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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 Michaël Henen stelde volgende vraag:
Net zoals in andere gemeenten heeft ons bestuur een systeem van gemeentelijke cadeaubonnen (met name de
“Voorcheques”) in Voeren opgezet.
Ongeveer één jaar na de invoering van deze bonnen lijkt het mij het gepast moment om dit systeem in te schatten.
Vandaar deze vragen:
 kan iemand cijfers noemen wat betreft de aankoop en/of het gebruik van deze cheques, alsook de cijfers
van deze die geschonken werden?
 Zijn deze cijfers voor het bestuur positief? In het tegengestelde geval, hoe zijn jullie van plan om dit systeem
te stimuleren of/en te verbeteren?
De burgemeester antwoordde het volgende:
Er zijn Voorcheques met een waarde van €10 en €25. Van beide soorten Voorcheques waren 1.000 stuks gedrukt.
Ondertussen zijn er 26 ondernemingen die deelnemen.
Sinds de invoering van deze cheques op 7 december 2020 werden de cheques van 10 euro 228 keer afgeleverd,
deze van 25 euro 409 keer. In totaal betreft het ondertussen een bedrag van €12.500 aan uitgegeven cheques. Een
bedrag dat vloeit naar de lokale handelaars aangezien de cheques enkel lokaal gebruikt kunnen worden. Op die
manier werd de lokale economie toch al met een aanzienlijk bedrag gesteund.
De tabel laat de verdeling zien van de uitgegeven cheques.
Een groot deel van het aantal van de cheques van 25 euro is door het OCMW verdeeld in het kader van een
coronasubsidie, nl. 257. Deze zijn eind 2020 toegekend aan alle Voerens gezinshoofden die rechthebbende zijn van
de verhoogde verzekeringstegemoetkoming en de cliënten die op dat moment gebruik maakten van de
maandelijkse voedselbedeling.
€ 10
€ 25
Cheques in omloop (totaal)
228
409
Personeel eindejaarsgeschenk
133
9
Personeel pensionering
0
32
Jubilarissen
21
80
Verkoop
74
31
Consumptiecheques OCMW corona
0
257
Er werden ook een heel aantal cheques toegekend aan het personeel in het kader van het eindejaarsgeschenk
volgens het sectoraal akkoord en dit voor een bedrag van €40 per VTE.

Vervolgens werden er nog een aantal cheques bedeeld in het kader van pensioneringen van personeelsleden en
voor jubilarissen. Deze laatste verdeling gebeurt conform het besluit van de gemeenteraad van 25/04/2013. Een
aantal Voorcheques werden ook verkocht aan inwoners.
De dagen voorafgaand aan de feestdagen zal er opnieuw reclame gemaakt worden via de gemeentelijke
informatiekanalen om de Voorcheques opnieuw onder de aandacht te brengen bij de inwoners. Zo kunnen de
cheques dienen als cadeaubon, wordt het lokaal kopen gestimuleerd en worden de lokale handelaars gesteund.
2. Raadslid Michaël Henen stelde de volgende vraag:
Deze vragen zijn in verband met de recente aankoop van een tractor met geïntegreerde maaier ten behoeve van
sportverenigingen van onze gemeente.
 Kan iemand cijfers noemen wat betreft het gebruik van deze tractor, zowel in het algemeen en per
gebruiker?
 Destijds had ik al de vraag mondelings gesteld maar ook en vooral geen duidelijk antwoord gekregen: een
bedrag van 17 500 € uit eigen middelen werd geïnvesteerd om de sportverenigingen te ondersteunen in het
kader van de gezondheidscrisis. Om een evenwicht en een gelijkheid te bewaren, zou het dan niet juist en
nodig zijn om een extra budget te vinden ten behoeve van de andere socio-culturele verenigingen? Deze
werden ook slachtoffers van de unieke situatie die wij ervaren hebben.
 Zoniet, kan iemand toelichten waarom deze mogelijkheid niet overwogen wordt?
De burgemeester antwoordde het volgende:
Momenteel diende enkel de voetbalploeg van SK Moelingen een aanvraag in voor het gebruik van de
grasmaaier en heeft de bruikleenovereenkomst getekend. De tractor met grasmaaier is in gebruik bij SK
Moelingen vanaf 1 juni en wordt 6 uur, 2 maaibeurten per week, ingezet.
Onze gemeente telt 2 voetbalploegen die we moeten koesteren op sportief vlak en als ontmoetingsplaats
voor de jongeren en Voerenaars in het algemeen. Deze wensen we extra te ondersteunen in hun
dagelijkse werking. De voetbalverenigingen zijn ook de enige sportverenigingen met een eigen
accommodatie.
Deze investering is enkel bedoeld als extra ondersteuning en staat los van de coronacrisis. Het volledige
bedrag van corona subsidies die de Vlaamse Regering ter beschikking stelde voor sport-, jeugd- en
culturele verenigingen werd reeds eerlijk verdeeld naar alle erkende verenigingen en hun accommodaties.
Er zijn aparte reglementen voor subsidiëring voor onze sport-, jeugd- en culturele verenigingen met
aandacht voor hun specifieke werking. Deze dienen dan ook jaarlijks hun aanvragen in en de huidige
reglementen zorgen dat deze werkingssubsidies volgens een correcte verdeelsleutel jaarlijks uitbetaald
worden.
2.
Opvolgingsrapportering 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 en meer bepaald artikel 263 in verband met de
opvolgingsrapportering
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende BBC van 30 maart 2018
Overwegende dat artikel 29 van dit besluit de minimale elementen van de opvolgingsrapportering bepaalt, zijnde:
- een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan
- een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar
- in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het
meerjarenplan of de aanpassing ervan
- in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s
Gelet op het rapport ‘Opvolgingsrapportering 2021’ in bijlage

besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering 2021
3.
Belasting op onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels: aanslagjaren 2021-2025
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 decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, met latere wijzigingen, hierna
Vlaamse Wooncode genoemd
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, hierna afgekort als
DGPB;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, afgekort als VCRO;

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit
Gelet op de financiële toestand van de gemeente
Overwegende dat de gemeente het wenselijk acht om potentiële woonlocaties vrij te maken en om
grondspeculatie tegen te gaan
Overwegende dat het wenselijk is om realiseerbare onbebouwde gronden en onbebouwde kavels te
activeren in de gemeente
Overwegende dat de invoering van een activeringsheffing de gemeente toelaat om de eigenaars van die
gronden en kavels daartoe aan te sporen
Overwegende dat in het reglement een vrijstelling voorzien was voor bouwgronden die het voorwerp
uitmaken van een pachtovereenkomst
Overwegende dat de Pachtwet mogelijkheden bevat om een pachtovereenkomst op te zeggen wanneer
de eigenaar van de bouwgrond deze wenst te bebouwen
Overwegende dat het eveneens mogelijk is een bouwgrond waarop een pachtovereenkomst rust te
verkopen waarna de koper de pachtovereenkomst kan opzeggen om tot bebouwing over te gaan
Overwegende dat hieruit volgt dat het niet aangewezen is de vrijstelling omwille van pacht voorzien in
artikel 5, §4 punt 2 van het reglement verder te voorzien
Gelet op het aangepaste reglement voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 dat hierna volgt
besluit
Stemmen voor:
Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen,
Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen,
Alicia Dodemont
Stemmen tegen:
Onthoudingen:

Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michael Henen, Clotilde Mailleu

Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1
De gemeenteraad past het bestaande reglement aan als volgt:
Artikel 1 Definities
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1. Bouwgronden: gronden, met uitsluiting van kavels, die palen aan een voldoende uitgeruste weg
in de zin van artikel 4.3.5 VCRO en gelegen zijn in een woongebied of in een
woonuitbreidingsgebied dat reeds voor bebouwing in aanmerking komt blijkens een principiële
beslissing of op grond van artikel 5.6.6 VCRO;
2. Kavels: de in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende
percelen;
3. Onbebouwd: beantwoordend aan de criteria voor opname in het register van onbebouwde
percelen, gesteld bij en krachtens artikel 5.6.1 VCRO;
Een kavel of bouwgrond wordt als bebouwd aanzien wanneer de oprichting van een woning erop
is aangevat op 1 januari van het aanslagjaar, overeenkomstig een omgevingsvergunning.
4. Register van onbebouwde percelen: het register, vermeld in artikel 5.6.1 VCRO;
5. Sociale woonorganisatie: een organisatie, vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 26° Vlaamse
Wooncode;
6. Zakelijk gerechtigde: de houder of medehouder van één van de volgende zakelijke rechten
 de volle eigendom;
 het recht van opstal of van erfpacht;
 het vruchtgebruik.
7. Minimale breedte: de breedte van een kavel of bouwgrond die minimaal nodig is om een open,
een halfopen of een gesloten bebouwing te realiseren. Volgende minimale breedtes worden
hiervoor gehanteerd:
*open bebouwing (OB): 15,00m breedte op de rooilijn;
*halfopen bebouwing (HOB): 11,00m breedte op de rooilijn;
*gesloten bebouwing (GB): 8,00m breedte op de rooilijn.
Of een bouwgrond of kavel met een open, halfopen of gesloten bebouwing kan bebouwd worden,
wordt ofwel bepaald door de verkavelingsvoorschriften en de stedenbouwkundige voorschriften in
een plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan, ofwel door de aanwezige bebouwing links en
rechts van betrokken bouwgrond of kavel. Deze beoordeling gebeurt door de gemeentelijke dienst
Ruimtelijke Ordening.

Artikel 2: Belastbare grondslag
Er wordt voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 een jaarlijkse belasting geheven op de onbebouwde
bouwgronden en kavels die voorkomen in het gemeentelijk register van onbebouwde percelen.
Artikel 3: Belastingplichtige
§1. De belasting is verschuldigd door de zakelijke gerechtigde die op 1 januari van het aanslagjaar
eigenaar is van de onbebouwde bouwgrond of onbebouwde kavel. Indien er een recht van opstal of
erfpacht bestaat, is de belasting verschuldigd door de erfpachter of de opstalhouder.
§2. In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar belastingschuldig voor zijn wettelijk deel.
§3. In geval van eigendomsoverdracht is de nieuwe eigenaar is verplicht aangifte te doen van de
eigendomsoverdracht vóór 1 januari van het jaar volgend op de eigendomsoverdracht, en dit met opgave
van de datum van de akte en de nauwkeurige aanduiding van de identiteit van de vorige eigenaar en van
het betrokken perceel.
Artikel 4: Berekening van de belasting
§1. Het bedrag wordt vastgesteld op 12,50 euro per strekkende meter.
§2. Voor het bepalen van deze afmetingen mag enkel gebruik gemaakt worden van de meest recente en
beschikbare percelenkaart van het Grootschalig Referentiebestand (GRB) die te raadplegen is in het
gemeentelijk GIS-systeem.
De belastbare lengte wordt steeds in volle meter uitgedrukt. De gedeelten kleiner dan de halve meter
worden weggelaten; de gedeelten gelijk aan of boven een halve meter worden aangerekend als volle
meter.
§3. Indien een perceel paalt aan twee of meer straten zal de perceellengte langsheen de straat waar
stedenbouwkundig gezien de voorgevel van de nieuw te bouwen woning moet ingeplant worden, als
maatstaf genomen worden.
§4. De minimale aanslag bedraagt steeds 250 euro per kavel of bouwgrond.
§5. Het bedrag, vermeld in §1, is gekoppeld aan de evolutie van de ABEX-index en stemt overeen met de
index van november 2008. Het wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan het ABEX-indexcijfer van de
maand november die aan de aanpassing voorafgaat. Het tarief voor 2021 zal op basis hiervan 15,43 euro
per strekkende meter bedragen.
Artikel 5: Vrijstellingen
§1. Enkel de vrijstellingen en ontheffingen opgenomen in dit artikel zijn van toepassing in de gemeente.
§2. Van de activeringsheffing zijn vrijgesteld:
1. De eigenaars van één enkele onbebouwde bouwgrond in woongebied of onbebouwde kavel, bij
uitsluiting van enig ander onroerend goed gelegen in België of het buitenland. Deze vrijstelling
geldt slechts gedurende vijf aanslagjaren volgend op de verwerving van het goed.
2. De belastingplichtige die op 1 januari van het aanslagjaar minder dan 1 jaar houder is van een
zakelijk recht van een onbebouwde bouwgrond of kavel en waarvan de onbebouwde bouwgrond of
kavel niet zijn enig onroerend goed in eigendom is. Deze vrijstelling geldt slechts gedurende twee
aanslagjaren die volgen op de verwerving van het goed.
3. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen erkende sociale huisvestingsmaatschappijen.
4. Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden en OCMW’s.
5. Bouwheren en verkavelaars, in zoverre zij overeenkomstig artikel 4.1.20, §1 DGPB, een sociale
last uitvoeren in natura, en op voorwaarde dat de deelattesten nummer 1, 2 en 3, vermeld in artikel
4.1.20, §3 tot en met §5 DGPB worden verkregen;
6. Door de overheid erkende jeugd- en sportverenigingen.
§3. Een vrijstelling wordt tevens toegekend aan ouders met kinderen die al dan niet ten laste zijn. Deze
vrijstelling wordt toegekend indien het kind op 1 januari van het aanslagjaar voldoet aan beide
hiernavolgende voorwaarden:
1°
Het heeft de leeftijd van 30 jaar nog niet bereikt;
2°
Het heeft nog geen volle 3 jaar een onbebouwde bouwgrond in woongebied, een onbebouwde
kavel of een woning in volle eigendom, alleen of met de persoon met wie het wettelijk of feitelijk
samenwoont.
Het aantal vrijgestelde meters per kind wordt als volgt berekend:
*voor een kavel: de totale breedte en bebouwingswijze zoals voorzien in artikel 1 punt 7;
*voor een onbebouwde bouwgrond in woongebied: de minimale breedte voorzien in artikel 1 punt 7 voor
open, halfopen of gesloten bebouwing, bepaald na onderzoek door de dienst ruimtelijke ordening van de
ruimtelijk meest verantwoorde invulling van het perceel.
De niet-vrijgestelde resterende meters worden belast volgens artikel 4 indien deze minstens aan de
minimale breedte voorzien in artikel 1 punt 7 voor open, halfopen of gesloten bebouwing voldoen. Dit
specifiek voor de ruimtelijk meest verantwoorde invulling van dat perceel, bepaald na onderzoek door de
dienst ruimtelijke ordening.

§4. De activeringsheffing wordt niet geheven op bouwgronden en kavels die tijdens het aanslagjaar niet
voor bebouwing kunnen worden bestemd:
1. Ingevolge hun inrichting als collectieve voorzieningen, met inbegrip van hun aanhorigheden;
2. Ingevolge een bouwverbod of enige andere erfdienstbaarheid tot openbaar nut die woningbouw
onmogelijk maakt;
3. Ingevolge een vreemde oorzaak die de belastingplichtige niet kan worden toegerekend, zoals de
beperkte omvang van de bouwgrond of kavel, of hun ligging, vorm of fysieke toestand;
§5. Een vrijstelling wordt verleend aan de houders van een in laatste administratieve aanleg verleende
verkavelingsvergunning, en dit gedurende 5 jaren, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de
afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg, respectievelijk, wanneer de verkaveling
werken omvat, vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar van afgifte van het attest, vermeld in
artikel 4.2.16, §2 VCRO, desgevallend voor die fase van de verkavelingsvergunning waarvoor het attest
verleend wordt.
§6. Indien sommige mede-eigenaars krachtens de bovenstaande bepalingen zijn vrijgesteld, wordt de
belasting onder de overige mede-eigenaars in verhouding tot hun deel in het perceel verrekend.
Artikel 6: Aangifteplicht
De belastingplichtige is verplicht de belastbare elementen op te geven op het aangifteformulier hem
toegezonden door het gemeentebestuur. Dit formulier dient door hem volledig ingevuld en ondertekend
voor de erin vermelde vervaldatum teruggezonden te worden.
Zij die geen aangifteformulier hebben ontvangen zijn niettemin verplicht vóór 31 december van het
aanslagjaar spontaan de gegevens aan het gemeentebestuur te verstrekken die nodig zijn voor de
toepassing van de belasting.
Artikel 7: Vrijstelling van de aangifteverplichting
§1. Een belastingplichtige is voor een kavel vrijgesteld van de in artikel 6 voorgeschreven aangifteplicht,
op voorwaarde dat hij/zij voor het vorige aanslagjaar voor dit perceel werd aangeslagen op basis van een
tijdig ingediende aangifte of een voorstel van aangifte dat zo nodig tijdig werd verbeterd of vervolledigd.
Een belastingplichtige kan niettemin verplicht worden om voor een dergelijke kavel een aangifteformulier
in te dienen, indien hem/haar dat uitdrukkelijk wordt gevraagd door de administratie.
§2. Voor een kavel waarvoor een vrijstelling van de aangifteplicht geldt, wordt aan de belastingplichtige
een voorstel van aangifte ter beschikking gesteld. Het voorstel van aangifte wordt uitgereikt door de
administratie en vermeldt de gegevens waarover de administratie beschikt.
§3. Indien op het voorstel van aangifte onjuistheden of onvolledigheden zijn vermeld of indien de
voorgedrukte gegevens niet overeenstemmen met de belastbare toestand op 1 januari van het
aanslagjaar, moet de belastingplichtige uiterlijk tegen de in het voorstel van aangifte vermelde termijn het
voorstel van aangifte gedag- en genaamtekend indienen bij de administratie met een duidelijke en
volledige vermelding en opgave op het voorstel van aangifte van de correcte gegevens en/of alle
verbeteringen of vervolledigingen. Het is de belastingplichtige die dient te bewijzen dat hij/zij het
(verbeterd of vervolledigd) voorstel van aangifte tijdig indiende. Indien het voorstel van aangifte evenwel
geen onjuistheden of onvolledigheden bevat en alle voorgedrukte gegevens stroken met de belastbare
toestand op 1 januari van het aanslagjaar, moet de belastingplichtige het voorstel van aangifte niet
indienen bij de administratie.
§4. Het voorstel van aangifte, dat zo nodig wordt verbeterd of vervolledigd binnen de in het voorstel van
aangifte vermelde termijn, heeft dezelfde waarde als een tijdig ingediende aangifte. Indien de
belastingplichtige evenwel de in § 3 voorziene verplichting niet tijdig naleeft en/of onjuiste en/of
onvolledige gegevens vermeldt en/of foutieve verbeteringen aanbrengt op het voorstel van aangifte, wordt
het voorstel van aangifte gelijkgesteld met een gebrek aan aangifte binnen de in artikel 6 gestelde termijn
en/of met een onjuiste aangifte en zijn de bepalingen van artikel 8 van toepassing.
Artikel 8: Ambtshalve aanslag
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 6 vastgestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, brengt het college van
burgemeester en schepenen de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de
redenen waarom ze gebruikt maakt van deze procedure, de elementen waarop de belasting gebaseerd is
evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de derde
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met volgende belastingverhogingen, die eveneens
worden ingekohierd:
•
Eerste overtreding: 25% verhoging van de verschuldigde belasting;
•
Tweede overtreding: 50% verhoging van de verschuldigde belasting;
•
Vanaf de derde overtreding: 100% verhoging van de verschuldigde belasting.
Een correcte aangifte herstelt de goede trouw in hoofde van de belastingschuldige volledig.

Artikel 9: Inkohiering
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt verklaard
door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 10: Betalingstermijn
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 11: Bezwaarprocedure
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen bij het
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk of via e-mail aan info@devoor.be
worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd binnen vijftien kalenderdagen na de
indiening ervan.
Artikel 12
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid verzonden.
4.
Aanvraag subsidie zomerkampen Voeren 2000
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 41, §2, punt 23 van het decreet lokaal bestuur met betrekking tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad om nominatieve subsidies toe te kennen
Overwegende dat Voeren 2000 vzw op 13 september een subsidieaanvraag voor de organisatie van zomerkampen
heeft ingediend (in bijlage)
Overwegende dat de vzw in de zomer van 2021 een bouwkamp en festivalkamp heeft georganiseerd waarbij 90
kinderen zich creatief hebben kunnen uitleven
Overwegende dat de vzw ook volgende verantwoordingsstukken bezorgde:
- huur van het Heem (300 euro)
- vrijwilligersvergoeding voor 1 op 1 begeleiding van kindje met downsyndroom (220 euro)
Overwegende dat de vzw voor organisatie van gelijkaardige kampen in 2020 een subsidie van 500 euro ontving
vanuit de coronasubsidies beschikbaar voor ondersteuning van jeugd, cultuur en sport (SC 18-06-2020)

besluit
Stemmen voor:
Stemmen tegen:

Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen,
Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen,
Alicia Dodemont
Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michael Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

De gemeenteraad keurt voor 2021 een nominatieve subsidie van 500 euro goed voor de
organisatie van zomerkampen door Voeren 2000
Artikel 2
De subsidie wordt uitbetaald vanaf budgetartikel 6490204/07510/VRI01/VRI01.1 na
voorlegging van een bankattest door de vereniging
5.
Grondverwerving bij kruispunt Vitschen: goedkeuring aankoopakte
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
Overwegende de huidige werken door Aquafin voor de aanleg van de rioleringscollector in ’sGravenvoeren
Overwegende dat hierbij ook de wegenis gereconstrueerd wordt, waarbij o.m. aan kruispunt “VitschenBovendorp-Dr. Goffinstraat” de brug over de molenloper vervangen zal worden
Overwegende dat op kruispunt “Vitschen-Bovendorp-Dr. Goffinstraat” de Y-vormige aansluiting van
Vitschen bijzonder moeilijk ligt voor vrachtwagens en grote landbouwvoertuigen, waardoor dit verkeer niet
anders kan dan over de stoepen te rijden
Overwegende de opportuniteit om dan ook het tracé van dit kruispunt te herzien om gesteld probleem op
te lossen

Overwegende dat hiervoor meer wegruimte nodig is aan de zijde van de ingesloten hoek tussen wegen
Vitschen en Dr.Goffinstraat volgens een voorstudie door studiebureau Tractebel (zie plan in bijlage)
Overwegende dat hiervoor een grondinname nodig is van ca. 10 m² vanuit perceel A0486C (Vitschen 2),
eigendom van echtpaar Eussen-Geurten,
Overwegende dat betrokkene eigenaars bereid zijn tot onderhandeling hierover
Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 29 november 2018
om de ze onderhandeling toe te vertrouwen aan Aquafin volgens dienstverleningsovereenkomst in bijlage
bij dit besluit
Overwegende het resultaat van de gevoerde onderhandeling en de bereikte koopovereenkomst voor
inname van 10m² zoals ons bezorgd door Aquafin per brief op 4 juli 2019 (zie bijlage) :
2500 € voor inname van 10m² van het perceel A0486 inclusief de verplaatsing van bestaande omheining
en haag tot achter de nieuwe perceelsgrens
Overwegende het advies van Financieel Directeur: Op basis van het collegebesluit van 29 november 2018
werd er bij budgetwijziging 2019 nr. 1 een bedrag gebudgetteerd voor deze verwerving. Er was op dat
moment nog sprake van 21 m², waarvoor een investeringsbudget van 2.500 euro voorzien werd. Het
budget van 2.500 euro is beschikbaar op artikel 2201000/02000 in het investeringsbudget.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22/08/2019 waarin de aankoop en de prijs goedgekeurd
werden, en de notaris belast werd met de opmaak en verlijding van de akte
Gelet op de melding van de betrokken notaris dat de akte klaar is en op 04/10/2021 geprogrammeerd
staat om te verlijden, onder voorwaarde van voorafgaandelijke goedkeuring van de ontwerpakte door de
gemeenteraad
Gelet op bijgaande ontwerpakte

besluit
Stemmen voor:

Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, Rik Tomsin,
Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michael Henen,
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen,
Alicia Dodemont

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1
Artikel 2

Dit besluit impliceert een financiële opvolging
Goedkeuring van ontwerpakte voor grondinname ten behoeve van de verruiming van het
kruispunt “Vitschen-Bovendorp-Dr. Goffinstraat”, met als aankoopprijs 2500 € voor de inname
van 10m² van het perceel A0486
Artikel 3
De uitgaven worden gedaan vanaf budgetartikel 2201000/02000 van het investeringsbudget
2019 waarop 2.500 euro beschikbaar is
Artikel 4
De voorzitter van de raad en de Algemeen Directeur worden belast met de ondertekening van
deze akte, en een exemplaar van de namens-het-gemeentebestuur ondertekende akte wordt
bezorgd aan de betrokken eigenaars.
Artikel 5
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisneming bezorgd aan Aquafin, t.a.v. mevr. Joëlle
della Faille
6.
Buitengewone Algemene Vergadering - Enodia
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

Overwegende dat door de maatregelen omtrent Corona Covid-19 er wordt gevraagd om een keuze uit
volgende opties te maken:
Optie 1: uw gemeente beraadslaagt over de verschillende agendapunten en geeft volmacht aan plaatselijk
leidinggevend ambtenaar mevrouw Carine Hougardy, waarnemend directeur-generaal, om een stem uit te
brengen conform uw instructies. In dat geval kan geen enkele afgevaardigde aanwezig zijn op de
algemene vergadering
Optie 2: uw gemeenteraad beraadslaagt over de verschillende agendapunten en vaardigt één
afgevaardigde af als uniek mandataris om uw gemeente fysiek ter vertegenwoordigen op de algemene
vergadering. In deze tweede hypothese moet ENODIA absoluut zo snel mogelijk op de hoogte worden
gesteld via het adres secretariat.general@enodia.net teneinde de goede organisatie te garanderen
Overwegende de agenda van de Gewone Algemene Vergadering (zie brief)

besluit
Stemmen voor:

Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, Rik Tomsin,
Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michael Henen,
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen,
Alicia Dodemont

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van ENODIA van 8 september 2021
betreffende de Gewone Algemene Vergadering van 30 september 2021 om 19u00, stemt
over alle agendapunten afzonderlijk en keurt alle afzonderlijke agendapunten goed:
Stemmen voor:
Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, Rik Tomsin,
Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michael Henen,
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen,
Alicia Dodemont
Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 2

Agendapunt 1:
Benoeming van de bedrijfsrevisor voor de boekjaren 2020 tot en met
2023 en vaststelling van de honoraria (Bijlage 1)
Stemmen voor:
Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, Rik Tomsin,
Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michael Henen,
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen,
Alicia Dodemont
Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 3

Agendapunt 2: Benoeming van een waarnemer (CdH) met raadgevende stem in de Raad
van Bestuur (Bijlage 2)
Stemmen voor:
Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, Rik Tomsin,
Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Clotilde Mailleu,
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont
Stemmen tegen:
Onthoudingen:

Michael Henen

Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 4
Agendapunt 3: Volmachten (Bijlage 3)
Stemmen voor:
Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen,
Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont
Stemmen tegen: Benoît Houbiers, Michael Henen, Clotilde Mailleu
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 5

De gemeenteraad geeft volmacht aan plaatselijk leidinggevend ambtenaar mevrouw Carine
Hougardy, waarnemend directeur-generaal, om een stem uit te brengen conform uw
instructies. In dat geval kan geen enkele afgevaardigde aanwezig zijn op de algemene
vergadering

7.
Gemeentelijk RUP bedrijventerrein Schophem: voorlopige aanvaarding
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 decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009
Overwegende de ontwerpopdracht gegund aan studiebureau Antea Belgium NV, Roderveldslaan 1, 2600
Antwerpen voor de gedeeltelijke herziening van het BPA Hoogsteyns om voor het bedrijf Hobbyshop
Debougnoux een RUP “Gemeentelijk RUP bedrijventerrein Schophem” op te stellen dat de ruimtevraag
van dit bedrijf zou oplossen;
Overwegende de voorbesprekingen, overlegmomenten en plaatsbezoeken die Antea uitgevoerd heeft ter
voorbereiding van dit RUP; dat dit geleid heeft tot een eerste schetsontwerp voor een RUP met duidelijke
randvoorwaarden voor bedrijf en bedrijfsontsluiting;
Gelet op de terugkoppeling met het bestuur en de door het College op 16/05/2019 goedgekeurde nota
ivm de verdere ontwikkeling en uitwerking van dat RUP;
Overwegende de eerste overlegronde met de administraties van Provincie en Vlaamse Overheid omtrent
de inhoud van het RUP, waar een reeks opmerkingen geformuleerd werden door deze beide
administraties;
Overwegende de eerste plenaire overlegronde, georganiseerd in mei 2020, waar door de beide
vernoemde adviserende overheden enkele ernstige opmerkingen gemaakt zijn, die ertoe geleid hebben
dat in november 2020 een informeel overleg georganiseerd is waar de zaakvoerder van Hobbyshop
Debougnoux en zijn technisch adviseur aanwezig waren, alsmede een vertegenwoordiger van de
Vlaamse Overheid en van de Provincie;
Overwegende dat het studiebureau Antea Belgium NV samen met de gemeente een aantal aanpassingen
heeft doorgevoerd aan de teksten en plannen, om tegemoet te komen aan de uitgebrachte adviezen
tijdens de plenaire adviesronde en als reactie op de gemaakte opmerkingen tijdens het overleg van
november 2020;
Gelet op het verslag van deze vergadering, de gewijzigde visie die door het studiebureau Antea Group is
uitgewerkt in een aangepast dossier;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van kracht vanaf 1 september 2009, meer bepaald
gelet op de artikelen 2.2.1 tot en met 2.2.5. en de artikelen 2.2.18. tot en met 2.2.25. in deze Codex;
Gelet op het besluit van de Deputatie van 4 december 2008 waarin het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan van de gemeente wordt goedgekeurd;
Gelet op de visie in het vermelde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en op het feit dat het RUP geen
rechtstreekse uitvoering is van de bindende bepalingen van het GRS maar in zijn globaliteit binnen de
doelstelling van het GRS van Voeren kadert
Overwegende dat de visie en concepten van het voorliggende RUP passen binnen de ruimtelijke
beleidsopties van de gemeente Voeren;
Overwegende dat de visie en concepten getoetst werden aan de recente inzichten rond groenbuffering in
een waardevol, halfopen landschap; dat daartoe in het RUP het nodige maatwerk geleverd is om de
toekomstige loods van het bedrijf op een passende wijze in te kaderen in het beschreven landschap;
Overwegende dat het voorliggende RUP volledig conform de richtlijnen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening werd samengesteld, dat het RUP bestaat uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige
voorschriften, een plan van de bestaande feitelijke en juridische toestand en een grafisch plan;
Overwegende dat het Team MER van de Vlaamse dienst “Kenniscentrum MER” gereageerd heeft op de
eerdere beslissing van de gemeenteraad van 27/05/2021 en gemeld heeft dat de teksten van het RUP
nog niet volledig in orde waren, en dat zij ook nog geen definitief standpunt inzake de gevolgen van dit
plan voor de directe omgeving (plan-MER-analyse) ingenomen hadden;
Gelet op de communicatie met zowel studiebureau en de betrokken Vlaamse dienst hieromtrent;
besluit
Stemmen voor:
Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, Rik Tomsin,
Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michael Henen,
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen,
Alicia Dodemont
Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:
Stemmen niet :

Grégory Happart

Artikel 1

De beslissing van de gemeenteraad van 27 mei 2021 inzake de voorlopige aanvaarding
van dit RUP wordt ingetrokken
Artikel 2
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Gemeentelijk RUP bedrijventerrein Schophem”
wordt nu opnieuw voorlopig aanvaard;
Artikel 3
De nodige stukken worden overgemaakt aan de bevoegde diensten en de nodige
publicaties worden uitgevoerd, zoals voorzien in de regelgeving van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening;
Artikel 4
Een openbaar onderzoek zal zo snel mogelijk en binnen de wettelijke termijnen starten;
8.
KMO-zone Voeren: samenstelling en mandatering "Werkgroep KMO 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 goedkeuring van het BPA “Bedrijventerrein ’s-Gravenvoeren” van 10/10/2007, waarin de
stedenbouwkundige mogelijkheden en randvoorwaarden geschapen worden om langs de Weersterweg een KMOterrein aan te leggen
Overwegende dat recent subsidies beschikbaar kwamen vanuit de Vlaamse Overheid om dergelijke kleinschalige
bedrijventerreinen op een duurzame wijze te realiseren met belangrijke financiële ondersteuning voor die gemeenten
die via een onderzoek en duidelijke feiten aantonen dat het terrein zonder deze subsidies niet op een rendabele
wijze kan gerealiseerd worden
Overwegende dat recent met de POM overlegd is, dat zij een ruime ondersteuning kunnen bieden aan dergelijke
kleine initiatieven en aan de betrokken kleine gemeenten bij allerlei administratieve, beheers- en andere aspecten
hun ervaring kan laten meespelen bij het vlot realiseren van dergelijk project
Overwegende dat het bestuur een oplossing wenst te bieden voor de kleine KMO-bedrijven van de eigen gemeente,
die momenteel geen specifieke en daartoe ingerichte plek hebben om een opstart te doen of om naar te verhuizen
bij problemen op hun huidige locatie
Overwegende dat de eigen diensten reeds een groot aantal zaken onderzocht en voorbereid hebben, zoals een
inrichtingsschets, een raming van de werken, een aantal motivatienota’s en rapporten inzake rendabiliteit van
dergelijk terrein
Overwegende dat gemeenteraad de samenwerking met de POM in een samenwerkingsovereenkomst heeft
goedgekeurd (raadszitting van maart 2021), dat daarin de oprichting van een “Werkgroep KMO Voeren”
goedgekeurd werd, waarbij de vertegenwoordigers van de gemeente op geldige en afdoende wijze gemandateerd
moeten worden
Overwegende dat de “Werkgroep KMO Voeren” reeds enkele keren vergaderd heeft met de POM om de eerste
stappen te zetten in de ontwikkeling van de KMO-zone
Overwegende dat onder “artikel 2 – taakverdeling” van deze overeenkomst de taken van deze werkgroep
beschreven worden, dat deze verder in bijlage 2 van deze overeenkomst zeer gedetailleerd zijn weergegeven
Overwegende dat het mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente zal omschreven worden zoals vervat in
deze bijlage 2, dat het mandaat tot die taken beperkt is en dat bij andere noodzakelijke beslissingen of
goedkeuringen de wettelijke procedures zullen gevolgd worden en de bevoegde bestuursorganen van de gemeente
(gemeenteraad, schepencollege) hun wettelijk taak moeten uitvoeren
Overwegende dat bijvoorbeeld over het tracé der wegen te zijner tijd volgens het Nieuwe Gemeentewegendecreet
een beslissing door de gemeenteraad moet genomen worden, dat dit tijdig aan de gemeentelijke diensten zal
voorgelegd worden om een beslissing voor te bereiden voor de gemeenteraad
Overwegende dat de Werkgroep KMO Voeren dan ook tijdig moet doorverwijzen naar het geëigende
bestuursorgaan voor dergelijke beslissingen of goedkeuringen

besluit
Stemmen voor:

Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen,
Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen,
Alicia Dodemont

Stemmen tegen:
Onthoudingen:

Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michael Henen, Clotilde Mailleu

Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van de “Werkgroep KMO Voeren” om het
project rond de nieuwe KMO-zone samen met de POM Limburg te begeleiden

Artikel 2
De gemeenteraad stelt de volgende leden aan als vertegenwoordigers van de gemeente in
deze Werkgroep KMO Voeren:
 Joris Gaens, burgemeester, bestuursverantwoordelijke
 Kimberly Peeters, Algemeen Directeur, ambtelijke verantwoordelijke
 Roland Vanmuysen, architect stedenbouwkundige Voeren, ambtelijk
verantwoordelijke
Artikel 3
De gemeenteraad mandateert deze vertegenwoordigers om de nodige beslissingen te
nemen in de geciteerde werkgroep, en dit strikt binnen het afsprakenkader en de taakverdeling zoals
neergeschreven in Bijlage 2 bij de eerder goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst
Artikel 4
De gemeenteraad vraagt dat beslissingen die door College, gemeenteraad of een ander
bestuursorgaan moeten genomen worden zoals voorgeschreven in toepasselijke wetgeving, zo snel
mogelijk vanuit de werkgroep gemeld worden en op de eerstvolgende college- of raadszitting voorgelegd
worden
9.
Goedkeuring aanbestedingsbundel voor verbreding van de Berwijn en vernieuwen
voetgangersbrug in Moelingen: Doortocht van de Berwijn in Moelingen” , besteknummer L
7750 I 0001 H
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
Overwegende dat het aanbestedingsdossier voor verbreding van de Berwijn en vernieuwen van de
voetgangersbrug met naam “Doortocht van de Berwijn in Moelingen” met besteknummer L 7750 I 0001 H
werd voorbereid
Overwegende dat het bestek, de plannen en de studie met betrekking tot de voetgangersbrug als bijlage
werden toegevoegd en dat het volledige aanbestedingsdossier ter inzage ligt bij de dienst
grondgebiedzaken
Overwegende dat de vernieuwing van de voetgangersbrug ten laste van de gemeente is
Overwegende dat de gemeente op 23 april 2020 daartoe de samenwerkingsovereenkomst met de VMM
goedkeurde en instemde met de studiekosten voor ontwerp van de voetgangersbrug
Overwegende dat de gemeenteraad instemde met het uitwerken van een stalen brug geraamd op €
27.225 excl. btw of € 44.770 incl. btw
Overwegende dat SWECO voor de aanbestedingsbundel de brug verder uitwerkte en uitkwam op een
veel hogere raming namelijk 77.411,9 excl. btw of 93.668,4 incl. btw
Overwegende dat het belangrijk is om de aanbesteding snel te starten omwille van het grote risico op
overstromingen in Moelingen
Overwegende dat het daarom niet aangewezen is om in dit aanbestedingsdossier het ontwerp van de
brug volledig te herzien omdat dit vertragingen zou veroorzaken op de uitvoering
Overwegende dat omwille van de hoge en onverwachte meerkost en om geen tijd te verliezen voorgesteld
wordt om de brug op te nemen in het voorwaardelijk deel
Overwegende dat indien de gemeente beslist de uitvoering van de brug wel te gunnen bijkomend budget
voorzien dient te worden
Overwegende dat er momenteel 54.000 euro budget voorzien is voor de voetgangersbrug op artikel
2289000/02000/MIL03/MIL03.2
besluit
Stemmen voor:
Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, Rik Tomsin,
Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michael Henen,
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen,
Alicia Dodemont
Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1
Artikel 2

De aanbestedingsbundel “Doortocht van de Berwijn in Moelingen” met besteknummer L
7750 I 0001 H, opgesteld door studiebureau SWECO wordt goedgekeurd
De voetgangersbrug ten laste van de gemeente, geraamd wordt op 77.411,9 excl. btw of
93.668,4 incl. btw, wordt opgenomen in het voorwaardelijk deel

Artikel 3

De gemeenteraad stemt in met het voorzien van bijkomend budget op budgetartikel
2289000/02000/MIL03/MIL03.2 indien het college beslist om ook het voorwaardelijk deel te
gunnen
Artikel 4
het college wordt gelast met de verdere afhandeling van dit dossier
10. Begrotingswijziging 2021 nr. 1 PZ 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 begrotingswijziging 2021 nr. 1 voor de politiezone Voeren in bijlage
Overwegende de bespreking in de begrotingscommissie en in het college van burgemeester en schepenen op 19
augustus 2021

besluit
Stemmen voor:
Stemmen tegen:

Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen,
Shanti Huynen, Joris Gaens, Clotilde Mailleu, Lizzy BuijsenBaillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont
Benoît Houbiers

Onthoudingen:

Michael Henen

Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

De begrotingswijziging gewone en buitengewone dienst voor het jaar 2021 wordt
goedgekeurd
Artikel 2
De gewone en buitengewone politiebegroting wordt overeenkomstig de begrotingswijziging
in bijlage gewijzigd en de nieuwe uitkomst van de begroting wordt vastgelegd zoals in het
syntheseverslag
Resultaat
Voor BW
Na BW
Gewone dienst
€
€
606.174,69
738.982,71
Buitengewone dienst
€ 14.999,85
€ 43.881,12
11. Goedkeuring deelname occasionele gezamenlijke opdracht voertuigverzekeringen Limburgse
politiezones
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 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 48 en 38,
§1, 1°, c.
Gelet op het Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen.
Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen.
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus.

Overwegende dat alle Limburgse politiezones in 2018 hun verzekeringen via een mededingingsprocedure
met onderhandeling hebben aanbesteed. Die opdracht was opgedeeld in 4 percelen en werd gegund voor
een periode van 3 jaren met mogelijkheid tot verlenging met periodes van telkens 1 jaar. De
verzekeringsovereenkomsten vingen aan op 1 januari 2019 en het einde was voorzien op 31 december
2024.
Overwegende dat voor het perceel “voertuigen” de huidige verzekeraar AXA alle Limburgse politiezones
eind juni 2021 aangetekend heeft te kennen gegeven dat zij niet wensen in te gaan op de verlenging van
de verzekeringsovereenkomst dienstvoertuigen vanaf 1 januari 2022.
Overwegende dat zodus de huidige voertuigverzekering voor de Limburgse politiezones op 1 januari 2022
eindigt. Om de continuïteit te waarborgen en de dienstvoertuigen te verzekeren zal de politiezone Limburg
Regio Hoofdstad, net zoals in 2018, als aanbestedende overheid een nieuwe overheidsopdracht
voertuigverzekeringen starten. Dit voor de resterende periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december

2024. Waarna in 2024 voor alle verzekeringen van de politiezones een nieuwe overheidsopdracht kan
worden gestart.
Overwegende dat de deelnemende Limburgse politiezones maximaal willen gebruikmaken van een
schaalvoordeel in deze materie en er mogelijk een gunstig effect op de prijs te verwachten valt. Bovendien
zijn verzekeringscontracten geen gemakkelijk te onderhandelen materie.
In toepassing van artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kunnen bepaalde
specifieke opdrachten voor diensten door twee of meerdere aanbestedende overheden gezamenlijk
worden geplaatst. De betrokken aanbestedende overheden kunnen één aanbestedende overheid onder
hen aanduiden die de plaatsingsprocedure beheert en die optreedt voor rekening van zichzelf en voor
rekening van de andere betrokken aanbestedende overheden. Een occasionele gezamenlijke opdracht is
een opdracht die al dan niet integraal gezamenlijk gerealiseerd wordt in naam van en voor rekening van
meerdere aanbesteders.
Overwegende dat in het kader van deze occasionele gezamenlijke opdracht de politiezone Limburg Regio
Hoofdstad als aanbestedende overheid optreedt in naam van zichzelf en al de Limburgse politiezones. De
deelnemende politiezones zijn:
Nummer Naam
5907
Limburg Regio hoofdstad
5371
Lommel
5372
HANO
5373
Beringen-Ham-Tessenderlo
5375
Heusden-Zolder
5376
Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken
5377
Kempenland
5379
Kanton Borgloon
5380
Tongeren-Herstappe
5381
Bilzen-Hoeselt-Riemst
5382
Voeren
5383
Maasland
5909
CARMA
5853
LaMa
Overwegende dat wanneer de volledige plaatsingsprocedure gezamenlijk wordt doorlopen namens en
voor rekening van alle betrokken aanbestedende overheden, zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het
nakomen van hun verplichtingen. Dit geldt ook wanneer de aanbestedende overheid de
plaatsingsprocedure beheert en optreedt voor rekening van zichzelf en voor rekening van de andere
betrokken aanbestedende overheden.
Overwegende dat om te vermijden dat elke aanbestedende overheid elke beslissing apart dient goed te
keuren, wat tot een aanzienlijk lang besluitvormingsproces zou leiden, de politiezone Limburg Regio
Hoofdstad voor de Limburgse politiezones zal instaan voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en
de voorwaarden van de overheidsopdracht en voor het voeren van de gunningsprocedure en de gunning.
Overwegende dat in het kader van deze overheidsopdracht een aankondiging van de opdracht selectieleidraad en het opdrachtdocument “Occasionele gezamenlijke opdracht: aankoop
voertuigverzekeringen Limburgse politiezones” werd opgesteld door de werkgroep verzekeringen
Limburgse politiezones bestaande uit zes personeelsleden van de Limburgse politiezones aangevuld met
een verzekeringsconsultant (documenten in bijlage). De overheidsopdracht betreft een opdracht voor het
aangaan van verzekeringen voor de dienstvoertuigen van de politiezones en de daar aan gekoppelde
verzekering omnium dienstopdrachten.
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht, dit voor de gehele periode en voor de bovenstaande
Limburgse politiezones, wordt geraamd op 857.084,19 €, incl. BTW.
Overwegende dat het perceel voertuigverzekeringen wordt afgesloten voor een maximale duurtijd van 3
jaar. Deze periode loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024. De opdracht neemt
automatisch een einde op 31 december 2024, zonder dat enige opzeg vereist is. De
verzekeringsovereenkomsten zullen worden afgesloten voor de duur van 1 jaar vanaf 1 januari 2022 en
zijn maximaal 2 keer automatisch stilzwijgend verlengbaar met een periode van telkens 1 jaar.
Overwegende dat de opdracht zal worden gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met
onderhandeling. Tijdens de onderhandelingen kunnen de inschrijvers hun offerte verder toelichten.
Overwegende dat deze raming de limieten van de Belgische en Europese bekendmaking overschrijdt.

besluit
Stemmen voor:
Stemmen tegen:

Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen,
Shanti Huynen, Joris Gaens, Michael Henen, Clotilde Mailleu,
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont
Benoît Houbiers

Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

De politiezone Voeren neemt deel aan de occasionele gezamenlijke opdracht voor aankoop
van voertuigverzekeringen voor alle Limburgse politiezones.
Artikel 2
Politiezone Limburg Regio Hoofdstad wordt gemachtigd om in het kader van een
occasionele gezamenlijke opdracht op te treden als aanbestedende overheid. Deze
machtiging verleent de Politiezone Limburg Regio Hoofdstad de bevoegdheid om op te
treden namens de politiezone voor het vaststellen van de wijze van gunnen en het
vaststellen van de overheidsopdracht, alsook het voeren van de plaatsingsprocedure en de
gunning.
Artikel 3
De uitgave voor onze politiezone voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op
artikel 330/127-08 van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en de
politiezone Limburg Regio Hoofdstad.
De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de zitting is
goedgekeurd, is de zitting gesloten om 20u37.
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