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Toelichtingsnota Gemeenteraad 

 Datum zitting 17/12/2018 

Aanvangsuur zitting 20.00 

Locatie Raadzaal 

 
 
Aanwezigheid: 

Naam Functie Aanw Naam  Functie Aanw 

dhr. P. Verheyen Voorzitter √ Mevr. A. Jeurissen Raadslid √ 

dhr. M. Keulen Burgemeester √ dhr. L. Joosten Raadslid √ 

dhr. M. Curvers Schepen √ dhr. D. Terwingen Raadslid √ 

mevr. C. Gorissen Schepen √ mevr. J. Martens Raadslid √ 

mevr. S. Martens Schepen √ dhr. R. Mechels Raadslid √ 

dhr. P. Tollenaers Schepen √ mevr. M. Neven Raadslid √ 

mevr. A. Puts  Schepen √ dhr. D. Geurts Raadslid √ 

mevr. V. Schellingen  Schepen √ dhr. J.P. Hermans Raadslid √ 

dhr. M. Stevens NS Schepen * √ mevr. K. Thijs Raadslid √ 

dhr. P. Nelissen  Raadslid √ dhr. T. Castermans Raadslid √ 

dhr. P. Van Berkel  Raadslid √ dhr. I. Maes Raadslid √ 

mevr. V. Jans  Raadslid √ Dhr. J. Pauly Raadslid √ 

dhr. R. Nivelle  Raadslid √ Mevr. N Pernet Raadslid √ 

dhr. F. Stouten  Raadslid √ Dhr B Paulissen Raadslid √ 

dhr. M. Geurts Raadslid √ dhr. W. Vancleynenbreugel Algemeen 
directeur 

√ 

Dhr H. Neven Raadslid √    

* Niet stemgerechtigde schepen 
 
Openbare zitting 
 

1 Voorstel tot aanpassing MJP 2014-2019+ goedkeuring budget 2019 gemeente 
Lanaken. 

521780 

 
Toelichting voorstel: 

Voorstel tot aanpassing van het Meerjarenplan 2014 -2019  + goedkeuring 
budget gemeente Lanaken DJ2019. 
 

 
 
 

2 Gemeentelijke dotatie aan de politiezone Lanaken Maasmechelen, dienstjaar 
2019. 

521784 

 
Toelichting voorstel: 

Voorstel tot goedkeuring van de gemeentelijke dotatie aan de politiezone 
Lanaken Maasmechelen, dienstjaar 2019. 
Bedrag: 2.958.791 euro. 
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3 Goedkeuring budget 2019 van het AGB Lanaken. 517262 

 
Toelichting voorstel: 

Op 29 november 2018 werd het ontwerp van het budget 2019 van het AGB 
Lanaken door de raad van bestuur vastgesteld.  
 
Conform artikel 35 van de statuten van het AGB Lanaken en in uitvoering van 
artikel 243 van het gecoördineerde gemeentedecreet dd. 15 juli 2005 wordt het 
vastgestelde ontwerp  van het budget 2019 vervolgens ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad voorgelegd. 
 

 
 
 

4 Wijziging Meerjarenplanning 2014-2019: 
- Kerkfabriek Sint-Jozef Smeermaas 
- Kerkfabriek Sint-Lambertus Veldwezelt   
- Kerkfabriek Sint-Petrus Rekem 
- Kerkfabriek Sint-Servaes Lanaken 
- Kerkfabriek Sint-Ursula Lanaken 
Goedkeuringsprocedure 

522429 

 
Toelichting voorstel: 

Wijziging Meerjarenplanning 2014-2019: 
- Kerkfabriek Sint-Jozef Smeermaas 
- Kerkfabriek Sint-Lambertus Veldwezelt   
- Kerkfabriek Sint-Petrus Rekem 
- Kerkfabriek Sint-Servaes Lanaken 
- Kerkfabriek Sint-Ursula Lanaken 
Goedkeuringsprocedure 
 

 
 
 

5 Budgetwijziging 2018/1 
- Kerfabriek Sint-Ursula Lanaken 
- Kerkfabriek Sint-Petrus Rekem 
 Akteneming 

522435 

 
Toelichting voorstel: 

Budgetwijziging 2018/1 
- Kerfabriek Sint-Ursula Lanaken 
- Kerkfabriek Sint-Petrus Rekem 
Akteneming 
 

 
 
 

6 Budgetten 2019 
 Kerkfabrieken Lanaken 
 Akteneming 

522436 

 
Toelichting voorstel: 

Budgetten 2019 
Kerkfabrieken Lanaken 
Akteneming 
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7 OCMW: Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019 - Budget 2019 522356 

 
Toelichting voorstel: 

OCMW: Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019 - Budget 2019 
 

 
 
 

8 Rekem - Populierenlaan :  Riolerings- en wegeniswerken en bouwen van een 
pompstation in Hilarion Thanslaan   
GOEDKEURING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN 
GEMEENTE LANAKEN, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR cvba EN AQUAFIN 
N.V. 

520066 

 
Toelichting voorstel: 

Voorstel tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen Fluvius 
System Operator cvba, gemeente Lanaken en Aquafin N.V. voor de 
gezamenlijke uitvoering van aanleg gescheiden rioleringsstelsel, herinrichting 
wegenis in de Populierenlaan en de bouw van een pompstation in de Hilarion 
Thanslaan. 
 

 
 
 

9 Goedkeuring leningsovereenkomst gemeente Lanaken en AGB Lanaken ivm de 
transactiekredieten van de investeringsenveloppes 2019 

520244 

 
Toelichting voorstel: 

Gelet op het voorstel van budget 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Lanaken, waarin de transactiekredieten in de investeringsenveloppe 2019 
worden geraamd op 1.479.448,00 EUR;  
 
De liquiditeitspositie van het AGB laat geen integrale en onmiddellijke 
financiering van de transactiekredieten toe, zodat het aangewezen is dat de 
gemeente ter financiering een lening toestaat aan het AGB. 
 
Overwegende dat Voorafgaande beslissing nr. 2010.047 dd. 30 maart 2010 
bevestigt dat het renteloze karakter van een lening die wordt verstrekt door een 
gemeente aan een AGB niet wordt aangemerkt als een verkregen abnormaal 
of goedgunstig voordeel in hoofde van het AGB. 
 
Gelet op het vastgestelde budget 2019 van het AGB Lanaken en de 
goedkeuring van deze leningsovereenkomst door de raad van bestuur van het 
AGB dd. 29 november 2018. 
 
Huidige leningsovereenkomst tussen de gemeente Lanaken en het AGB 
Lanaken ivm de transactiekredieten van de investeringsenveloppes 2019 van 
het AGB Lanaken wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 
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10 Goedkeuring aanpassing prijssubsidiereglement sportinfrastructuur AGB 
Lanaken 2018 per 1 december 2018. 

517146 

 
Toelichting voorstel: 

Vanuit de sportieve en sociale functie van de sportinfrastructuur wenste de 
Gemeente Lanaken dat er tijdens het kalenderjaar 2017 geen prijsverhogingen 
doorgevoerd werden ten aanzien van gebruikers van de sportinfrastructuur. De 
Gemeente Lanaken wenste immers de toegangsgelden te beperken opdat de 
sportinfrastructuur toegankelijk is voor iedereen.  
 
De Gemeente Lanaken verbond er zich toe om voor de periode vanaf 1 januari 
2018 tot en met 31 december 2018 de beperkte toegangsgelden te subsidiëren 
middels de toekenning van prijssubsidies aan het AGB Lanaken, zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 18 december 2017.  
 
Daarbij stelde de gemeente Lanaken dat de gesubsidieerde toegangsgelden in 
het kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van 
het AGB Lanaken mogelijks geherevalueerd konden worden.   
 
Uit de periodieke evaluatie blijkt thans dat de voorlopige exploitatieresultaten 
van het AGB Lanaken lager dan voorzien zijn, rekening houdend met de 
prijssubsidies die het AGB eerder in 2018 reeds heeft verkregen. De 
hoofdreden hiervan is dat de voorziene verkopen van industriegronden in 2018 
niet gerealiseerd werden. 
 
Om deze reden dient de prijssubsidies tot eind 2018 verhoogd te worden voor 
het AGB Lanaken om rendabel te blijven. De factor voor december 2018 zal 
conform de berekening van Q&A verhoogd worden naar 7,91.  
 
Een nieuw prijssubsidiereglement vanaf 1 januari 2019 zal eveneens ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad dd. 17 december 2018 voorgelegd worden. 
 
De aanpassing van het prijssubsidiereglement sportinfrastructuur AGB 
Lanaken 2018, zoals goedgekeurd door gemeenteraad dd. 18 december 2017, 
wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.  
 

 
 
 

11 Goedkeuring prijssubsidiereglement sportinfrastructuur AGB Lanaken 2019 517204 

 
Toelichting voorstel: 

Omdat de exploitatieontvangsten (meer in bijzonder het betalend 
klantgedeelte) van het AGB Lanaken ontoereikend zijn om de exploitatiekosten 
te dekken, kan de gemeente de werking subsidiëren. Er kan een prijssubsidie 
worden toegekend waarbij de gemeente tegemoetkomt in het tarief van de 
aangerekende prestaties van het AGB (en hierop ook de BTW betaalt). 
 
De gemeente Lanaken verbindt er zich daartoe om voor het werkingsjaar 2019 
de toegangsgelden voor de sportinfrastructuur te subsidiëren middels de 
toekenning van prijssubsidies.  
 
Het prijssubsidiereglement 2019 sportinfrastructuur AGB Lanaken wordt ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 
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12 Goedkeuring overeenkomst in het kader van de financiële bijdrage van vzw 
Brulavo in de renovatie van de sporthal Sparrendal. 

521078 

 
Toelichting voorstel: 

Voor de aanvang van de renovatiewerken aan de sporthal Sparrendal zijn alle 
betrokken partijen, meer bepaald vzw Brulavo, het gemeentebestuur Lanaken 
en het AGB Lanaken onderling overeen gekomen dat de vzw Brulavo aan dit 
project een financiële bijdrage van € 100.000 zou leveren. 
 
Daaromtrent werden de nodige principiële beslissingen genomen door de raad 
van bestuur van de vzw Brulavo dd. 28 januari 2015 en het College van 
Burgemeester en Schepenen dd. 5 februari 2015. 
 
Een overeenkomst met de specifieke betalingsmodaliteiten per betrokken partij 
werd goedgekeurd door de raad van bestuur van het AGB Lanaken dd. 29 
november 2018 en wordt thans ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
 

 
 
 

13 Goedkeuring investeringstoelage voor aankoop maaimachine vzw Toerisme 519400 

 
Toelichting voorstel: 

Goedkeuring investeringstoelage aankoop zitmaaier 
 
In de begroting 2018 werd een bedrag van € 25.000 ingeschreven, voorzien als toelage aan 
vzw Toerisme voor de tussenkomst in de kosten voor de aankoop van een zitmaaier. 
 
Er werden 5 offertes opgevraagd: 

1. Brouns Landbouwmachines, Lanaken: € 21.326,25 incl BTW 
2. Geurts H & Zonen, Bilzen: € 18.500, incl BTW 
3. Proffix Vakhandel, Lanaken: € 21.650 incl BTW 

 
De firma's Bollen-Van den Broek (Lanaken) en Cardinaels bvba (Rekem) ontvingen eveneens 
een offertevraag, doch dienden geen voorstel in. 
 

Goedkoopste firma is Geurts H & Zonen voor een bedrag van € 18.500 incl 
BTW 
 
De offerte betreffende deze werken werd goedgekeurd tijdens de vergadering 
van de Raad van Bestuur van VZW Toerisme dd. 16 februari 2018. 
 
Budget hiervoor is voorzien : 
Investeringsenveloppe 2014-2019/007 
Subproject 08 
AR 664000000 
Item 052200 
Actieplan 1521 
Actie 152108 
Totaal budget : € 25.000 
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14 Aanvraag uitbetaling investeringstoelage voor de aankoop diverse materialen 
voor vzw Toerisme. 

519451 

 
Toelichting voorstel: 

Goedkeuring investeringstoelage aankoop diverse materialen 
 
In de begroting 2018 werd een bedrag van € 20.000 ingeschreven, voorzien als toelage aan 
vzw Toerisme voor de tussenkomst in de kosten voor de aankoop van diverse materialen. 
 
Het betreft diverse materialen zoals snoeilansen, bladzuiger, bosmaaier, verstekklepelmaaier 
e.a. om te gebruiken op Domein Pietersheim. 

 
Budget hiervoor is voorzien : 
Investeringsenveloppe 2014-2019/007 
Subproject 13 
AR 664000000 
Item 052200 
Actieplan 1521 
Actie 152113 
Totaal budget : € 20.000 
 

 
 
 

15 Aanvraag uitbetaling investeringstoelage aankoop AED-toestel voor vzw 
Toerisme. 

519438 

 
Toelichting voorstel: 

Goedkeuring investeringstoelage aankoop AED toestel 
 
In de begroting 2018 werd een bedrag van € 1.400 ingeschreven, voorzien als toelage aan vzw 
Toerisme voor de tussenkomst in de kosten voor de aankoop van een AED-toestel. 

 
Budget hiervoor is voorzien : 
Investeringsenveloppe 2014-2019/007 
Subproject 10 
AR 664000000 
Item 052200 
Actieplan 1521 
Actie 152110 
Totaal budget : € 1.400 
 

 
 
 

16 Aanvraag uitbetaling investeringstoelage aan vzw Toerisme voor dakwerken 
herstel cafetaria kinderboerderij 

519450 

 
Toelichting voorstel: 

Goedkeuring investeringstoelage dakwerken cafetaria Kinderboerderij 
 
In de begroting 2018 werd een bedrag van € 35.000 ingeschreven, voorzien als toelage aan 
vzw Toerisme voor de tussenkomst in de kosten voor herstelwerken plat dak cafetaria 
kinderboerderij. 
 
Het bestek voor deze werken én de begeleiding van de werkzaamheden werd uitgevoerd door 
architect Yves Luyten in opdracht van vzw Toerisme. 
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Er werden 5 offertes opgevraagd bij volgende firma's: Dakwerken Roumans Rekem, Daktal 
dakwerken Lanaken, Dakwerken Danny Conings, Dakwerken David Houben, Dakwerken 
Meers Patrick BVBA. 
 
Vzw Toerisme heeft 1 offerte ontvangen, van firma Patrick Meers bvba voor een bedrag van € 
33.161,24 excl BTW.  
 
De werken werden toegekend aan firma Patrick Meers bvba door de Raad van Bestuur van 
vzw Toerisme op 27 september 2017  

 
 
Budget hiervoor is voorzien : 
Investeringsenveloppe 2014-2019/007 
Subproject 12 
AR 664000000 
Actieplan 1521 
Actie 152112 
Item: 052200 
Totaal budget : € 35.000 
 

 
 
 

17 Kerkenbeleidsplan Lanaken: goedkeuring 521732 

 
Toelichting voorstel: 

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 30 januari 2017 werd het 
parochiekerkenplan van Lanaken goedgekeurd. Zie bbv 425564, als bijlage. 
 
Dit plan moest na de goedkeuring ook bekrachtigd worden door het 
Agentschap Onroerend Erfgoed, aangezien dit zo was mee opgenomen in het 
onroerenderfgoeddecreet en het bijhorende besluit. De voorwaarden waaraan 
het plan moest voldoen, werden echter pas in een inspiratienota op 22 februari 
2017 bekend gemaakt, en werden met terugwerkende kracht ingevoerd. 
 
In mei 2017 ontvingen we bericht dat het Agentschap het plan niet bekrachtigd 
had. Er ontbraken nog gegevens. Hierop werd samen met het Centraal 
Kerkbestuur werk gemaakt van de aanpassing van het kerkenbeleidsplan. We 
ontvingen een gunstig pre-advies van het Agentschap, zodat we dit plan ook 
kunnen voorleggen op de GR. Ook het bisdom keurde het aangepaste plan 
inmiddels goed. 
 
Nu de vereiste bekrachtiging verkregen zal worden, kunnen de kerkfabrieken 
de premies en tussenkomsten aanvragen die ze nodig hebben om 
werkzaamheden en/of restauraties aan hun patrimonium uit te voeren. 
 

 
 

18 Voorlopige vaststelling van de wijziging van de Atlas der Buurtwegen ingevolge 
de afschaffing van een deel van buurtweg 69. 

521969 

 
Toelichting voorstel: 

De erfgenamen van wijlen de  Heer Joseph Bobbaers zijn zinnens een 
aanvraag in te dienen  tot het verkavelen van een perceel grond aan de 
Molenbergstraat, kadastraal gekend als zijnde gelegen te Lanaken, 2de  
Afdeling, Sectie A, nummer 72T.   Buurtweg 69 doorkruist het project.  
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In samenspraak met het Provinciebestuur werd  uiteindelijk geopteerd om de 
chemin gedeeltelijk af te schaffen, met name de zate vanaf de Molenbergstraat 
tot aan de servitudeweg richting Bessemerstraat. 
 
Ingevolge het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere 
regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen dd 
20 juni 2014 dient de gemeenteraad voorafgaand aan het openbaar onderzoek 
een voorlopige vaststelling goed te keuren van de voorgenomen wijzigingen 
van de Atlas der Buurtwegen en eventueel ook van de ontwerpen van de 
rooilijnplannen ter zake. 
 

 
 
 

19 Aankoop van negen percelen bosgrond in Lanakerheide (Bessemerstraat).   
Goedkeuring van de onderhandse verkoopovereenkomsten. 

521477 

 
Toelichting voorstel: 

Lanakerheide bestaat voornamelijk uit gemeentebossen die in beheer werden 
gegeven aan ANB (Agentschap voor Natuur en Bos).  Toekomstgericht zou het 
belangrijk zijn dat, ter vrijwaring van deze ecologisch waardevolle bossen, alle 
percelen bosgrond binnen Lanakerheide  toebehorende aan particulieren 
eigendom zouden worden van een openbaar bestuur.  
Thans doet zich weer de kans  voor om negen percelen bosgrond aan te 
kopen.   De waarde van bedoelde bosgronden werd middels het 
schattingsverslag dd 26 oktober 2018 bepaald op € 1,10 en € 1,20 per 
vierkante meter.  De totale aankoopprijs bedraagt € 29.631,50  (totale 
oppervlakte = 02ha 64a 65ca).   Er werden voldoende middelen voorzien in het 
budget. 
Op termijn zullen ook deze bosgronden in beheer gegeven worden aan ANB.   
 

 
 
 

20 Verkoop van een perceel grond aan de Tombenlaan aan de aanpalende 
eigenaar.   
Goedkeuring van de onderhandse overeenkomst van verkoop. 

521582 

 
Toelichting voorstel: 

De Heer en Mevrouw Tonny Damen-Dolmans (VG 1/1) en hun dochter Sarah 
Damen (BE 1/,1),  Tombenlaan 5 te 3621 Lanaken  dienden een verzoek in tot 
aankoop van een perceeltje grond grenzend aan hun eigendom en behorende 
tot het ter plaatse gelegen groenplein, kadastraal gekend als zijnde gelegen te 
Lanaken (Rekem), 3de  Afdeling, Sectie B, deel van nummer 1378X,  
aangeduid onder lot 1 op het aangehechte opmetingsplanplan dd 11 oktober 
2018, met een gemeten oppervlakte van 02a 33ca.   
 
Op basis van het schattingsverslag dd 26 oktober 2018,  opgemaakt door dhr 
Peter Gijsen, landmeter-expert, werd de verkoopprijs bepaald op € 8,50/m², 
hetzij in totaal € 1.980,50. 
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21 Wijziging van een aantal bepalingen in het reglement van de Tweede 
Pensioenpijler ingevolge wetswijzigingen van 2015 en 2017. 

520895 

 
Toelichting voorstel: 

Ingevolge wijzigingen in de pensioenwetgeving van 2015 en 2017, dienen wij 
een aantal bepalingen in ons reglement betreffende de tweede pensioenpijler 
aan te passen.  Het gaat daarbij vooral om een aantal technische bepalingen 
over aanpassen van pensioenleeftijd, overlijdensdekking voor slapende 
aangeslotenen (uit dienst, maar rechten opgebouwd), wegvallen 
diplomabonificatie, e.a.. 
De Gemeenteraad is bevoegd om de wijzigingen in dit reglement goed te 
keuren. 
 

 
 
 

22 Vastleggen verlof, feestdagen- en brugdagenregeling 2019 voor het gemeente- 
en OCMWpersoneel + collectieve sluitingen in 2019.  

517114 

 
Toelichting voorstel: 

Het vastleggen van de verlof-, feestdagen- en brugdagenregeling 2019 en de 
collectieve sluitingen voor het voltallig personeel van gemeentebestuur en 
OCMW Lanaken. 
 

 


