Dino vzw vermeld staat dat het een overeenkomst van onbepaalde duur is, die
stilzwijgend verlengbaar is. Deze contradictie zal aangepast worden in de overeenkomst.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 5GR14003
004.
GOEDKEURING AGENDA +VASTSTELLING MANDAAT VOOR DE ALGEMENE
VERGADERING VAN CIPAL.
De raad verleent goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging Cipal van 13 juni 2014 en stelt het mandaat vast.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 5GR14004
005.
AANDUIDING 1 AFGEVAARDIGDE EN 1 PLAATSVERVANGER VOOR DE ALGEMENE
VERGADERING VAN CIPAL.
De raad vaardigt Ellen Nijs af als vertegenwoordiger, met als plaatsvervanger Erik Vankevelaar voor
de resterende duur van de legislatuur 2013-2018.
BESLUIT 5GR14005
006.
GOEDKEURING AGENDA + VASTSTELLING MANDAAT VOOR DE GEWONE
VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN IGL
De raad verleent goedkeuring aan de agendapunten van de gewone vergadering van de Algemene
Vergadering van IGL op 20 juni 2014 en stelt het mandaat vast.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
Besluit 5GR14006
007.
GOEDKEURING AGENDA EN AANDUIDING VAN 1 VERTEGENWOORIDGER VOOR DE

ALGEMENE VERGADERING VAN VITAS
De raad verleent goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering van VITAS van 20
juni 2014, en vaardigt Johan Bongaerts af voor de zitting van deze algemene vergadering. Het
mandaat van deze vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten wordt
vastgesteld.
BESLUIT 5GR14007
008.
GOEDKEURING AGENDA + VASTSTELLING MANDAAT VOOR DE ALGEMENE
VERGADERING VAN LIMBURG.NET VAN 25 JUNI 2014.
De raad verleent goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering van Limburg.net
op 25 juni 2014 en stelt het mandaat vast.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 5GR14008
009.
ONDERHANDSE VERKOOP VAN GROND GELEGEN TE MEEUWEN AAN DE
KONSOORTEN DECKERS.
De raad verleent goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering van Limburg.net
op 25 juni 2014 en stelt het mandaat vast.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 5GR14009
010.
GRATIS GRONDAFSTAND VOOR INLIJVING IN HET OPENBAAR DOMEIN VAN DE
DWARSSTRAAT TE ELLIKOM.
Stedenbouwkundige aanvraag ingediend door Coppelmans Henricus, wonende Boenderstraat 12 te
3670 Meeuwen-Gruitrode, voor het uitbreiden van een bestaande woning op de hoek van de
Schutterslaan en de Dwarsstraat gelegen in het Bpa Ellikom. Conform het ontworpen rooi- en
innemingsplan d.d. 31.05.1994 wordt een lot in oranje kleur , groot 01a 00ca, gratis overgedragen
aan de gemeente voor inlijving in het openbaar domein van de Dwarsstraat. Het perceel is
kadastraal gekend te Meeuwen-Gruitrode 3de afdeling, sectie A nr. 74/t.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 5GR14010
011.
ONDERHANDSE HOUTVERKOOP AAN KOOPLIEDEN - HONDENLOSLOOPZONE
DONDERSLAG.
De raad gaat over tot de verkoop van een lot hout van gering belang aan kooplieden in de
gemeentebossen Donderslag. De kapping is noodzakelijk voor de realisatie van een
hondenlosloopzone in deze boscomplexen, dewelke deel uitmaakt van de algehele
toegankelijkheidsregeling van de Duinengordel. Het lot betreft 119 bomen met een totaal volume
van 63 m³.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 5GR14011
012.
INSTALLATIE GEMEENTELIJKE BEGELEIDINGSCOMMISSIE.
Ingevolge de nieuwe regels voor de samenwerking tussen de gemeenten en het Vlaams Gewest
voor de planning en uitvoering van het lokaal mobiliteitsbeleid dient er een nieuwe Gemeentelijke
Begeleidingscommissie (GBC) geïnstalleerd te worden. Aan fractie N-VA wordt toegelicht dat er
geen vaste vergaderfrequentie is, maar dat er project per project bekeken wordt wanneer de GBC
samenkomt. Er is geen zitpenning voorzien. De GBC behandelt de grote projecten zoals fietspaden,
die meestal intergemeentelijk zijn, terwijl de verkeerscommissie de typisch gemeentelijke
verkeersproblematiek behandelt. Er wordt niet ingegaan op de vraag om 2 afgevaardigden per
politieke fractie op te nemen ipv één afgevaardigde.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 5GR14012
013.
MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE VAN
HET WEGVERKEER.
In het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende aanvullend reglement op het wegverkeer
zijn volgende wijzigingen opgenomen:

-

Een bijkomende snelheidsbeperking tot 70 km/u op de N76 tussen mp. 34.200 en 35.455 links en
recht en dit naar aanleiding van de herinrichting van de Dampstraat;
- Een bijkomende snelheidsbeperking tot 50 km/u op de N730 tussen mp. 37.440 en 37.823, rechts
en tussen mp. 37.640 en 37.823, links ingevolge verslag PCV dd. 26/09/2006 waarbij werd
voorzien om ter hoogte van de aanliggende fietspaden de snelheidsbeperking van 50 km/u uit te
breiden.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 5GR14013
014.
WIJZIGING VERKEERSSITUATIE IN DE WATERSTRAAT IN HET KADER VAN DE
VERMINDERING VAN HET SLUIPVERKEER EN HET BEVORDEREN VAN DE VERKEERSVEILIGHEID IN DE BETROKKEN STRAAT. VERLENGING PROEFOPSTELLING.
In het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende aanvullend reglement op het wegverkeer
zijn volgende wijzigingen opgenomen:
- Een bijkomende snelheidsbeperking tot 70 km/u op de N76 tussen mp. 34.200 en 35.455 links en
recht en dit naar aanleiding van de herinrichting van de Dampstraat;
- Een bijkomende snelheidsbeperking tot 50 km/u op de N730 tussen mp. 37.440 en 37.823, rechts
en tussen mp. 37.640 en 37.823, links ingevolge verslag PCV dd. 26/09/2006 waarbij werd
voorzien om ter hoogte van de aanliggende fietspaden de snelheidsbeperking van 50 km/u uit te
breiden.
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT 5GR14014
Toegevoegde punten op verzoek van de fractie MG
015.
AFSLUITEN GROENSTRAAT
Dit punt wordt samen met punt 17 behandeld. Beide fracties melden de vraag voor het opnieuw
afsluiten van de Groenstraat tussen de Weg naar As en Royestraat. Er is nu veel sluipverkeer
alhoewel er enkel plaatselijk verkeer is toegelaten en de snelheid beperkt werd tot 50 km/u. Schepen
Goossens antwoordt dat de Groenstraat sedert 26 maart 2009 inderdaad opengesteld is voor
plaatselijk verkeer, met een snelheid van 50 km/u. Uit latere tellingen bleek dat er hier 1260
voertuigen passeerden op 8 dagen, met een gemiddelde snelheid van 35 km/u. Op de
verkeerscommissie van 12 mei 2014 werd er inmiddels beslist om de tellingen te actualiseren.
Tevens is er al beslist om een asverschuiving aan te brengen in de weg ter hoogte van de voetbal, in
het kader van de herinrichting van de parking in 2015. Momenteel een afsluiting doen lijkt dan ook
voorbarig in het licht van de te nemen maatregelen. Fractie N-VA uit de bezorgdheid dat er meer
(sluip)verkeer zal komen indien de glasbollen en de papiercontainers ook verplaatst worden naar de
nieuwe harmoniezaal aan de Groenstraat. Dit verkeer wordt echter beschouwd als plaatselijk
verkeer vermits het hier een duidelijke bestemming heeft.
016.
GRUP “ZONEVREEMDE LOGIES EN HORECA”
De fractie wenst te vernemen of de provincie reeds een advies terzake heeft uitgebracht en of de
huidige stand van zaken kan toegelicht worden. Schepen Bongaerts licht toe dat er op 4 april 2014
een plenaire vergadering werd gehouden over dit RUP. De provincie stelt in haar advies dat ze
akkoord kan gaan met de opname van de Bullenschool, de Blauwe Maaten en het Orshof in dit RUP
als uitwerking van de toeristisch recreatieve structuur. Voor het Orshof moet de onderbouwing nog
worden aangevuld. Naar aanleiding van de opmerkingen van de verschillende adviesinstanties is er
beslist om het RUP te herwerken en een tweede plenaire vergadering te houden. Het ganse dossier
is ter inzage op de dienst stedenbouw.
Toegevoegde punten op verzoek van de fractie N-VA
017.
GROENSTRAAT GRUITRODE: VRAAG TOT AFSLUITING EN/OF ALTERNATIEVE
OPLOSSING.
Zie punt 15
018.
VRAAG IN VERBAND MET SCHEPENCOLLEGE DD. 28/04/2014: VOORSTEL TOT
HERSTELBEMIDDELING.

Op 28/04/2014 behandelde het college de vraag van het Openbaar Ministerie of de gemeente wilde
ingaan op de mogelijkheid van herstelbemiddeling tussen de gemeente en de minderjarige dader
van de recente diefstal in het gemeentehuis. Schepen Bongaerts antwoordt dat het college de
expertise terzake van de gerechtelijke diensten wenst te respecteren en geen invloed hierop wenst
uit te oefenen door het aangaan van de herstelbemiddeling.
Namens de gemeenteraad

secretaris

voorzitter

