
Gemeenteraad van donderdag 23 februari 2023

BESLUITENLIJST

Aanwezig: William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems: Schepenen
Grégory Happart, Benoît Houbiers, Jean-Marie Geelen, Clotilde Mailleu, Steven Heusschen, Alicia Dodemont, 
Alexandra van Gestel, Chantal Lebeau: Raadsleden
Shanti Huynen: Voorzitter
Joris Gaens: Burgemeester
Kimberly Peeters: Algemeen directeur

Verontschuldigd: Rik Tomsin, Lizzy Buijsen-Baillien: Raadsleden

Afwezig:

Openbare zitting

1. Verkiezing voorzitter gemeenteraad

Naar aanleiding van het ontslag van Rik Tomsin als voorzitter van de gemeenteraad, dient de raad over te gaan tot 
de aanstelling van een nieuwe voorzitter en de voordrachtsakte van de kandiaat-voorzitter vast te stellen.

Kennisneming

2. Vragen van raadsleden

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

Kennisneming

3. Aanstelling vervangend afgevaardigde Bosgroep Limburg vzw

Aangezien dhr. Rik Tomsin werd aangeduid als vervangend afgevaardigde voor Bosgroep Limburg vzw maar dat 
dhr. Rik Tomsin ontslag uit de partij Voerbelangen heeft genomen, dient er een nieuwe vervangend afgevaardigde 
gekozen te worden.

Goedgekeurd

4. Aanstelling afgevaardigde (buitengewone) algemene vergadering Fluvius Opdrachthoudende 
Vereniging

Aangezien dhr. Rik Tomsin werd aangeduid als afgevaardigde voor Fluvius Opdrachthoudende Vereniging maar 
dat dhr. Rik Tomsin ontslag uit de partij Voerbelangen heeft genomen, dient er een nieuwe afgevaardigde gekozen 
te worden.

Goedgekeurd

5. Aanstelling afgevaardigde (buitengewone) algemene vergadering Fluvius 

Aangezien dhr. Rik Tomsin werd aangeduid als afgevaardigde voor Fluvius Limburg maar dat dhr. Rik Tomsin 
ontslag uit de partij Voerbelangen heeft genomen, dient er een nieuwe afgevaardigde gekozen te worden.

Goedgekeurd

6. Aanstelling afgevaardigde - Ethias

Aangezien dhr. Rik Tomsin werd aangeduid als afgevaardigde Ethias maar dat dhr. Rik Tomsin ontslag uit de partij 
Voerbelangen heeft genomen, dient er een nieuwe afgevaardigde gekozen te worden.

Goedgekeurd



7. Aanstelling afgevaardigde - Dienstverlenende Vereniging Cipal

Aangezien dhr. Rik Tomsin werd aangeduid als afgevaardigde Dienstverlenende Vereniging Cipal maar dat dhr. 
Rik Tomsin ontslag uit de partij Voerbelangen heeft genomen, dient er een nieuwe afgevaardigde gekozen te 
worden.

Goedgekeurd

8. Rapportering Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0

In 2021 lanceerde de Vlaamse Overheid het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Gemeenten die intekenden op dit 
pact krijgen financiële ondersteuning voor het realiseren van klimaatacties binnen vier werven:

- Vergroening
- Renovatie & hernieuwbare energie
- Koolstofvrije (deel)mobiliteit
- Droogteproblematiek

De gemeente Voeren tekende in op dit pact op 26 augustus 2021. Jaarlijks wordt over het pact gerapporteerd. De 
gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de rapportering 2022.

Kennisneming

9. Levering en installatie van draadloos discussiesysteem en audio opname: Goedkeuring 
lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

Het huidige discussiesysteem en de opnameapparatuur in de raadzaal dient vervangen te worden. De 
gemeenteraad wordt gevraagd de lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma’s goed te keuren. 

Goedgekeurd

10. Maaien van wegbermen 2023-2025: Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's

Er wordt een overheidsopdracht opgestart voor een nieuwe raamovereenkomst “Maaien van wegbermen” periode 
2023-2025. De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te geven aan de lastvoorwaarden en gunningswijze 
van deze opdracht.

Goedgekeurd

11. Herstelling muur langs Sint-Martenstraat door technische dienst

De muur aan de Sint-Martenstraat kan een opknapbeurt gebruiken. De muur moet zuiver gemaakt en hersteld 
worden. Deze werken kunnen uitgevoerd worden door de technische dienst van de gemeente

Goedgekeurd

12. Onkruidbestrijding en onderhoud begraafplaatsen 2023-2026: Goedkeuring lastvoorwaarden en 
uit te nodigen firma's

De gemeente schakelt voor het groenonderhoud op de begraafplaatsen en de onkruidbestrijding op het openbaar 
domein (stoepen, pleinen, goten, enz.) de diensten in van een organisatie voor sociale tewerkstelling. Deze 
diensten worden opnieuw aanbesteed voor de periode juli 2023 tot en met oktober 2026.

Goedgekeurd

13. Raamovereenkomst onderhoud/herstelling motoren : Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te 
nodigen firma's

Voor onderhoud van motorvoertuigen van de politie is het wenselijk om een raamovereenkomst af te sluiten. De 
goedkeuring van de lastvoorwaarden en starten procedure wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Goedgekeurd



14. Raamovereenkomst Onderhoud / herstelling voertuigen: Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te 
nodigen firma's

Voor onderhoud van voertuigen van gemeente en politie is het wenselijk om een raamovereenkomst af te sluiten. 
De goedkeuring van de lastvoorwaarden en starten procedure wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Goedgekeurd

15. Raamovereenkomst Onderhoud/herstellingen (lichte) vrachtwagens: Goedkeuring 
lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

Voor onderhoud van vrachtwagens van gemeente is het wenselijk om een raamovereenkomst af te sluiten. De 
goedkeuring van de lastvoorwaarden en starten procedure wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Goedgekeurd

16. Raamovereenkomst onderhoud/herstelling machines : Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te 
nodigen firma's

Voor onderhoud van machines is het wenselijk om een raamovereenkomst af te sluiten. De lastvoorwaarden en het 
starten van de procedure wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Goedgekeurd

17. Visie op gemeentelijk patrimonium: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Het is noodzakelijk om een evenwichtig, doordacht en duurzaam gebouwenbeleid te voeren voor die gebouwen die 
een aantal belangrijke functies van de gemeente herbergen. Daartoe wordt een studiebureau aangesteld om een 
uitgebreid onderzoek te doen over deze sites en gebouwen.  Zowel site, gebouw, functie en toekomstige evoluties 
worden onderzocht in deze studie. De gemeenteraad wordt gevraagd de lastvoorwaarden en gunningswijze goed 
te keuren. 

Goedgekeurd

18. Delegaties inzake overheidsopdrachten voor de lopende legislatuur in de politiezone

Er werden enkele verbetervoorstellen tot herziening van de aankoopprocedure voor de politiezone uitgewerkt. Er 
wordt voorgesteld een bevoegdheidsdelegatie aan de korpschef te verlenen voor aankopen begrensd tot een 
bedrag van 1.000 euro excl. BTW.

Goedgekeurd

Gesloten zitting

19. Aanstelling van een inspecteur interventie en onthaal PZ Voeren

Op 22 september 2022 verklaarde de gemeenteraad de plaats vacant. Hierna begon de aanwervingsprocedure die 
op 26 januari werd afgesloten met een interview voor de selectiecommissie. Eén kandidaat werd als enige geschikt 
bevonden voor de functie. De effectieve indiensttreding is voorzien voor 01 mei 2023.

Goedgekeurd

Algemeen directeur Voorzitter

Kimberly Peeters Shanti Huynen
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