
Gemeenteraad van donderdag 28 januari 2021

BESLUITENLIJST

Aanwezig: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux: Schepenen
Grégory Happart, Yolanda Daems, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, 
Steven Heusschen, Alicia Dodemont: Raadsleden
Rik Tomsin: Voorzitter
Joris Gaens: Burgemeester
Kimberly Peeters: Algemeen directeur

Verontschuldigd: Benoît Houbiers, Michaël Henen: Raadsleden

Digitale Openbare zitting

1. Vragen van raadsleden

Er werd een vraag gesteld door raadslid Mailleu in verband met het betonneren van de weg Schophemerheide-
Katenrot. Raadslid Happart stelde een vraag in verband met de wegenwinterdienst. De burgemeester gaf op beide 
vragen een antwoord.

2. Lijst nominatieve subsidies 2021

De lijst met nominatieve subsidies voor 2021 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad, 
overeenkomstig artikel 41, 23° van het Decreet Lokaal Bestuur.

De gemeenteraad keurt de lijst met nominatieve subsidies goed.

Voor: 10 Tegen: 2 Onthouding: 0 Ongeldig: 1 Blanco: 0

3. Kennisneming ontslag schepen Jacky Herens per 01.02.2021

De raad neemt kennis van het ontslag van schepen Jacky Herens per 1 februari 2021.

4. Onderzoek geloofsbrieven en aanstelling gemeenteraadslid 

Gezien dhr. Jacky Herens ontslag neemt als schepen en raadslid per 1 februari 2021, wordt de opvolgster, mevr. 
Alexandra van Gestel, gevraagd om de eed af te leggen en als raadslid geïnstalleerd te worden, na onderzoek van 
de geloofsbrieven.

5. Vaststelling rangorde gemeenteraadsleden

De raad stelt de rangorde van de gemeenteraadsleden vast.

6. Kennisneming samenstelling College van burgemeester en schepenen

De raad neemt kennis van de samenstelling van het College van burgemeester en schepen.  Schepen Yolanda 
Daems   legt de eed af als schepen. 

7. Aanstelling gemeentelijke mandataris voor het bekkenbestuur Maasbekken

Aangezien Jacky Herens werd aangeduid als mandataris voor het bekkenbestuur Maasbekken en hij per 1 februari 
2021 ontslag neemt, dient er een nieuwe mandataris gekozen te worden. 

De gemeenteraad keurt de aanstelling van Yolanda Daems als mandataris goed middels geheime stemming.

Voor: 11 Tegen: 2 Onthouding: 0 Ongeldig: 0 Blanco: 0



8. Aanstelling plaatsvervanger afgevaardigde Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw

Aangezien Jacky Herens werd aangeduid als plaatsvervangend afgevaardigde in de Interlokale Vereniging 
Plaatselijke Groep Haspengouw en hij per 1 februari 2021 ontslag neemt, dient er een nieuwe plaatsvervangend 
afgevaardigde gekozen te worden.

De gemeenteraad keurt de aanstelling van Yolanda Daems als afgevaardigde goed middels geheime stemming.

Voor: 10 Tegen: 3 Onthouding: 0 Ongeldig: 0 Blanco: 0

9. Fluvius - voordracht van kandidaat-lid voor regionaal bestuurscomité Oost (RBC-OOST) en 
(eventueel) voor de raad van bestuur

Aangezien Jacky Herens werd aangeduid als kandidaat-lid voor regionaal bestuurscomité Oost (RBC-OOST) en 
voor de raad van bestuur en hij per 1 februari 2021 ontslag neemt, dient er een nieuw kandidaat-lid gekozen te 
worden.

De gemeenteraad keurt de aanstelling van Yolanda Daems als kandidaat-lid goed middels geheime stemming.

Voor: 10 Tegen: 3 Onthouding: 0 Ongeldig: 0 Blanco: 0

10. De Watergroep - aanduiding vertegenwoordiger in de aandeelhoudersbesturen

Aangezien Jacky Herens werd aangeduid als vertegenwoordiger in de aandeelhoudersbesturen van De 
Watergroep en hij per 1 februari 2021 ontslag neemt, dient er een nieuwe vertegenwoordiger gekozen te worden.

De gemeenteraad keurt de aanstelling van Yolanda Daems als vertegenwoordiger goed middels geheime 
stemming.

Voor: 10 Tegen: 3 Onthouding: 0 Ongeldig: 0 Blanco: 0

11. Regularisatie situatie openbaar domein Komberg - principebeslissing

Er werd voor een privaat kadastraal perceel te Sint-Martens-Voeren vastgesteld dat dit perceel, alhoewel in private 
handen, volgens de Buurtwegenatlas van 1847 nog steeds deel van het gemeentelijk openbaar domein is.
Na overleg met de eigenaars en hun landmeter is gekozen om alsnog een aanpassing van het openbaar domein 
ten voordele van betrokkenen te doen, en dit in nauw overleg met de dienst Wegen van de Provincie Limburg.

De gemeenteraad keurt de regularisatie van de situatie mbt openbaar domein Komberg goed.

Voor: 12 Tegen: 0 Onthouding: 0 Ongeldig: 1 Blanco: 0

12. Aanpassing retributiereglement administratieve stukken omgevingsvergunning

Vanwege enkele nieuwe mogelijkheden bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, o.a. de aanvraag voor een 
kleinhandelsactiviteit en de aanvraag voor een vegetatiewijziging, moet het retributiereglement van de gemeente 
voor dergelijke dossiers ook geactualiseerd worden.
De onkosten voor de vermelde nieuwe aanvragen worden toegevoegd in de tabellen, alsmede een duidelijke 
onkostenvergoeding voor het digitaliseren van een beperkte aanvraag van een burger. 

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het retributiereglement administratieve stukken omgevingsvergunning 
goed. 

Voor: 10 Tegen: 2 Onthouding: 0 Ongeldig: 1 Blanco: 0



13. Riolerings- en inrichtingswerken 'Rioleringsproject Sint-Pieters-Voeren'

Fluvius voorziet rioleringswerken in Sint-Pieters-Voeren voor het gescheiden afvoeren van de riolering en 
regenwater. Het project wordt uitgevoerd als voorbereiding op het rioleringsproject Collector Voer fase 2. De 
gemeente maakt van dit project gebruik om het openbaar domein te optimaliseren in de projectzone.

De gemeenteraad stemt in met de inrichtingswerken en gaat akkoord met de gemeentelijke bijdrage. 

Voor: 12 Tegen: 0 Onthouding: 0 Ongeldig: 1 Blanco: 0

14. Kennisneming materiële vergissing politiebegroting 2021

Tijdens de gemeenteraadszitting van 26 november 2020 werd de politiebegroting voor 2021 goedgekeurd. Uit 
nazicht van de diensten van het Federaal Toezicht blijkt dat er één pagina ontbrak in het rapport en de 
overzichtstabel van de gewone dienst niet de meest recente versie was. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis 
te nemen van het rapport met de juiste begrotingstabel van de gewone dienst, waaruit een resultaat van 
606.174,69 euro blijkt in plaats van 604.097,69 euro.

Voor: 12 Tegen: 0 Onthouding: 0 Ongeldig: 1 Blanco: 0

Algemeen directeur Voorzitter

Kimberly Peeters Rik Tomsin
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