
Tussenkomst – Agenda GR 18.12.2019 

Onafhankelijke – Tussenkomst (Peter Smeets): 
 

Raadslid Smeets vraagt om de GR uit te stellen om reden dat er te weinig tijd gegeven werd aan de 
raadsleden om de dossiers voor te bereiden; tijd die verder ingekort werd door het niet altijd 
beschikbaar zijn van E-suite waar de dossiers voor de gemeenteraad geconsulteerd kunnen worden. 

Appel - Tussenkomst (Raadslid Ria Plasschaert):  
 
Raadslid Plasschaert haalt aan dat het wel zéér opvallend is dat er gedurende heel het jaar blijkbaar 
geen dossiers te behandelen zijn, om dan ineens 56 agendapunten te hebben op de gemeenteraad 
van december – waaronder een aantal zéér belangrijke dossiers. 

Overzicht 
 

 Aantal agendapunten Voor te bereiden punten 
Januari 11 waarvan 2 aanduidingen    8  
Februari 16 waarvan 5 aanduidingen 11  
Maart 31 waarvan 18 aanduidingen  13  
April 13 waarvan 5 aanduidingen    8  
Mei 20 waarvan 10 aanduidingen 10  
Juni 17 agendapunten 17  
September 9 waarvan 2 aanduidingen   7  
Oktober 12 waarvan 1 aanduiding 11  
November 26 waarvan 8 aanduidingen 18  
december 56 waarvan 2 aanduidingen 54 waaronder het 

meerjarenplan 2020-2025 
 

1 - 2019_GR_00176 - Notulen van de Gemeenteraad van 13 november 2019. – Keuring 

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: Goedkeuring 
> SPEER: Goedkeuring 
> Onafhankelijke:  

 

2 - 2019_GR_00143 - GAS-verordening - Samenwerkingsovereenkomst Lommel, 
Leopoldsburg, Hechtel-Eksel, Peer. – Keuring 

Toelichting burgemeester Steven Mathei:  
GAS-reglement vraagt handhaving; samenwerking aangegaan met Lommel – Leopoldsburg – Peer; 
wordt uitgebreid met Hechtel-Eksel. Geen inhoudelijke aanpassingen 

Vraag om toelichting – Appel (Raadslid Ria Plasschaert):  
(1) Wie is/zijn de contactperso(o)nen voor onze gemeente. Op basis van welke criteria is deze 
verkozen?  
>> Valerie Monten (inhoudelijke co-ordinatie) & 2 vaststellers nast de politie 
 
(2) Wat was het resultaat voor 2019 op financieel vlak van deze samenwerking? Hebben we geld 
teruggekregen (meer dan 12.500 euro geïnd) of hebben we moeten betalen en zo ja hoeveel. 
>> In 2020 zal een overzicht gegeven worden van de inningen voor 2019. 
 



(3) Voor 2020 is er een discrepantie in de bedragen in de samenwerkingsovereenkomst (12.500 euro) 
en de nominatieve lijst die we moeten goedkeuren (25.000 euro)? In het meerjarenplan wordt onder 
AC0000031 ook 25.000 euro opgenomen; in het subsidie overzicht wordt ook 25.000 euro 
opgenomen? 
>> Verhoging tot 25.000 euro heeft te maken met feit dat Peer ook GAS-boetes gaat innen voor 
kleine verkeersovertredingen. Dit is nog niet voorzien in de onderhavige 
samenwerkingsovereenkomst. De uiteindelijke vergoeding zal afhangen van de boetes die geïnd 
worden.  

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: Goedkeuring 
> SPEER: Goedkeuring 
> Onafhankelijke:  

 

3 - 2019_GR_00174 - Ontbinding en vereffening van het autonoom gemeentebedrijf 
Stadsontwikkeling Peer. – Keuring 

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: Goedkeuring 
> SPEER: Goedkeuring 
> Onafhankelijke:  

 

4 - 2019_GR_00177 - Algemeen reglement Participatiefora. – Keuring 

Toelichting Schepen Liesbet Diliën:  
Inwoners zo veel mogelijk betrekken bij het beleid. Voorstel om adviesraden te hervormen – terug 
brengen tot 3 fora (duurzaamheid – welzijn – vrije tijd). Door thema’s in 3 fora te bundelen is er 
kruisbestuiving en uitwisseling van informatie.  

Amendementen Appel (Raadslid Kathleen Soors): We willen bij dit punt 2 amendementen 
indienen.  

Tussenkomst 1 Appel: In artikel 4 van het reglement wordt gesteld dat raadsleden en leden van het 
CBS geen lid mogen zijn van de participatiefora. Hoe dient deze bepaling geïnterpreteerd te worden? 
Mogen ze wel aan de vergaderingen van de participatiefora deelnemen – zonder stemrecht?  
>> Aanwezigheid is toegestaan; raadsleden nemen niet deel aan de debatten. 
 

Tussenkomst 2 Appel: De leden van de participatiefora ontvangen het verslag van de vorige 
vergadering uiterlijk 14 dagen nà de samenkomst (artikel 8); op datzelfde moment moet het verslag 
ook bezorgd worden aan het CBS. Dit laat de leden niet toe om opmerkingen op het verslag te maken 
en eventuele aanpassingen te vragen.  

Amendementen:  

Gelet op tussenkomst 1, wordt voorgesteld om artikel 4, § 2 en van het reglement als volgt aan te 
passen:  
 
Artikel 4: 
§ 2 Gemeenteraadsleden, en leden van het College van Burgemeester en Schepenen kunnen geen lid 



zijn van de participatiefora.  en medewerkers van de Stad Peer kunnen geen stemgerechtigd lid zijn. 
§ 4 De leden van het participatieforum duiden één persoon aan als voorzitter. Deze persoon is niet de 
administratieve medewerker van het Stadsbestuur. behoort niet tot één van de categorieën zoals 
opgenomen in § 2 van dit artikel.  
 
Stemming amendement 1: 
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: Goedkeuring 
> SPEER: Goedkeuring 
> Onafhankelijke:  

(2) Gelet op tussenkomst 2, wordt voorgesteld om artikel artikel 8 en 9 te wijzigen als volgt:  
 
Artikel 8: 
De participatiecoaches zijn aanwezig als neutrale facilitator van de participatie. Zij leiden de 
gesprekken in goede banen en bewaren daarbij de neutraliteit. De participatiecoaches maken het 
verslag van het participatiemoment en bezorgen dit uiterlijk 14 werkdagen na de samenkomst digitaal 
aan de leden van het participatieforum. De leden bezorgen eventuele opmerkingen inzake het verslag 
uiterlijk 5 werkdagen na de ontvangst van het verslag over aan de particpatiecoaches. 
 
Artikel 9:  
Het advies wordt ten laatste twee weken 20 werkdagen na het participatieforum schriftelijk aan het 
College van Burgemeester en Schepenen overgemaakt door de administratieve medewerker van het 
forum.  
 
Ten laatste een maand nadat het dossier door het College van Burgemeester en Schepenen behandeld 
wordt, volgt de terugkoppeling naar het participatieforum. 
 

Stemming amendement 2: 
> CD&V: Goedkeuring  
> Appel: Goedkeuring  
> NVA: Goedkeuring  
> SPEER: Goedkeuring  
> Onafhankelijke: 

Stemming reglement (geheel):  
> CD&V: Goedkeuring  
> Appel: Goedkeuring  
> NVA: Goedkeuring  
> SPEER: Goedkeuring  
> Onafhankelijke: 

 
5 - 2019_GR_00207 - Huishoudelijk reglement en aansluiting Vrijetijdsloket. – Keuring 

Toelichting Schepen Diliën: Eén aanspreekpunt voor alle verenigingen (9 categorieën van 
organisaties) ; alle aanvragen voor subsidies op één plaats i.p.v. vroeger via de verschillende raden.  

Vraag om toelichting Appel (Raadslid Ria Plasschaert):  
(1) Artikel 2.4: dient een sociale vereniging zowel materiële als morele bijstand te verlenen?  
>> Akkoord: Aanpassing van artikel 2.4. van ‘en’ naar ‘en/of’? 
 
(2) Definitie van het begrip ‘autonome vereniging’? Want, afhankelijk van de definitie kunnen 
sommige verenigingen niet anders dan in de ‘restgroep’ horen (bv. Ocra-afdelingen; Femma-



afdelingen), waardoor ze minder subsdidies zouden hebben?  
>> Autonome vereniging = een vereniging die op zichzelf bestaat = vanaf dat mensen zich verenigen 
voor een bepaald doel en daarvoor activiteiten organiseren; verenigingen mogen vasthangen aan een 
koepel (kan bv. ook een feitelijke vereniging zijn) 

Stemming (incl. aanpassing punt 1):  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: Goedkeuring 
> SPEER: Goedkeuring 
> Onafhankelijke:  
 

6 - 2019_GR_00230 - VitaS: aanduiding vertegenwoordiging voor de Algemene 
vergadering. - Keuring 

Stemming:  
> Sigrid Cornelissen: 17 
> Liliane Hinoul: 1 
> Wouter Van Elsacker: 4 
 

7 - 2019_GR_00175 - Limburg.net: algemene vergadering op 19 december 2019: 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. – Keuring 
 

Stemming:  
> Lutgarde Ceyssens:17 
> Liliane Hinoul: 1 
> Wesley Kolen: 1 
> Wouter Van Elsakcer: 2 
> Toon Van Gyseghem: 1 

 

8 - 2019_GR_00173 - IOED Bosland: oprichting en aanvraag tot erkenning 
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Bosland. - Keuring 

Toelichting Dirk Colaers 
 
Tussenkomst Appel (Raadslid Ria Plasschaert): Zeer degelijk uitgewerkt document (43 pagina’s) 
met uitgesproken ambities; is intern al de oefening gemaakt welke  repercussies dit gaat hebben op 
de workload? We merken dat er heel wat ambtenaren betrokken zijn – op zich positief – maar hoe 
haalbaar i.f.v. tijdsbesteding? Wat als ambities niet kunnen waargemaakt worden, hoe ziet men het 
verder?  
>> GR geeft goedkeuring om aanvraag in te dienen; binnen de administratie moet dat dan verder 
uitgewerkt worden; er zal op moment van toekenning moeten gekeken worden of er bijgestuurd moet 
worden 

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA:Goedkeuring 
> SPEER: Goedkeuring 
> Onafhankelijke: 

 



9 - 2019_GR_00185 - EVA Breugelhoeve vzw. Agenda van de Algemene Vergadering 19 
december 2019. – Kennisneming 

 

10 - 2019_GR_00184 - EVA Breugelhoeve vzw. Voorstel tot ontbinding. - Keuring 

Toeliching Dirk Colaers: Voorheen zat de volledige werking onder EVA om inspraak te geven aan de 
betrokken verenigingen. Decreet geeft nu andere particpatiemogelijkheden; i.k.v. vereenvoudiging 
wordt voorgesteld om de EVA te ontbinden. Voorstel tot ontbinding werd goedgekeurd door de 
Algemene Vergadering; na vergadering GR zal definitief goedgekeurd worden;  

Vraag tot toelichting Appel (Raadslid Soors):  
(1) Er wordt 4x per jaar een gebruikersvergadering georganiseerd met vertegenwoordigers van de 
stad, schepencollege, concessiehouder en betrokken verenigingen. Voor de politieke fracties wordt 
gesteld dat zij hun toezichtsfunctie kunnen uitoefenen via de gemeenteraad. We kunnen hier niet mee 
akkoord gaan; tijdens vergaderingen van een extern verzelfstandigd agentschap zitten we mee aan de 
basis van de besluiten – in de gemeenteraad is de rol inderdaad beperkt tot toezicht (geen inspraak 
meer) en dan nog eens op voorwaarde dat natuurlijk alle verslagen van de gebruiksvergaderingen 
gedeeld en besproken worden. Wat is hieromtrent de voorziene procedure?  
>> Akkoord: Terugkoppeling via de agendacommissie via de verslagen van de gebruikersvergadering 

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: Goedkeuring 
> SPEER: Goedkeuring 
> Onafhankelijke: 

 

11 - 2019_GR_00179 - Opheffing van een stuk buurtweg (Chemin nr. 86), Baan naar Bree 
31 (VVO2019/0214). – Keuring 
 
Toelichting Schepen Sigrid Cornelissen: Omgevingsaanvraag ingediend voor sloop ‘baby-lux’ en 
opbouw van 3 appartementen; wordt gevraagd een deel van de buurtweg die op dat perceel loopt op 
te heffen.  

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: Goedkeuring 
> SPEER: Goedkeuring 
> Onafhankelijke: 

 

12 - 2019_GR_00180 - Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Zonevreemde terreinen en gebouwen 
voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten fase 2'. Definitieve vaststelling. – Keuring 

Toelichting Schepen Sigrid Cornelissen: RUP is voorlopig vastgesteld op eerdere gemeenteraad; 
geen belangrijke wijzigingen.  
 
Tussenkomst / Vraag om toelichting Appel (Raadslid Kathleen Soors):  
Er zijn in de adviezen toch een aantal belangrijke punten opgeworpen die we hier uitdrukkelijk willen 
herhalen en bekendmaken: 



 Heideven: 
- Oprichting van bijkomend verblijfsvolume dient beperkt te worden tot extra verblijfplaatsen 
voor mindervaliden (zie advies: GECORO / Provincie Limburg dienst Ruimtelijke Planning);  
- Op de site mogen zich max. 6 volumes bevinden; met de komst van de nieuwe bouw moeten 
de containers en illegale berghokken verwijderd worden (zie: Advies Landbouw & Visserij) 
- I.c. heeft er een herbestemming van landbouwgebied naar recreatiegebied plaats; er wordt 
uitdrukkelijk gesteld dat verdere uitbreiding in de toekomst niet mogelijk is en dat die dan 
negatief geadviseerd zal worden (zie: Advies Landbouw & Visserij) 
- Het CBS is in zitting van 15.11.2019 akkoord gegaan met deze aanpassingen; onze fractie 
gaat er vanuit dat deze afspraken dan ook op het terrein zullen nagekomen worden.  
 

 Pony Express:  
- Door diverse adviesinstanties werd opgemerkt dat het niet de bedoeling kan zijn dat er een 
horeca-functie voorzien wordt bij Pony Express; dat kan enkel ter ondersteuning van de 
activiteiten op het terrein (zie advies: GECORO); een horeca functie voor derden / externen 
kan hier niet (zie advies: Provincie Limburg dienst Ruimtelijke Planning) 
- CBS is in zitting van 15.11.2019 akkoord gegaan met deze aanpassingen 
- Appel stel zich de vraag: ‘Wat zijn dat ‘activiteiten op het terrein’? Wekelijkse line dance 
avonden; evenement op kerstavond? Evenement op oudejaarsavond? Optredens om de 2 
weken? In de MvT lezen we dat de activiteiten betrekking hebben op ‘recreatief paardrijden in 
far-west-stijl’. Is dit de definitie die moet aangehouden worden? Indien ja, dan stelt er zich nu 
reeds een probleem want op basis van de agenda van Pony Express, zullen er het komende 
jaar toch heel wat concerten gegeven worden.  
 

 
 
 
- Te meer omdat het CBS in zitting van 15.11.2019 de vergunning voor de organisatie van de 
concerten geweigerd heeft? Wat trouwens ook zo geadviseerd werd door Natuur & Bos.  
 
- Uittreksel notulen CBS:  



 

 

 

>> Noch de bevoegde schepen Sigrid Cornelissen, noch de burgemeester Steven Mathei, noch 
één van de andere schepenen herinnerde zich dat ze dit negatief geadviseerd hebben. Ui hun 
houding tijdens de gemeenteraad, past het organiseren van concerten en line-dans wel binnen 
het kader van het RUP.  

>> Conclusie Appel: Het RUP is onduidelijk over welke activiteiten er wel en niet kunnen. De 
advies-organen hebben allemaal duidelijk gesteld dat er geen horeca-functie kan uitgeoefend 
worden en dat de cafetaria alléén toegankelijk mag zijn in kader van activiteiten die doorgaan 
op het terrein die verband houden met recreatief paardrijden in far-west stijl. Een country 
concert organiseren, of een horeca-zaak uitbaten buiten het paardrij-gebeuren of line-dansen 
lijkt ons mogelijks niet aan de voorwaarden te voldoen. O.i. hadden de beschrijvingen in het 
RUP aangepast moeten worden, en had het duidelijk gemaakt moeten worden wat wel en niet 
kan.  
>> In elk geval lijkt het zo dat de organisatie van concerten niet kan; en dit omet het CBS  
dat zo beslist heeft op 15.11.2019, dus dan is het ook aan het CBS om die beslissing te 
handhaven.  
>> Echter, gelet op de houding van de schepen en burgemeester op de zitting van de 
gemeenteraad, hebben we de indruk dat er géén handhaving zal gebeuren en dat de stad Peer 
de concerten toch zal toelaten in bosgebied en dit tégen hun eigen beslissing van het CBS is. 
Immers, zo stelt schepen Cornelissen werden er in het verleden nooit klachten ontvangen over 
geluidsoverlast. En dat zal ook niet snel gebeuren, er woont nl. niemand in de buurt die een 
klacht kan indienen; we hebben nog nooit een kikker of vleermuis naar ’t stadhuis zien 
trekken om klacht in te dienen … maar het is juist omwille van de lokale fauna dat het negatief 
geadviseerd werd.  

 



 
Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Tegen 
> NVA: Voor 
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 

13 – 2019_GR_00186 - Reglement verwaarloosde woningen en gebouwen. - Keuring  

Toelichting schepen Sigrid Cornelissen: kleine wijzigingen vroegere reglementen (13 & 14 & 15) 

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA:  
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 

14 - 2019_GR_00187 - Reglement tweede verblijven. - Keuring  

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA:  
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 

15 - 2019_GR_00188 - Reglement leegstand woningen en gebouwen. - Keuring  

Vraag om toelichting Appel (Raadlid Ria Plasschaert): In het verleden vroegen mensen een 
vergunning aan én ze kregen een vergunning; werken worden niet tijdig uitgevoerd waarna er weer 
een nieuwe vergunning werd aangevraagd. Dit ‘misbruik’ wordt deels ondervangen in het nieuwe 
reglement. Wat is jullie visie omtrent handhaving hieromtrent?  
>> Er zal ter plekke gegaan worden om te kijken of de werken inderdaad uitgevoerd worden 
>> Appel: dit dient dan ook bij voorkeur opgenomen te worden in het op te maken handhavingsplan 

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: 
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 

16 - 2019_GR_00204 - Toelagereglement voor jeugdorganisaties. - Keuring  

Toelichting Liesbet Diliën: Jeugd – Speelpleinwerking kunnen aanspraak maken op werkingstoelage 
/ kadervorming / kamptoelage / werken aan jeugdinfrastructuur (nieuw).  

Amendement Appel (Raadslid Kathleen Soors): We willen (afhankelijk van de toelichting) een 
amendement indienen 

Vraag om toelichting:  
(1) Blijft de regel m.b.t. aankoop van onroerend goed waarbij 1 euro door de vereniging en 1 euro 
door de stad Peer betaald wordt, van toepassing?  



>> Bevestigd 
 
(2) Wat is definitie van ‘subsidiebedrag van de jeugdverenigingen’?; Wat is de definitie van 
subsidiebedrag van de jeugd- en jongerenhuizen?; Wat is de definitie van subsidiebedrag van de 
speelpleinwerkingen? We kunnen uit de financiële toelichting bij het dossier niet opmaken welke 
actienummers / budgetten hierbij bedoeld worden; dit dient aangepast te worden in het dossier.  

 
(4) Voor verschillende subsidies – o.m. voor jeugdverenigingen & speelpleinwerkingen geldt: 
Verplichte aanwezigheid op de algemene vergadering van de jeugdraad – hier staan geen punten 
tegenover? Maar ook geen gevolgen ingeval van afwezigheid?  
>> Bevestigd; CBS rekent op hun aanwezigheid en ziet geen noodzaak om eventuele gevolgen / 
voordelen aan af- / aanwezigheid te koppelen.  

 
(5) Formulieren welke in te dienen zijn door de verenigingen m.o.o. bekomen van de toelagen werden 
niet toegevoegd in het dossier; dit maakt het dossier onvolledig en laat de gemeenteraadsleden niet 
toe na te gaan of de formulieren i.o.m. het reglement opgemaakt werden. 
 
(8) De in het reglement ingebouwde controle-procedure is te vrijblijvend. De controle is niet 
verplichtend en niet jaarlijks en hangt volledig of van de stad. Toezicht door de gemeenteraad wordt 
hierdoor onmogelijk gemaakt.  
 
(9) Artikel 5.1. – Volgens de geest van dit artikel wil men dubbele betoelagingen voor dezelfde werken 
vermijden. Maar deze bepaling lijkt onvolledig – in sommige gevallen kunnen jeugdverenigingen ook 
via bovenlokale organisaties subsidies bekomen?  
>> Burgemeester Steven Mathei: Niet de bedoeling van dit artikel; verenigingen kunnen aanspraak 
maken op diverse subsidies – ook voor dezelfde investeringen.  

Tussenkomst:  

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Onthouding 
> NVA: 
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 

17 - 2019_GR_00205 - Toelagereglement voor sportorganisaties. - Keuring  

Toelichting Schepen Dirk Colaers: Ondersteuning G-werking; volwassen-werking; jeugdwerk.  

Tussenkomst Appel (Ria Plasschaert): Financiële impact – info in het dossier stemt niet overeen 
met info in meerjarenplan 

Stemming:  
> CD&V: goedkeuring 
> Appel: onthouding 
> NVA: 
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 
 

 

 



18 - 2019_GR_00202 - Toelagereglement voor buurtwerkingen, cultuurorganisaties, 
zangensembles, muziekmaatschappijen en sociale organisaties. - Keuring  
 
Schepen Liesbet Diliën: 3 verschillende categorieën (buurt – cultuur – muziek en sociale 
organisaties) die vaste toelagen ontvangen.  
 
Tussenkomst Appel (Ria Plasschaert): Financiële impact – info in het dossier stemt niet overeen 
met info in meerjarenplan 

Stemming:  
> CD&V: goedkeuring 
> Appel: onthouding 
> NVA: 
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 

19 -2019_GR_00201 - Toelagereglement projecten en evenementen. - Keuring  

Toelichting Schepen Diliën: Bestaand reglement dat aangepast wordt; projectsubsidies zijn beperkt 
tot 2 jaar (voorheen 3 jaar).  

Tussenkomst Appel (Ria Plasschaert): Financiële impact – info in het dossier stemt niet overeen 
met info in meerjarenplan 

Stemming:  
> CD&V: goedkeuring 
> Appel: onthouding 
> NVA: 
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 

20 - 2019_GR_00206 - Toelagereglement jubilea. - Keuring  

Toelichting schepen Liesbet Diliën: jubilea / vieringen; aantal wijzigingen in verband met aantal 
jaren van bestaan voor verenigingen  

Tussenkomst Appel (Ria Plasschaert): Financiële impact – info in het dossier stemt niet overeen 
met info in meerjarenplan 

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: onthouding 
> NVA: 
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 

21 - 2019_GR_00203 - Toelagereglement parochie- en ontmoetingscentra. – Keuring 

Toelichting schepen Raf Nelis: Intentie om regelmatig samen te zitten met de uitbaters van de 
ontmoetingscentra >> in de toekomst zal er verslag uitgebracht worden.  

Tussenkomst Appel (Raadslid Kathleen Soors): Ondanks eerder gemaakte afspraken gebeurde er 
geen volledige terugkoppeling i.v.m. de gemaakte analyse / vergaderingen met uitbaters O.C. naar de 
gemeenteraad. Schepen Raf Nelis geeft aan dat deze terugkoppeling in de toekomst wel gedaan zal 
worden.  



Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Onthouding 
> NVA: 
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 

22 - 2019_GR_00229 - Opheffen van het reglement op de subsidiëring voor 
bosgroeperingen. - Keuring  

Toelichting schepen Raf Nelis (punt 22 & 23): Oud reglement van 1999 en van 2004 (doel 
bereikt) > voorstel tot opheffing 

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: Goedkeuring 
> SPEER: Goedkeuring 
> Onafhankelijke: 

23 - 2019_GR_00208 - Opheffen van het subsidiereglement voor milieuactiviteiten van 
erkende verenigingen. - Keuring  

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: Goedkeuring 
> SPEER: Goedkeuring 
> Onafhankelijke: 
 

24 - 2019_GR_00183 - Kunstacademie Noord-Limburg - beleidsplan en begroting 2020. - 
Keuring  
 
Schepen Liesbet Diliën: Bijlage van 74,58 per leerling; investeringen van +-/235.000 >> Peer 
draagt 2.500 euro per jaar / per leerling bij 

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: Goedkeuring 
> SPEER: Goedkeuring 
> Onafhankelijke: 

25 - 2019_GR_00200 - VitaS - budget 2020 en meerjarenplan 2020-2024. - Kennisneming  

Toelichting Schepen Raf Nelis: Tussenkomst in exploitatiebudget 

26 - 2019_GR_00226 - Hulpverleningszone Noord-Limburg - meerjarenplan 2020-2025. - 
Kennisneming  
 
Toelichting schepen Raf Nelis: Tussenkomst in budget 



27 - 2019_GR_00171 - Hulpverleningszone Noord-Limburg - werkingssubsidie 2020. - 
Keuring  

Toelichting schepen Raf Nelis 

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: Goedkeuring 
> SPEER: Goedkeuring 
> Onafhankelijke: 

28 - 2019_GR_00198 - Politiezone Kempenland - meerjarenplan 2020-2025. – 
Kennisneming 

29 - 2019_GR_00224 - Politiezone Kempenland - werkings- en investeringssubsidie 2020. - 
Keuring  
 
Toelichting schepen Raf Nelis: tussenkomst van +/- 1.000.000 per jaar; blijft stabiel.  

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: Goedkeuring 
> SPEER: Goedkeuring 
> Onafhankelijke: 

30 - 2019_GR_00193 - Reglement aangaande de aanvullende belasting op de 
personenbelasting van de Staat. - Keuring  
 
Toelichting schepen Raf Nelis 

Amendement Appel (Raadslid Kathleen Soors): Voorstel om personenbelasting te verlagen van 8% 
naar 7,5%. Een uitgebreid overzicht van het amendement wordt opgenomen in de toelichting bij de 
jaarrekening (zie hier) 
 
Stemming Amendement:  
> CD&V: Tegen 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: Goedkeuring 
> SPEER: Onthouding 
> Onafhankelijke: 

Stemming Reglement:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Tegen 
> NVA: Tegen 
> SPEER: Onthouding 
> Onafhankelijke: 

31 - 2019_GR_00191 - Reglement aangaande de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing van het Vlaams Gewest. - Keuring  

Verzoek tot intrekking Appel (Raadslid Kathleen Soors): Gelet op het feit dat dit reglement tot 
en met 31/01 op de GR gebracht kan worden en met terugwerkende kracht tot 01/01/2020 in werking 



kan treden, is het niet hoogdringend en verzoeken we het in te trekken en te agenderen op de 
gemeenteraad van januari. 
>> Verzoek wordt niet ingewilligd. 

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA:  
> SPEER: 
> Onafhankelijke: 

32 - 2019_GR_00192 - Reglement aangaande de verblijfsbelasting. - Keuring  
 
Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Tegen 
> NVA:  
> SPEER: 
> Onafhankelijke: 

33 - 2019_GR_00225 - Reglement aangaande de belasting op overnachtingen in 
toeristische logies. - Keuring  

Amendement Appel (Raadslid Kathleen Soors): Voorstel om het tarief te verhogen van 1,25 euro 
naar 1,85 euro per persoon per nacht. (zie hier).  

Stemming amendement: 
> CD&V: Tegen 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA:  
> SPEER: 
> Onafhankelijke: 

Vraag om toelichting Appel (Raadslid Kathleen Soors):  
(1) Jeugdherbergen worden uitgesloten van het reglement; vallen ‘kampplaatsen voor de jeugd’ onder 
het begrip ‘jeugdherbergen’? Bv. Kampplaats ter Linde?  
 
(2) Kampterreinen (bv. Heideven) en/of tijdelijke kampterreinen (bv. Bluesfestival) worden volgens 
artikel 2 ook meegenomen; het lijkt niet redelijk om deze aan hetzelfde tarief te belasten als de 
logies? Verder, het lijkt evenmin logisch om luxe-verblijven en/of verblijven met zéér veel eigen 
accommodatie op dezelfde manier te belasten als gewone logies. Verder, wat met overnachtingen in 
kader van plattelandsklassen – zijnde jongerenkampen (Brueghelhoeve? Panhof? Heideven?) 
 
Appel stelt voor om het reglement in te trekken en te agenderen op de gemeenteraad van januari of 
februari; zo heeft het bestuur voldoende tijd om het reglement beter uit te werken  
 
>> Burgemeester Steven Mathei: niet akkoord met intrekking – men zal het reglement verder 
verfijnen in de toekomst 

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Tegen 
> NVA: 
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 
 



34 2019_GR_00197 - Reglement aangaande de belasting op zandgroeven. - Keuring  

Toelichting Raf Nelis: van toepassing op 1 zandgroeve 
 
Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: 
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 
 

35 - 2019_GR_00195 - Reglement aangaande de belasting op masten en pylonen. – Keuring 

Toelichting Raf Nelis: Nieuwe belasting voor masten / pylonen die het landschap verstoren (t.l. van 
de eigenaren) 

Vraag toelichting Appel (Raadslid Dominique Vanderhoydonck): Wie draagt de kost van de 
belasting; de eigenaar of degene op wiens grond de masten staan en hiervoor een vergoeding 
betalen?  
>> De eigenaar 

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: 
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 

 

36 - 2019_GR_00210 - Reglement aangaande de belasting op opslagplaatsen voor schroot, 
inerte materialen, voertuigwrakken, afgedankte voertuigen, geaccidenteerde en niet-
rijklare voertuigen. – Keuring 

Toelichting Raf Nelis: Ongewijzigd t.o.v. vorige reglement. 

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: 
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 

37 - 2019_GR_00194 - Reglement aangaande de belasting op ontbrekende parkeerplaatsen. 
– Keuring 

Toelichting Raf Nelis: Ongewijzigd t.o.v. vorige reglement. 

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: 
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 



38 2019_GR_00209 - Reglement aangaande de belasting op publiciteitsborden. - Keuring  

Toelichting Raf Nelis: Ongewijzigd t.o.v. vorige reglement. 

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: 
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 

39 - 2019_GR_00190 - Reglement aangaande de belasting op sluikstorten. – Keuring 

Toelichting Raf Nelis: Aanpassing van de uurlonen & eventueel extra GAS-boete. 

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: 
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 

40 - 2019_GR_00196 - Reglement aangaande de belasting op het verspreiden van niet-
geadresseerd drukwerk. - Keuring  

Toelichting Raf Nelis: Ongewijzigd t.o.v. vorige reglement. 

Appel Tussenkomst (raadslid Ria Plasschaert): Voorstel om vrijstelling voor startende 
ondernemingen & handelaars wegenwerken pro-actief te informeren 
>> Schepen Raf Nelis: suggestie wordt meegenomen 
 
Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: 
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 
 

41 - 2019_GR_00221 - Reglement aangaande de belasting op het inzamelen en verwerken 
van huishoudelijke afvalstoffen. - Keuring  
 
Toelichting Raf Nelis: Ongewijzigd t.o.v. vorige reglement – met uitz. Van verhoging van gratis 
quotum voor asbest 

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: 
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 

 



42 - 2019_GR_00216 - Reglement aangaande de belasting op de afgifte van administratieve 
stukken. - Keuring  

Toelichting Raf Nelis: Ongewijzigd t.o.v. vorige reglement – met uitzondering van wijziging 
voornaam = gratis 

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: 
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 

43 - 2019_GR_00218 - Retributiereglement aangaande de inname van het openbaar 
domein. - Keuring  

Toelichting Raf Nelis: Ongewijzigd t.o.v. vorige reglement 

Appel Tussenkomst (Raadslid Ria Plasschaert): Wat met inname van openbaar domein voor 
andere doeleinden – bv. inname door muziekkiosk tijdens de zomermaanden, waarbij de materialen 
niet weggenomen worden nà het wekelijkse optreden maar gedurende de hele zomerperiode op 
openbaar domein gestockeerd worden?  
>> Schepen Raf Nelis: Beperkt tot bouwwerken; andere innames worden niet beoogd  

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: 
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 

44 - 2019_GR_00215 - Retributiereglement aangaande de standplaatsen op de markten. - 
Keuring  
 
Appel tussenkomst (Raadslid Kathleen Soors): Voorstel om de gelden niet te innen van de 
marktkramers & al zeker niet extra / hogere gelden te vragen voor kersmarkt & jaarmarkt – om zo 
meer marktkramers naar Peer aan te trekken.  
>> Voorstel wordt niet weerhouden 

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Tegen 
> NVA: 
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 

45 – 2019 GR_00217 - Retributiereglement aangaande het parkeren in de blauwe zone en 
het bewonersparkeren. - Keuring  

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Onthouding 
> NVA: 
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 



46 - 2019_GR_00219 - Retributiereglement aangaande het gebruik van elektriciteitskasten 
tijdens de kermissen. – Keuring 

Tussenkomst Appel (Raadslid Kathleen Soors): Jaren geleden is er vanuit de oppositie het 
voorstel gekomen geen vergoeding aan te rekenen voor de foorkramers; dit zou o.i. verantwoord 
kunnen worden in het kader van de ondersteuning van de beleving in Peer centrum. De laatste jaren 
moeten we immers vaststellen dat er keer op keer nog minder foorkramers naar Peer komen. 
>> Voorstel wordt niet aangenomen. 

Stemming:  
> CD&V: goedkeuring 
> Appel: Tegen 
> NVA: 
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 

47 - 2019_GR_00214 - Retributiereglement aangaande de werken aan nutsvoorzieningen 
op het gemeentelijk openbaar domein. - Keuring  

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: Goedkeuring 
> SPEER: Goedkeuring 
> Onafhankelijke: 

48 - 2019_GR_00220 - Retributiereglement aangaande de prestaties uitgevoerd door team 
Infrastructuur voor derden. - Keuring  

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: Goedkeuring 
> SPEER: Goedkeuring 
> Onafhankelijke: 

49 - 2019_GR_00211 - Retributiereglement aangaande de invordering van fiscale en niet-
fiscale schuldvorderingen. - Keuring  

Toelichting Raf Nelis: Ongewijzigd t.o.v. vorige reglement 
 

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: Goedkeuring 
> SPEER: Goedkeuring 
> Onafhankelijke: 

50 - 2019_GR_00223 - Retributiereglement aangaande drukwerken uitgevoerd door de 
Stedelijke Drukkerij. - Keuring  

Toelichting Raf Nelis: Ongewijzigd t.o.v. vorige reglement 



Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Goedkeuring 
> NVA: Goedkeuring 
> SPEER: Goedkeuring 
> Onafhankelijke: 

51 - 2019_GR_00222 - Retributiereglement aangaande de toeristische producten en 
diensten van de stad Peer. - Keuring  

Appel - Vraag tot toelichting (Raadslid Kathleen Soors):  
- Overeenkomstig de bepalingen in het Decreet over het Lokaal Bestuur kan een gemeente slechts tarieven 
aanrekenen op voorwaarde dat deze goedgekeurd worden door de Gemeenteraad. Hoe zit het dan met de 
tarieven die aangerekend worden door de concessiehouder Brueghelhoeve? Eén van de kenmerken van een 
concessie-overeenkomst is dat de concessiegever de tarieven bepaalt; niet de concessiehouder. We gaan er van 
uit dat dus ook de tarieven voor consumptie, verhuur lokalen, etc. voorgelegd dienen te worden aan de 
gemeenteraad? Idem voor de uitbating van de cafetaria in Poorthuis bv? 
>> Geen antwoord ontvangen ter zitting 

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: onthouden 
> NVA: 
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 

52 2019_GR_00212 - Stad Peer - vaststelling van de 2de aanpassing van het budget 2019. 
– Keuring 

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Onthouden 
> NVA: 
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 

53 - 2019_GR_00227 - Stad Peer - vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025. - Keuring  

Voor een uitgebreide toelichting, consulteer de analyse van het meerjarenplan door Appel hier. 

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Onthouding 
> NVA: Onthouding 
> SPEER: Onthouding 
> Onafhankelijke: 

54 - 2019_GR_00199 - Stad Peer - lijst van de nominatief toe te kennen subsidies 2020. – 
Keuring 
 
Tussenkomst:  
(1) Ingevolge het door Appel ingediende amendement nr. 5, werd voorgesteld om actienummer 
AC000071 te verhogen met 50.000 (van 9.000 naar 59.000 euro).  
(2) Niet akkoord met de tussenkomsten voor de kerkfabrieken wegens ontoereikend kerkenplan  



Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Tegen 
> NVA: 
> SPEER:  
> Onafhankelijke: 

 
55 - 2019_GR_00213 - OCMW - aanpassing van het budget 2019. – Kennisneming 
 

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Onthouding 
> NVA: Onthouding 
> SPEER: Onthouding 
> Onafhankelijke: 

 

56 - 2019_GR_00228 - OCMW - meerjarenplan 2020-2025. - Keuring  
 
Voor een uitgebreide toelichting, consulteer de analyse van het meerjarenplan door Appel hier.  

Stemming:  
> CD&V: Goedkeuring 
> Appel: Onthouding 
> NVA: Onthouding 
> SPEER: Onthouding 
> Onafhankelijke: 

 


