
Gemeenteraad  06 december ’11 
 
ARTIKEL 15 § 2 

Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, 
behalve in spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar 
zou kunnen opleveren. 
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste tweederde 
van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de 
spoedeisendheid worden in de notulen vermeld. 
 

Beste voorzitter, Ik zou graag beroep doen op artikel 15§2 van ons intern reglement. Bij hoogdringendheid kan er een 

agendapunt toegevoegd worden aan de agenda. Gezien er morgen een speciale algemene vergadering is van de 
Gemeentelijke Holding waarin de vereffening wordt aangevraagd lijkt het mij dat deze raad geïnformeerd wordt met welke 
opdracht onze vertegenwoordiger daar afgevaardigd wordt. Gezien de ernst van de situatie voor de gemeente denk ik dat hier 
zeker alle raadsleden mee akkoord zijn en is dit te belangrijk om na de begroting behandeld te worden.  
Bijkomende vragen : 
 - welk zijn de instructies die onze vertegenwoordiger meekreeg ? 
- Heeft de gemeente gebruik gemaakt van het recht om bijkomende vragen te stellen. Het lijkt mij normaal dat iedereen 
betrokken bij zo’n situatie toch een aantal vragen heeft? 

 

 

 
2. Opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Spelver’: definitieve vaststelling 

 

Gevraagd wordt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en onteigeningsplan ‘Spelver’, opgesteld door het 

studiebureau Libost uit Hasselt, omvattende: 

- de toelichtingsnota + plan bestaande toestand 

- de stedenbouwkundige voorschriften 

- het bestemmingsplan (grafisch plan) 

- het onteigeningsplan 

- de motiveringsnota bij het onteigeningsplan 

- overeenkomstig de decretale bepalingen definitief vast te stellen  

-  

- Een aantal bezwaren in dit dossier gaan over de ontsluitingsweg en de aansluiting hiervan op de Tabbaert. 

Op het plan staat er een rondpunt getekend op de aansluiting van de Spelverstraat met de omleidingsweg. In 

de mobiliteitsstudie staat echter een rondpunt aangeduid op de de aansluiting Meershoven, Spelver en 

omleidingsweg. In de adviezen van de Gecoro wordt verscheidene malen verwezen naar deze studie. Hoe 

kan dit indien dit van andere gegevens uitgaat?  

� Er staat in de mobilititeitsstudie eveneens dat het andere rondpunt (otsluitingsweg ,N2 en N700 (ring) er 3 

bypassen moeten voorzien worden. Zijn deze in het voorstel voorzien? 

� Eveneens wordt er een aanzienlijke extra verkeersstroom uit het centrum verwacht. Deze loopt over 

Hospitaalstraat –Weyerstraat – Meershoven. Iedereen weet dat deze verkeersstroom op bepaalde tijdstippen 

reeds verzadigd is. Zijn er begeleidende maatregelen voorzien om dit probleem op voorhand te verhelpen? 

 

 

3. Domino Munsterbilzen – afbraak van het pand Waterstraat 4 – besteknummer 245/11: 

goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

 

Gevraagd wordt het bestek en de kostenraming voor de opdracht met als voorwerp ‘Domino Munsterbilzen – 

afbraak van het pand Waterstraat 4’, opgesteld door architect Steven Noben, goed te keuren. 

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de 

algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en 

diensten.  De kostenraming bedraagt € 12 000 inclusief btw (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking). 

� In 2008 werd dit pand aangekocht voor het bedrag van 205.000 € aangekocht door de stad. Daar de 

schattingsprijs toen 175.000 € was heb ik een klacht ingediend bij de gouverneur. De gemeente had 

aangevoerd dat deze meerkost toe te schrijven was aan een wederbeleggingsvergoeding. Dit was 

onjuist, ook volgens de gouverneur daar dit niet kon. Dit kan enkel indien het pand niet te koop werd 

aangeboden.  

� Toch oordeelde de gouverneur , Steve Stevaert, dat hoewel de eindbestemming niet aangegeven werd, 

de stad meldde dat dit pand een meerwaarde had voor het project “site Edelhof”. De gouverneur 

oordeelde dat dat een beleidskeuze was en dat hij als controlerende overheid daar niet op kon 

ingrijpen.  



� Dus nu is mijn vraag na 3 jaar is dit pand klaar voor de afbraak en dus zeker nog een minderwaarde 

voor de Bilzenaar. Welk is de juiste meerwaarde die het inplanten van Domino op deze plaats heeft 

voor de “site Edelhof” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Limburg.net – algemene vergadering op woensdag 14 december 2011: aanduiden van een 

gemeentelijke afgevaardigde en eventuele plaatsvervanger en vaststellen van het mandaat voor de 

algemene vergadering 
 

In het kader van de algemene vergadering van Limburg.net op woensdag 14 december 2011, wordt gevraagd de 

gemeentelijke afgevaardigde en eventuele plaatsvervanger aan te duiden die deze buitengewone algemene 

vergadering zal bijwonen en deze te mandateren om, overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad, te 

stemmen 

� Graag had ik geweten welk standpunt onze vertegenwoordiger zal innemen op deze algemene 

vergadering. Al te vaak vaardigen wij vertegenwoordigers af maar eigenlijk weet deze gemeenteraad 

niet welk besluit ze zullen stemmen. In onze begroting zie ik dat de  tussenkomst voor Bilzen in 

Limburg.net 1 829 211 € zal zijn. Dit is een stijging van liefst 26%. Vanwaar deze stijging, gaan wij 

hier zomaar mee akkoord? 

� Als ik dan in de begroting kijk van Limburg.net zie ik een aantal perverse maatregelen. Iedereen gaat 

ervan uit dat het principe van de vervuiler betaald gehandhaafd moet worden voor zover mogelijk. Wat 

blijkt nu op p 15 dat indien een gemeente te weinig levert van fracties die nog geld opleveren dan wordt 

deze gemeente beboet. Dus indien men spaarzaam is met papier, metaal of  Klein gevaarlijk afval dan 

moet de gemeente extra betalen. Een gemeente is die spaarzaam is met reclame papier zou hiervoor wel 

eens bestraft kunnen worden.  

� Welke mogelijkheden heeft de gemeente nog om bijvoorbeeld groenafval kosteloos te laten aanleveren?   

In een voorgaand besluit ivm de bescherming van de leeuwerik gaat het om subsidiemaatregelen onder 

meer voor hagen en groen. Als we dan nog extra het snoeisel gaan belasten zie ik hier eerder een 

tegenwerkend beleid in.  

 

10. Vaststelling projectsubsidies voor ontwikkelingssamenwerking 2011 

 

Op 7 december 2010 heeft de gemeenteraad een reglement vastgesteld inzake het toekennen van een toelage aan 

projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking Bilzen vanaf 2011. 

In dit verband wordt gevraagd de projectsubsidies voor ontwikkelingssamenwerking 2011 vast te stellen. 

� Mag ik de schepen proficiat wensen met zijn project hier. Als gemeenteraadslid krijg je hier een 

duidelijk dossier met criteria waaraan men zich houdt met een duidelijke beoordeling. Natuurlijk zit er 

een zekere subjectiviteit in de beoordelingen maar dit geeft tenminste toch een basis voor gemotiveerde 

subsidie. 

 

16. Stad Bilzen: goedkeuren van het budget en bijlagen voor het dienstjaar 2012  

 

Gevraagd wordt het budget en bijlagen van de stad Bilzen voor het dienstjaar 2012 goed te keuren.  

 

� Vijf jaar lang hebben we nu deze ploeg aan het werk gezien. En langzaam maar zeker is ook de weg 

duidelijk geworden welke deze ploeg ging nemen. Ik heb mijn tussenkomsten bij de vorige budgetten 

eens nagekeken en steeds heb ik erop gewezen welk de route was die we aan het nemen waren.  



� Maar voordat ik aan deze route kom wil ik toch een paar bemerkingen maken aan de coalitie. De 

cohesie in het stemgedrag is de voorbije 5 jaar steeds goed geweest. De discipline is steeds zeer sterk 

geweest. En ik wil hiervoor vooral pro-Bilzen proficiat wensen, want makkelijk kan het niet geweest 

zijn. We weten allemaal dat schepen Caubergh een stuk van zijn carriere opgebouwd heeft op het 

gevecht tegen de basisdienstenbelasting.  Deze ploeg is er niet enkel in geslaagd om deze forfaitaire 

belasting die vooral de sociaal zwaktsten in verhouding laat betalen te handhaven. In december 2008 

slaagde men er zelfs in om deze belasting te verhogen !! En nu als men volgens de meerderheid enige 

budgettaire vrijheid heeft (42.000 € ) dan verlaagt men twee jaar op rij de personenbelasting. Blijkbaar 

is het pro-Bilzen niet gegund om op hun core- business ook te scoren. Dus nogmaals proficiat voor 

zo’n trouwe partner te zijn voor uw coalitiepartner.  
� Het meest opvallende en misschien wel schrikwekkende is onze leninglast. Sinds het begin van deze 

legislatuur is het spaarpotje met ca 1.5 milj/jaar opgesoupeerd. Op zich is dit  geen ramp, een gemeente 

behoeft geen massale financiële reserves te hebben. Maar samen met dit opsouperen is ook de 

leningslast nogmaals sterk verhoogd. In 2008 was  ca 15% van alle uitgaven leningslasten. In 2012 zal 

dit volgens deze begroting 17.04 % zijn en in 2014 zal dit bijna 21% zijn. Als je dan weet dan op ons 

budget van ca 40.000.000 € per jaar er nog eens voor ca 5.000.000 personeelskosten voor het 

onderwijs zijn waar we niet op kunnen besparen. Dan is deze deze stijging van de leningskost nog 

schrijnender.Bijkomend is ook nog datin 2014  ons spaarpotje op zal zijn.. In 2014 zal er op  de 

uitgaven van de gemeente door de verhoogde leningslast 3.500.000 minder uitgegeven kunnen worden 

en door de afgebouwde spaarpot zal er ook nog eens 1.700.000 per jaar minder  kunnen uitgegeven 

worden. Dit wil zeggen dat we in 2014 dankzij deze ploeg jaarlijks 5.200.000€ moeten besparen ten 

opzichte van 2010. Op een budget van ca 38.000.000 waarop men kan besparen is dat ca 14 %.  Wel 

beste collega’s van de meerderheid, in mijn privé job heb ik wat ervaring met besparen. 14 % besparen 

op een budget is een bloedbad. En die verantwoordelijkheid draagt u !  
 

 

 

SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE VRAGEN VAN RAADSLEDEN 

 

Conform artikel 13 van het reglement van orde van de gemeenteraad worden aan de raad de schriftelijke vragen 

van raadsleden aan het college en de antwoorden medegedeeld.  De raadsleden kunnen tevens mondelinge 

vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. 

 
 

 


