
Gemeenteraad VAN donderdag 26 augustus 2021

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

Verontschuldigd: Michael Henen: Raadslid
Afwezig:
De zitting wordt geopend om 20u00.
De gemeenteraad:

Openbare zitting
1. Vragen van raadsleden
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op ons besluit van 23 september 2004 houdende instelling van een vragenronde voor de gemeenteraadsleden 
over punten die niet op de dagorde voorkomen
Gelet op ons besluit van 24 januari 2019 houdende de vaststelling van het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad
besluit

1. Raadslid Clotilde Mailleu stelde volgende vraag:
Deze vraag gaat over de wateroverlast in Moelingen. 
De overstromingen hebben dit jaar de inwoners van Moelingen hard getroffen. Een gevoel dat heerst is 
dat enkele straten en dus inwoners harder getroffen werden. Dit door de dijk die gemaakt werd. Het 
waterniveau was hoger omdat het water nergens anders heen kon. Een kolkende rivier stroomde in het 
dorp. 
Het gevoel dat sommigen straten van het dorp opgeofferd werden blijft hangen. Daarom deze vraag. 
Hoe werd deze keuze gemaakt? Wat waren de onderliggende factoren die geholpen hebben om de dijk 
daar te zetten? 
Wat is er gepland in de toekomst ? Op de website van de VMM, de Vlaamse milieumaatschappij, kunnen 
we lezen dat de waterdoorvoer in de dorpskern verbeterd zal worden.  Fijn maar jammer dat dit alleen 
voor de frequent voorkomende overstromingen geldig is. Mogen we de bewoners gerust stellen dat zo’n 
dijk die het water veel hoger in hun huizen heeft laten komen niet meer daar geplaatst zal worden na deze 
werken? 
Alvast bedankt voor uw antwoord. 
De burgemeester antwoordde het volgende:
Uw vraag bestaat feitelijk uit twee delen: enerzijds betreffende het bouwen van de dijk tijdens de 
overstroming en anderzijds betreffende de geplande werken van de Vlaamse Milieumaatschappij.
Met betrekking tot uw eerste vraag zal ik eerst een woordje uitleg geven over de werking van de 
gemeentelijke crisiscel die ook tijdens de voorbije overstroming zeer frequent bijeen werd geroepen om de 
situatie te coördineren. Deze vergadering heeft een vaste samenstelling bestaande uit de brandweer, 
politie, logistiek, medisch verantwoordelijke en de dienst communicatie. Om de twee à drie uur kwam de 
crisiscel bij elkaar, werd er een stand van zaken gegeven en werden beslissingen genomen. Meteen na 
elke crisiscel werd er ook een communicatiebericht opgesteld en verspreid. 
Welk debiet er exact door de Berwijn zal stromen is steeds moeilijk te voorspellen aangezien dit 
afhankelijk is van neerslag die zeer lokaal valt. Wel kan je je vooraf zo goed mogelijk voorbereiden. De 
waterpeilen en weersvoorspellingen worden bij een aankondiging van hevige neerslag nauwgezet 
opgevolgd. Zo is er een meetpunt in Dalhem hetgeen we kunnen opvolgen. Het waakpeil hierbij is 16m³/s; 
het alarmpeil 25m³/s aangezien dit laatste cijfer het piekdebiet van de Berwijn is; met andere woorden de 
maximale capaciteit van de Berwijn vooraleer deze overstroomt. Indien het alarmpeil in Dalhem bereikt 
wordt, is er 1,5 uur tijd om te starten met het nemen van voorzorgsmaatregelen in Moelingen. De 
brandweer heeft enkele strategische plaatsen waar de Berwijn het eerst uit de oevers treedt en waar men 
start met het leggen van zandzakjes om de woningen te beschermen. Al deze dijken hebben slechts nut 
bij bepaalde debieten. Op 14 en 15 juli was de hoeveelheid water te groot en werden uiteindelijk alle 



dijken doorbroken door de kracht van het water. Het waren dan ook nooit eerder geziene debieten die 
Moelingen bereikten. Ook is het zo dat dit hoge grondwaterstanden tot gevolg had zodat het water 
doorheen de keldermuren stroomde en zo kelders gevuld werden met water.
De beslissing om een dijk te bouwen dwars over de gewestweg was volledig op initiatief van de 
brandweer en dit vanuit hun expertise en het overzicht dat ze op dat moment hadden op het terrein. De 
reden hiertoe is dat men op een bepaald moment een beslissing moest maken om enkele woningen, die 
op dat moment nog niet ondergelopen waren, te beschermen tegen het water. Uiteindelijk was de kracht 
van het water zo groot dat ook deze dam het niet meer hield en een bijkomend aantal woningen te 
kampen kregen met wateroverlast. De woningen die men door de dam probeerde te beschermen, kregen 
zo ook water in de woning.
Wat de tweede vraag betreft zou ik eenvoudigweg kunnen verwijzen naar het infomoment dat voor de 
inwoners georganiseerd werd op 14 april. De VMM heeft toen immers samen met de gemeente een 
uitgebreide infosessie gegeven over de geplande werken. De presentatie kan u nog terugvinden op de 
website van de gemeente. Daarnaast werden de geplande werken vermeld in het gemeentelijke infoblad 
van april. Ook werd de samenwerkingsovereenkomst zoals afgesloten tussen de gemeente en de VMM 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 april 2020. Bij de toelichting bij dit agendapunt werd reeds een 
uitleg gegeven over de geplande werkzaamheden die in het voorjaar van 2022 van start zullen gaan.
Mocht u al deze informatie gemist hebben, geef ik u hierbij graag een woordje uitleg.
De Berwijn zorgde in het verleden al voor heel wat wateroverlast in de dorpskern van Moelingen. Door de 
waterdoorvoer in de dorpskern te verbeteren, wil de VMM lagere waterpeilen realiseren en de kans op 
overstromingen doen dalen.
De Berwijn, afkomstig uit Wallonië, stroomt door Moelingen vooraleer hij enkele kilometers verderop in de 
Maas uitmondt. Het debiet van de waterloop varieert sterk: van een rustig kabbelende waterloop met 
slechts enkele honderden liters per seconde tot een kolkende rivier met een debiet tot 100.000 liter per 
seconde (dit is 100 m³/s). Op een rustige, doordeweekse dag stroomt er ongeveer 1.5 m³/s water door de 
Berwijn. Op 14 juli stroomde er 90 m³/s water door de Berwijn. Dit is met andere woorden 60 keer zo veel 
als in normale omstandigheden. Een uiterst uitzonderlijke en extreme situatie. Deze overstroming, maar 
vooral ook de eerdere overstromingen, zoals in 2018, hebben aangetoond dat het nemen van structurele 
maatregelen zeer aangewezen is. De klimaatverandering zorgt er bovendien voor dat er een grotere 
waarschijnlijkheid is dat ook in de toekomst grotere volumes aan neerslag, en bijgevolg wateroverlast, zal 
voorkomen.
Daarom werd er de voorbije jaren een project voorbereid dat zal zorgen voor een betere waterdoorvoer 
teneinde een verlaging van het hoogwaterpeil te realiseren. In samenwerking met de gemeente Voeren 
wil de VMM als waterbeheerder de Berwijn over een traject van ongeveer 1 km verbreden en lokaal 
verdiepen.  Die ingrepen zullen (op basis van modelberekeningen) ter hoogte van de dorpskern het 
hoogwaterpeil 15 à 20 cm verlagen.
Door het verwijderen van een aantal sedimentbanken in de dorpskern wordt de oorspronkelijke breedte 
van de waterloop terug hersteld. Lokaal wordt de Berwijn ook verdiept door enkele opstuwende ‘bulten’ in 
de bedding weg te nemen. Daarnaast krijgt de Berwijn meer ruimte door het afgraven en verlagen van 
een deel van de oever. Bij hoog water overstroomt dan dit nieuwe winterbed.  De combinatie van ingrepen 
zal de waterdoorvoer verbeteren en tot minder hoge waterpeilen ter hoogte van de dorpskern leiden.
De verschillende ingrepen werden de voorbije jaren al geëvalueerd en beoordeeld op effectiviteit. De 
VMM streeft ernaar de werken volgende maand aan te besteden.
Door de verbreding en verdieping van de Berwijn zullen de frequent voorkomende overstromingen 
vermeden worden en kan een belangrijke verlaging van het waterpeil bij grote stormen gerealiseerd 
worden.
Maar het zal niet volstaan om overstromingen bij grote stormen zoals in september 1998, juni 2018 of juli 
2021 te vermijden. Daarom heeft de Vlaamse Milieumaatschappij het project ‘Preventie 
overstromingsschade’ uitgewerkt voor de inwoners uit Moelingen. Een 40-tal woningen werd door 
deskundigen gratis onderzocht. Nadien kregen ze een voorstel voor maatregelen om 
overstromingsschade aan de woning te voorkomen of beperken, samen met een schatting van de kosten. 
Er zal dus nog een belangrijke taak voor de inwoners weggelegd blijven om hun eigen woning zo goed 
mogelijk te beschermen.
Aangezien slechts 5% van het stroomgebied van de Berwijn in Voeren ligt, zijn we voornamelijk van onze 
buurgemeenten afhankelijk voor het nemen van bijkomende maatregelen. Daarom zullen verdere 
gesprekken met de gemeente Dalhem opgestart worden om na te gaan welke maatregelen zij kunnen 
nemen om het waterbergend vermogen van de vallei van de Berwijn te verhogen.
Ik wil tot slot nog even meegeven dat er in het verleden al heel wat erosiebuffers en bufferbekkens 
aangelegd werden in Voeren. Ook de nieuw aangelegde bypass doorheen ’s-Gravenvoeren heeft zijn nut 
bewezen en voorkwam dat woningen onder water liepen. Uiteraard is het aangewezen dat het 
waterbergend vermogen van alle valleien verhoogd wordt. Aangezien een toelichting hiervoor geen 
voorwerp is van de vraagstelling, zal ik er hier ook niet dieper op ingaan maar verwijs ik graag naar de 



volgende editie van het gemeentelijke infoblad waar een uitgebreid artikel is opgenomen welke 
maatregelen de voorbije jaren reeds genomen werden, wat de plannen zijn en welke acties op het terrein 
uitgevoerd zullen worden om ons landschap klimaatrobuuster te maken en zo wateroverlast voor alle 
inwoners zo goed mogelijk te voorkomen.

2. Raadslid Grégory Happart stelde volgende vraag
Onze gemeente wordt terecht zeer gewaardeerd door steeds meer toeristen.
Sommige dorpen, het startpunt voor veel wandelaars, missen openbare gebouwen of zelfs 
horecagelegenheden.
Als gevolg hiervan is er geen toegankelijk gezondheidspunt in deze dorpen.
Dit leidt tot ongemak bij sommige toeristen die geen oplossing hebben wanneer ze naar het toilet moeten.
Het gebeurt daarom dat sommige mensen zichzelf uit het zicht verlossen in privé-eigendommen of zelfs in 
tuinen.  Het is natuurlijk niet prettig om papieren uitwerpselen etc. in je tuin te vinden en te moeten 
schoonmaken.
Is er een oplossing gepland?
Kunnen we ons bijvoorbeeld voorstellen dat er op elk dorpspleinen of parkeerplaats voor toerisme toiletten 
worden gebouw of geplaats?
Bedankt voor uw antwoord.
De burgemeester antwoordde het volgende:
Jaarlijks vinden duizenden toeristen hun weg naar de Voerstreek. Hier komen ze genieten van het 
uitgebreide landschap met bossen, akkers, heuvels en rivieren, verbonden door fiets- en wandelpaden. 
Ook is het aantal overnachtingen in toeristische verblijven het laatste decennium zeer sterk gestegen. We 
moeten er dus op toezien dat het evenwicht tussen het toerisme en de leefbaarheid in Voeren bewaakt 
blijft op de lange termijn. Om dit beter in kaart te brengen heeft de gemeente Voeren in samenwerking 
met Toerisme Vlaanderen een bevraging uitgestuurd die polste naar de mening van de Voerenaar 
aangaande de toeristische ontwikkelingen van de voorbije jaren en hoe we de toekomst op dat vlak zien. 
De resultaten van deze bevraging zullen in het najaar beschikbaar komen. Ik zou deze resultaten willen 
afwachten om een beter zicht te krijgen op de knelpunten teneinde nadien beslissingen te nemen en 
acties uit te voeren die een draagvlak hebben. 
Zoals u weet heeft de gemeente vele taken en projecten lopende. Het plaatsen van openbare toiletten zou 
voor de toerist zeker en vast aangenaam zijn. In de meeste dorpen zijn er echter voldoende horecazaken; 
zeker in Moelingen, ’s-Gravenvoeren, Sint-Pieters-Voeren en Teuven. Toeristen kunnen via deze weg 
meer dan voldoende toiletten vinden indien de nood zich voordoet. In Sint-Martens-Voeren en 
Remersdaal zijn er minder mogelijkheden. Maar hiervoor zullen de resultaten van de bevraging afgewacht 
worden. Ondertussen geven we prioriteit aan de vele projecten van algemeen belang ten voordele van 
Voeren en de Voerenaars.
2. Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2020 gemeente en OCMW Voeren
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief 
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op de besluiten van de gemeente- en OCMW-raad van 27 mei 2021 betreffende de vaststelling en 
goedkeuring van de jaarrekening 2020 voor gemeente en OCMW Voeren
Overwegende de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 19 juli 2021 waarin wordt 
meegedeeld dat de gouverneur de jaarrekening 2020 heeft goedgekeurd
Gelet op het goedkeuringsbesluit waarvan afschrift in bijlage
besluit
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur over de 

jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW Voeren
3. Kennisneming goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van 24 juni 2021
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief 
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 en de goedkeuring van het 
gedeelte van het OCMW in de gemeenteraadszitting van 24 juni 2021 
Gelet op het goedkeuringsbesluit van de gouverneur van 19 juli 2021 van deze aanpassing van het 
meerjarenplan (in bijlage)



besluit
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur van 19 juli 

2021 betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van 24 juni 2021
4. Aanstelling gemeentelijke afgevaardigde voor de Werkwinkel
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief 
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 augustus 2013 waarin de gemeentelijke afgevaardigde 
voor de Werkwinkel werd aangeduid
Overwegende dat dhr. Jacky Herens (schepen) werd aangeduid als afgevaardigde maar deze zijn ontslag 
heeft ingediend als schepen per 1 februari 2021 en er dus een nieuwe afgevaardigde dient te worden 
aangesteld
Overwegende dat het aangewezen is om de OCMW-voorzitter als afgevaardigde aan te duiden en mevr. 
Hilde Broers zich tevens kandidaat stelt als afgevaardigde
besluit
Na geheime stemming
Er bevinden zich  14stembiljetten in de urne
met   10 stemmen voor,  4 stemmen tegen,  0 onthoudingen,  0 ongeldige 
stemmen 
Artikel 1 Mevr. Hilde Broers wordt aangesteld als afgevaardigde voor de Werkwinkel
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan de Werkwinkel, Hospitaalstraat 13, 3740 

Bilzen
5. Vastlegging feestdagen 2022
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief 
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op artikel 261§1 uit de rechtspositieregeling waarbij het personeelslid recht heeft op volgende 
officiële feestdagen: 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 
15 augustus, 1 november, 11 november en 25 december
Gelet op artikel 261§1 uit de rechtspositieregeling waarbij het personeelslid recht heeft op 3 bijkomende 
feestdagen: 2 januari, 2 november en 26 december
Gelet op artikel 261§2 uit de rechtspositieregeling waarin luidt dat wanneer een feestdag samenvalt met 
een zaterdag of zondag deze vervangen wordt door een andere dag
besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, 
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart
Stemmen niet : 
Artikel 1 Volgende feestdagen worden vastgelegd voor 2022: 
Zaterdag 01.01.2022 Wordt maandag 28.02.2022
Zondag 02.01.2022 Wordt vrijdag 27.05.2022
Dinsdag 01.03.2022
Maandag 18.04.2022 (paasmaandag)
Zondag 01.05.2022 Wordt vrijdag 22.07.2022
Donderdag 26.05.2022 (hemelvaart)
Maandag 06.06.2022 

(pinkstermaandag)
Maandag 11.07.2022
Donderdag 21.07.2022
Maandag 15.08.2022



Dinsdag 01.11.2022
Woensdag 02.11.2022
Vrijdag 11.11.2022
Zondag 25.12.2022 Wordt maandag 31.10.2022
Maandag 26.12.2022
6. Ontbinding en vereffening van VZW Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) 

Limburg
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief 
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en meer bepaald op artikel 386;
Gelet op het feit dat de gemeente Voeren toegetreden is tot het Erkend Regionaal 
Samenwerkingsverband Limburg (vzw ERSV Limburg) en de goedkeuring verleende aan de statuten;
Gelet op de artikelen 33 en 34 van de statuten van vzw ERSV Limburg;
Gelet op het schrijven van vzw ERSV Limburg van 07 juli 2021 waarin zij meldt dat de Raad van Bestuur 
op de zitting van 27 mei 2021 besloot goedkeuring te verlenen aan de intentieverklaring tot vrijwillige 
ontbinding en vereffening van de vereniging; 
Gelet op de kennisname van de intentieverklaring tot vrijwillige ontbinding en vereffening van ERSV 
Limburg door de Algemene Vergadering van de vzw ERSV Limburg op 17 juni 2021, dia als bijlage bij het 
schrijven van 07 juli 2021 werd gevoegd;
Overwegende dat deze intentieverklaring tot vrijwillige ontbinding en vereffening van ERSV Limburg 
integraal deel uitmaakt van dit besluit;
Overwegende dat het voorstel tot ontbinding eerst ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 
provincieraad, de onderscheiden gemeenteraden respectievelijk de beslissingsorganen van de leden-
sociale partners, vooraleer de beheersorganen van de vzw ERSV Limburg verdere beslissingen 
dienaangaande zullen nemen. 
besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, 
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart
Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad stemt in met de vereffening en ontbinding van de vzw Erkend Regionaal 

Samenwerkingsverband Limburg
Artikel 2 De gemeenteraad gelast de vertegenwoordiger in de algemene vergadering, te weten de 

heer GAENS Joris, burgemeester, overeenkomstig dit standpunt de gemeente te 
vertegenwoordigen ter gelegenheid van de algemene vergadering(en) van de vzw ERSV 
Limburg, alwaar de vereffening en ontbinding van de vzw Erkend Regionaal 
Samenwerkingsverband Limburg ter stemming zal voorliggen.

Artikel 3 Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de vzw ERSV Limburg, ter attentie 
van Gedeputeerde voor economie dhr. VANDEPUT Tom, gedeputeerde voor economie, op 
adres 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 303/101, en tevens aan de heer GAENS Joris, 
vertegenwoordiger van Voeren in de Algemene Vergadering. 

7. Goedkeuring aanpassing organogram gemeente-OCMW
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief 
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en meer bepaald artikel 161 waarin bepaald 
wordt dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn het gezamenlijk organogram van de 
diensten van het OCMW en de gemeente vaststellen
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 februari 2021 en het besluit van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 21 februari 2021 waarin de laatste versie van het gezamenlijke organogram 
werd goedgekeurd



Overwegende dat zich een aantal aanpassingen opdringen in het personeelskader rekening houdend met 
toekomstige pensioneringen en dat dit telkenmale een opportuniteit zal zijn om het organogram aan te 
passen aan de bestaande noden
Overwegende dat het organogram geen statisch gegeven is, maar mee evolueert met het bestuur en de 
wijzigingen op personeelsgebied, om op die manier tot een efficiënt personeelskader te komen aangepast 
aan de realiteit die op dat moment bestaat
Overwegende dat er op de raad van 27 februari 2020 beslist werd dat er een hoofdarbeider, contractueel, 
D4-D5 toegevoegd werd aan het organogram, waardoor er vanaf dat moment 2 hoofdarbeiders werkzaam 
waren op de technische dienst
Overwegende dat thans een hoofdarbeider, statutair, voltijds D4-D5 op pensioen zal gaan per 01/01/2022
Overwegende dat uit overleg met de technische dienst gebleken is dat één hoofdarbeider per ploeg de 
voorkeur geniet om een vlotte en efficiënte werking te garanderen, zodat één persoon de aansturing kan 
doen per ploeg
Overwegende dat daarom voorgesteld wordt om de openvallende statutaire D4-D5-functie te vervangen 
door een contractuele voltijdse D1-D3
Overwegende dat er in het organogram tevens een statutaire, voltijdse functie D1-D3 voorzien is bij de 
technische dienst, die tot op heden niet ingevuld werd door een effectieve tewerkstelling en daar het 
voorstel nu voorligt om deze functie wel in te vullen gelet op de nakende pensioneringen van andere 
personeelsleden en gelet op het (gewettigd) ziekteverzuim; is het opportuun om deze functie om te 
vormen naar een contractuele voltijdse D1-D3, verdeeld over de groenploeg voor 0,5 VTE en de 
technische dienst voor 0,5 VTE
Overwegende dat ook de 0,8 VTE administratief medewerker, statutair C1-C3 onder de dienst ‘Algemene 
financiering’ (tewerkgesteld door het OCMW) per 01/05/2022 op pensioen zal gaan en hierop nu reeds 
geanticipeerd dient te worden om een vlotte overgang tussen de huidige functiehouder en de nieuwe 
functiehouder na te streven, gelet op de lange doorlooptijd die een examenprocedure kan beslaan, 
tenminste als er niemand uit de lopende werfreserve geïnteresseerd is in deze functie
Overwegende dat er voorgesteld wordt om deze functie te wijzigen naar een voltijdse, contractuele C1-
C3-functie
Overwegende dat er voor al deze functies gekozen wordt voor een contractuele invulling gelet op de 
eenheid in de dienst: daar alle arbeiders enerzijds en administratief medewerkers anderzijds dezelfde 
aard van werk verrichten en op dezelfde dienst werken, is het niet opportuun onderscheid tussen de 
statuten te maken en wordt ernaar gestreefd op termijn alle arbeiders en alle medewerkers die hetzelfde 
werk verrichten, hetzelfde statuut te verlenen
Overwegende dat er bij het milieupark (containerpark) een technisch assistent, contractueel D1-D3 
ingeschreven staat in het organogram voor 1 VTE, maar dat deze arbeider in feite 0,5 VTE voor het 
milieupark ingeschakeld wordt en 0,5 VTE voor de groenploeg, zodat het organogram beter in die zin 
aangepast zou worden om de werkelijkheid reëler te benaderen, hetgeen geen nadeel of ander gevolg 
met zich meebrengt voor de betrokken medewerker
Overwegende dat er in ‘aantal hoofden’ niets wijzigt aan het organogram: het aantal personeelsleden in 
beide organograms blijft identiek na de voorgestelde wijzigingen, enkel wordt er één openstaande plaats 
die reeds voorzien en goedgekeurd was in het huidige organogram, thans wel effectief ingevuld volgens 
het voorliggende voorstel
Overwegende het positief advies van het managementteam van 12 augustus 2021
Overwegende dat de vakbonden geen opmerkingen formuleerden betreffende deze aanpassingen
Overwegende dat de eventuele financiële gevolgen van de nieuw aan te werven personeelsleden worden 
verwerkt in een aanpassing van het meerjarenplan
besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, 
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart
Stemmen niet : 
Artikel 1 De raad neemt kennis van de aanpassing van het organogram en keurt dit goed
Artikel 2 De eventuele financiële gevolgen van de nieuw aan te werven personeelsleden worden 

verwerkt in een aanpassing van het meerjarenplan



8. Afvalreglement Voeren
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikels, 119, 119bis en 135, §2
Gelet op het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen 
en afvalstoffen (hierna het Materialendecreet genoemd), inzonderheid afdeling 3 van hoofdstuk 3 
huishoudelijke afvalstoffen, artikel 26 tot en met artikel 28
Gelet op het besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (hierna het 
VLAREMA genoemd) en latere wijzigingen
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016 tot vaststelling van het 
Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval
Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van 
verpakkingsafval (hierna het Interregionaal Samenwerkingsakkoord verpakkingsafval genoemd)
Gelet op het besluit van de Interregionale verpakkingscommissie van 20 december 2018 tot erkenning 
van de vzw Fostplus als organisme voor verpakkingsafval
Gelet op de beheersoverdracht die de gemeente heeft verleend aan het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Limburg.net
Gelet op de Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 2013
Gelet op het gemeentelijk politiereglement voor het milieupark van 27 februari 2020
Overwegende dat er een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid bestaat voor een aantal 
afvalstoffen, zoals gedefinieerd in het VLAREMA, artikel 3.1.1
Overwegende dat er een terugnameplicht bestaat voor verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong; 
dat minstens papier en karton, holglas en plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen, drankkartons 
en restplastics van verpakkingen van huishoudelijke oorsprong selectief moeten worden ingezameld
Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het huishoudelijk afval tot een 
minimum te beperken en het afval maximaal selectief in te zamelen conform artikel 4.3.1 van Vlarema
Overwegende dat prioriteit dient verleend te worden aan afvalvoorkoming en hergebruik van afvalstoffen
Overwegende dat in tweede instantie het huishoudelijk afval maximaal selectief dient ingezameld te 
worden met het oog op optimale verwerking
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de inzameling van het huishoudelijk afval in de gemeenten 
zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen
Overwegende dat de gemeente in overeenstemming met haar gemeentelijke zorgplicht zoals bepaald in 
artikel 26 van het Materialendecreet, het niet aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via de 
inzamelkanalen en bijgevolg ontwijkgedrag (zoals sluikstorten, sluikstoken, afvaltoerisme naar 
buurgemeenten, afvaltoerisme naar de werkgever, …) maximaal wil voorkomen
Overwegende dat inwoners het voorgeschreven recipiënt voor huisvuil of de toegang tot het ondergrondse 
of bovengrondse brengsysteem voor huisvuil niet mogen weigeren aangezien elke inwoner en elk gezin 
huisvuil produceert, hoe goed ze ook aan preventie doen of selectief inzamelen
Overwegende dat de gemeente Voeren nog niet beschikte over een afvalreglement; dat in een 
afvalreglement de regels rondom het aanbieden van afval aan de straat of op het milieupark worden 
vastgelegd
Overwegende dat het politiereglement milieupark van 27 februari 2020 geïntegreerd werd in het 
afvalreglement
besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-

Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, 
Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel

Stemmen tegen: Benoît Houbiers
Onthoudingen: Clotilde Mailleu
Ongeldig: Grégory Happart
Stemmen niet : 
Artikel 1 Het afvalreglement, toegevoegd in de bijlage, wordt goedgekeurd
Artikel 2 Een kopie van dit reglement wordt toegezonden aan Limburg.net en de OVAM
Artikel 3 Het politiereglement milieupark van 27 februari 2020 wordt opgeheven
9. Goedkeuring ondertekenen Lokaal Energie- en Klimaatpact
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief 
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017



Gelet op de internationale conferentie inzake milieu en ontwikkeling gehouden in Rio de Janeiro in 1992 
en het internationaal verdrag van Kyoto van 1997 met betrekking tot het nemen van maatregelen ter 
bescherming van het klimaat en ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen;
Gelet op het ondertekenen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen door de federale overheid in 
New York in 2015 aangaande het engagement om aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te 
werken;
Gelet op het ondertekenen door de gemeente Voeren van het burgemeestersconvenant, aangaande de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen;
Gelet op het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030
Gelet op het Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024

Ook de Vlaamse en lokale overheden nemen hun verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld. 
Net zoals de Vlaamse Overheid zullen gemeenten, steden, intercommunales, OCMW’s, provincies en 
autonome gemeentebedrijven worden gevraagd dat zij hun broeikasgassen met 40% reduceren in 2030 
ten opzichte van 2015 en vanaf 2020 per jaar een energiebesparing van 2,09% realiseren op het 
energieverbruik van hun gebouwenpark (inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend 
erfgoed).

Gelet op art. 2 van het Decreet Lokaal Bestuur: “De gemeenten zijn overeenkomstig artikel 41 van de 
Grondwet bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang. Voor de verwezenlijking daarvan 
kunnen ze alle initiatieven nemen. Ze beogen om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van het 
gemeentelijk gebied.”
Gelet op het gemeentelijk Klimaatactieplan 2030
Overwegende dat het wenselijk is dat de gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact ondertekent en de 
gewenste en mogelijke acties uitvoert. Bijgevolg heeft de gemeente recht op financiële ondersteuning van 
de Vlaamse overheid d.m.v. trekkingsrecht.  
besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, 
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart
Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeente neemt de principiële beslissing om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te 

ondertekenen
10. Vacantverklaring 1 HINP Beleidsondersteuning - Operationeel informatiebeheer in de 

politiezone Voeren
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief 
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus (verder WGP genoemd)
Gelet op het K.B. van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten (verder RPPol genoemd)
Gelet op het K.B. van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het 
personeel van de politiediensten
Gelet op de Ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 en latere wijzigingen betreffende de 
toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten 
behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones en de omzendbrief GPI 15bis van 
25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus
Gelet op het K.B. van 20 november 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de 
rechtspositie van het personeel van de politiediensten
Gelet op het K.B. van 31 mei 2009 tot wijziging van de RPPol inzake de wervingsreserve in het raam van 
de mobiliteit



Gelet op de permanente nota van 04 juni 2011 ref. DGS/DSP/C-2011/22746 van de Algemene Directie 
van de Ondersteuning en het Beheer – Directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer van de Federale 
Politie inzake de mobiliteit en de aanwerving van het personeel van de geïntegreerde politie, procedures 
en statutaire gevolgen
Gelet op ons besluit van 04 juli 2002 houdende de vaststelling van de formatie van het operationeel 
personeel en het administratief en logistiek personeel van de politiezone Voeren, gewijzigd op 21 oktober 
2004 en gewijzigd op 28 januari 2016 om een volwaardig lokaal veiligheidsbeleid uit te bouwen en in een 
betere basispolitiezorg te voorzien
Gelet op de uitbreiding van het basiskader van de politiezone Voeren van 16 VTE naar 17 VTE bij ons 
besluit van 22 februari 2018. 
Overwegende dat de functie van Middenkader beleidsondersteuning – operationeel informatiebeheer in 
de zone niet bezet is
Overwegende dat er twee vacante betrekkingen zijn in het middenkader van de zone.
Overwegende dat het organiek kader 4 VTE voorziet in het middenkader
Gelet op het ons voorgelegde document personeelsbehoefteplan van de PZ Voeren
Gelet op het positief advies van de bijzondere rekenplichtige bij simulatie en budgetcontrole
Gelet op het overleg van de burgemeester, de korpschef wnd., de algemeen directeur en de bijzondere 
rekenplichtige en het daaruit volgend positief advies
Gelet op het algemeen akkoord na beraadslaging
besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, 
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart
Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad verklaart 1 voltijdse betrekking van hoofdinspecteur van politie – 

beleidsondersteuning – operationeel informatiebeheer vacant
Artikel 2 De selectie voor de voormelde betrekking van hoofdinspecteur van politie – 

beleidsondersteuning – operationeel informatiebeheer zal conform Art. VI.II.27 bis RPPol  
geen voorwerp uitmaken van een wervingsreserve voor gelijkaardige functie

Artikel 3 Voor de selectie van de kandidaten voor de functie van hoofdinspecteur van politie – 
beleidsondersteuning – operationeel informatiebeheer zal het advies van de 
selectiecommissie in aanmerking genomen worden

Artikel 4 De selectiecommissie zal als volgt worden samengesteld: 
De korpschef wnd. (voorzitter), een officier van een ander lokaal korps en het diensthoofd 
lokale recherche van de lokale politie Voeren

Artikel 5 Dit besluit wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden
De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de zitting is 
goedgekeurd, is de zitting gesloten om 20u50.
Algemeen directeur Voorzitter
Kimberly Peeters Rik Tomsin
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