
Gemeenteraad van donderdag 23 december 2021 

 

BESLUITENLIJST 

Aanwezig:  William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems: Schepenen 

Grégory Happart, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Michael Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, 

Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel: Raadsleden 

Rik Tomsin: Voorzitter 

Joris Gaens: Burgemeester 

Erika Brouwers: Algemeen directeur wnd. 

Verontschuldigd:  Steven Heusschen: Raadslid 

Kimberly Peeters: Algemeen directeur 

Afwezig:  Benoît Houbiers: Raadslid 

Digitale Openbare zitting 

1. Vragen van raadsleden 

De raadsleden kunnen vragen stellen buiten de agendapunten van de raad. De antwoorden worden gegeven door 

burgemeester en schepenen.  

Kennisneming 

2. Kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 opgemaakt in 

2021 

Naar aanleiding van de niet-goedgekeurde budgetwijziging 2021 en het budget 2022 tijdens de gemeenteraad van 

28 oktober 2021, heeft het kerkbestuur van Sint-Pieters-Voeren de noodzakelijke meerjarenplanwijziging 

ingediend.  

Goedgekeurd 

3. Kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren - Budgetwijziging 2021 

In navolging van de meerjarenplanwijziging 2020-2025, opgemaakt in 2021, heeft het kerkbestuur Sint-Petrus Sint-

Pieters-Voeren eveneens een nieuwe budgetwijziging 2021 ingediend. Deze is identiek aan de 

meerjarenplanwijziging waardoor de gemeenteraad enkel akte dient te nemen van de wijziging. 

Kennisneming 

4. Kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren - Budget 2022 

In navolging van de meerjarenplanwijziging 2020-2025, opgemaakt in 2021, heeft het kerkbestuur Sint-Petrus Sint-

Pieters-Voeren eveneens een nieuw budget 2022 ingediend. Dit is identiek aan de meerjarenplanwijziging 

waardoor de gemeenteraad enkel akte dient te nemen van het budget. De gemeentelijke exploitatietoelage voor 

2022 bedraagt 25.976,76 euro.  

Kennisneming 

5. Goedkeuring addendum samenwerkingsovereenkomst Ferm Kinderopvang: aanpassing 

loonforfaits aan de verhoogde barema's 

De raad neemt kennis van het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen Ferm Kinderopvang en de 

gemeente Voeren m.b.t. de organisatie van IBO Kinderopvang Stekelbees, inzake de aanpassing van de 

loonforfaits aan de verhoogde loonbarema’s en keurt deze goed. 

Goedgekeurd 



6. Lijst nominatieve subsidies 2022 

De lijst met nominatieve subsidies voor 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad, 

overeenkomstig artikel 41, 23° van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Goedgekeurd 

7. Reglement uitlenen veiligheidskoffer voor evenementen enz. 

Voor de uitlening van de veiligheidskoffer bij evenementen dient er een nieuw reglement opgesteld te worden. De 

gemeenteraad wordt gevraagd dit reglement goed te keuren. 

Goedgekeurd 

8. Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke 

afvalstoffen: aanslagjaar 2022 

Voor aanslagjaar 2022 voorziet Limburg.net een nieuw belastingreglement voor het inzamelen en verwerken van 

huishoudelijke afvalstoffen.  

Goedgekeurd 

9. Aanpassing Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en 

vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 

Op de gemeenteraad van augustus 2021 werd een afvalreglement aangenomen. Limburg.net stelt een aantal 

wijzigingen voor. Een beknopt overzicht van de belangrijkste wijzigingen: 

• max. 8 pmd zakken per ophaling i.p.v. 4 (gewicht per zak niet meer gelimiteerd) 

• max. 8 tuinafvalzakken per ophaling i.p.v. 4 

• max. 8 keukenafvalzakken per ophaling i.p.v. 4 (gewicht per zak teruggebracht naar 10 kg ivm het 
kleinere formaat van de zakken die vanaf het najaar van 2021 in gebruik zijn) 
 

Goedgekeurd 

10. ENODIA - Buitengewone en  Gewone Algemene Vergadering intercommunale, 22 december 2021, 

bekrachtiging 

Bekrachtiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 december 2021 betreffende 

de buitengewone en gewone algemene vergadering van ENODIA die plaatsvindt op 22 december 2021 

Goedgekeurd 

11. Aankoop bestelwagen Technische Dienst 

De technische dienst vraagt de goedkeuring tot aankoop van een gesloten bestelwagen voor een prijs van €  

27.142,36  incl. BTW via raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid. 

Goedgekeurd 

12. Verlenen van een principiële toestemming aan de politiezone Voeren/gemeente Voeren voor het 

gebruik van ANPR-camera’s en mobiele camera’s op het grondgebied van de gemeente Voeren 

Er wordt voorgesteld om ANPR camera’s in te schakelen bij de politie om de criminaliteit beter en meer informatie 

gestuurd aan te pakken op het grondgebied van de gemeente Voeren en politiezone Voeren. 

Goedgekeurd 

13. Aankoop ANPR-site Einde/Ottegraeven te Sint-Martens-Voeren 

Camera’s zijn reeds verschillende jaren vertrouwd in het straatbeeld in Vlaanderen. De twee belangrijkste redenen 

om bewakingscamera’s op het openbaar domein te plaatsen zijn : 

• Preventie : camera’s schrikken af 



• Identificatie : ze verzamelen bewijsmateriaal  

Tot op heden zijn er in de gemeente Voeren nog geen camera’s geplaatst in de openbare ruimte, met uitzondering 

van één ANPR camera op de E25 die geplaatst werd door de federale overheid.  

Na een grondige analyse van de mogelijkheden zal nu worden overgegaan tot de plaatsing van één ANPR installatie 

ter hoogte van het politiecommissariaat.  

Goedgekeurd 

Digitale Gesloten zitting 

14. Aanstelling van de algemeen directeur na gunstige eindevaluatie 

De rechtspositieregeling van gemeente Voeren bepaalt in artikel 76 tot en met 82, de evaluatie van de algemeen 

directeur van de gemeente tijdens de proeftijd. 

De eindevaluatie werd op basis van het rapport, opgemaakt door een extern deskundigenbureau, gunstig 

bevonden door het evaluatiecomité bestaande uit het college van burgemeester en schepenen en de voorzitter van 

de gemeenteraad en de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.  

Er kan worden overgegaan tot vaste aanstelling in statutair verband van de algemeen directeur. 

Goedgekeurd 

 

 

Algemeen directeur wnd. Voorzitter 

Erika Brouwers Rik Tomsin 

  


