
Gemeenteraad van donderdag 25 augustus 2022 

 

BESLUITENLIJST 

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

Grégory Happart, Benoît Houbiers, Jean-Marie Geelen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, 

Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel: Raadsleden 

Rik Tomsin: Voorzitter 

Joris Gaens: Burgemeester 

Erika Brouwers: Algemeen directeur wnd. 

Verontschuldigd:  Shanti Huynen, Michael Henen: Raadsleden 

Kimberly Peeters: Algemeen directeur 

Afwezig:   

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. Visumrapportering 2021 

De visumrapportering voor 2021 wordt ter kennis gebracht van de gemeenteraad. 

Kennisneming 

3. Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2021 gemeente en OCMW Voeren 

Op 4 augustus 2022 werd de jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW Voeren goedgekeurd door de 

toezichthoudende overheid. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het 

goedkeuringsbesluit. 

Kennisneming 

4. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 5: gedeelte OCMW 

In zitting van 23 juni 2022 heeft de gemeenteraad zijn deel van het aangepaste meerjarenplan reeds 

vastgesteld. Nadat de raad voor maatschappelijk welzijn ook zijn deel heeft vastgesteld, dient de 

gemeenteraad dat gedeelte goed te keuren. Hierdoor wordt de aanpassing van het meerjarenplan 

definitief vastgesteld. 

Goedgekeurd 

5. Kennisneming antwoord ABB op klacht tegen  aanpassing van de rooilijn en de opname 

in 

het openbaar domein van het perceel Voeren zesde afdeling, sectie A, nr. 

362G/deel 

Op basis van artikel 333 van het decreet lokaal bestuur wordt het besluit van de toezichthoudende 

overheid naar aanleiding van een klacht die werd ingediend tegen de gemeente ter kennis gebracht op 

de gemeenteraad. 

Kennisneming 



6. Kennisneming antwoord ABB op klacht tegen de gemeenteraadsbeslissingen van 28 

april 2022 m.b.t. Verblijfsbelastingreglement; Beleidsplan aangaande visie op toerisme;  

Dynamische vergunningstop toeristische verblijven 

Op basis van artikel 333 van het decreet lokaal bestuur wordt het besluit van de toezichthoudende 

overheid naar aanleiding van een klacht die werd ingediend tegen de gemeente ter kennis gebracht op 

de gemeenteraad. 

Kennisneming 

7. Grensoverschrijdend Wielerbeleid: aanpassing beleidsdocument 

Aanpassing van het beleidsdocument Grensoverschrijdend Wielerbeleid en de verplichting van het 

gebruik van de e-tool van Sport Vlaanderen voor toertochten en mountainbiketochten. 

Aan de categorie van de wieleractiviteiten is de categorie ‘pelotonstocht’ toegevoegd. Een pelotonstocht 

is een recreatieve toertocht zonder wedstrijdelement en bestaat uit een groep wielrenners van minimaal 

30 en maximaal 100 renners als peloton onder begeleiding van motards en voorrijd- en/of volgauto’s.  

Goedgekeurd 

8. Vastlegging feestdagen 2023 

De brug- en feestdagen voor 2023 worden vastgelegd.  

Goedgekeurd 

9. Aankoop toestellen bewegingspark 

Voor de ontwikkeling van een bewegingspark voor alle leeftijdsgroepen, dient het bestuur over te gaan 

tot de aankoop van outdoor bewegingstoestellen.  

Goedgekeurd 

10. STEBO jaarrapport en financieel verslag - goedkeuring 

STEBO werkt samen met de gemeente voor taken ivm huisvesting, premiewerking en leegstand. 

Jaarlijks wordt een jaarrapport en financieel verslag opgesteld dat voorgelegd wordt aan de 

gemeenteraad. Dit is de rapportage voor 2021. Er wordt gevraagd hier kennis van te nemen en de 

bijgevoegde documenten ook goed te keuren. 

Goedgekeurd 

11. Fusie sociale woonmaatschappijen - vervolg - verlenging erkenning huidige 

maatschappijen 

Bij de fusie van de diverse woonmaatschappijen op Vlaams niveau is een termijn voorzien door de 

Vlaamse Overheid waarbinnen een eerste fase van fusie moet gerealiseerd worden. Deze termijn blijkt 

te kort te zijn om tot een regelmatige, overwogen en juridisch correcte fusie te kunnen overgaan. Er 

wordt gevraagd vanuit de werkgroep die op Vlaams niveau met de fusie bezig is om een verlenging van 

termijn toe te staan, en daarvoor is de goedkeuring van alle betrokken gemeentes eveneens nodig. 

Goedgekeurd 

 

 

 



12. Goedkeuring ondertekenen Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 

Vlaanderen en de lokale besturen slaan, d.m.v. het Lokaal Energie- en Klimaatpact sinds 2021 de 

handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Het 

Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 (LEKP 2.0) geeft een vervolg aan het Lokaal Energie en Klimaatpact 

van 2021 en bevat een aanscherping van de klimaatambities die in LEKP 1.0 werden vooropgesteld. Dit 

in lijn met de verscherpte Europese klimaatdoelstellingen vermeld in het Fit for 55-pakket. De 

gemeenteraad wordt gevraagd het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 te ondertekenen.  

Goedgekeurd 

13. Leveren keukens : Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's 

De keukens van de gemeentelijke appartementen dienen vervangen te worden. Hiervoor wordt een 

dossier opgestart. De gemeenteraad wordt gevraagd de lastvoorwaarden en uit te nodigen firma’s goed 

te keuren.  

Goedgekeurd 

14. Wegherstelling Koebeek 

Bij de rioleringswerken in Sint-Pieters-Voeren zijn herstellingswerken nodig aan de wegenis van zijweg 

Koebeek. Het asfalt is danig versleten dat een nieuwe overlaging nodig is. 

Goedgekeurd 

15. Verkopen (4) en aankoop (1) van stukjes grond 

Naar aanleiding van de werken in de kern van Sint-Pieters-Voeren, heeft het pleintje Bauwerd een 

nieuwe inrichting gekregen. De rooilijn werd door de gemeenteraad in zitting van 28 april reeds 

aangepast. De gemeente gaat nu over tot de verkoop van 4 stukjes grond (lot 1 tem 4) en aankoop van 

1 stukje grond (lot 5) te Sint-Pieters-Voeren, Bauwerd. De gemeenteraad wordt gevraagd de 

ontwerpakte en de prijzen voor aankoop/verkoop goed te keuren.  

 

Goedgekeurd 

 

 

Algemeen directeur wnd. Voorzitter 

Erika Brouwers Rik Tomsin 

 

 


