Gemeenteraad VAN donderdag 22 april 2021

Aanwezig:

William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems: Schepenen
Grégory Happart, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Michaël Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy BuijsenBaillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel: Raadsleden
Rik Tomsin: Voorzitter
Joris Gaens: Burgemeester
Kimberly Peeters: Algemeen directeur
Verontschuldigd:
Benoît Houbiers: Raadslid
Afwezig:
De zitting wordt geopend om 20u00.
De gemeenteraad:

Digitale 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 Lizzy Buijsen-Baillien stelde volgende vraag:
We werden aangemerkt als eerste gemeente met een hoge vaccinatiegraad. Zaterdag 17 april volgde een tweede
ronde waardoor we dus op schema blijven.
 Wat zijn de ervaringen tot nu toe betreffende de vaccinatiemomenten?
 Hoeveel % van de Voerense bevolking werd tot nu toe gevaccineerd?
 Wat is het gevolg van de beslissing om Astra Zeneca voorlopig enkel toe te dienen aan 56-plussers?
De burgemeester antwoordde het volgende:
Het eerste vaccinatiemoment ging door op 20 maart. Het tweede moment ging afgelopen zaterdag door. Er werden
respectievelijk 470 en 290 inwoners gevaccineerd. Ik meen te mogen stellen dat de organisatie van beide momenten
erg vlot verliep. Dit viel ook af te leiden uit de vele positieve reacties die we ontvangen hebben. Daarnaast is de
vaccinatie uiteraard ook zichtbaar in de cijfers. Momenteel zijn er 800 65-plussers van Voeren gevaccineerd, dit is
90%; waarbij we met voorsprong koploper zijn ten opzichte van andere gemeenten. Van alle volwassenen heeft
momenteel 30% de eerste prik gekregen; dit zijn 1028 Voerenaars.
De prioritaire doelgroep die gevaccineerd diende te worden waren de 65-plussers. Zij kregen het Astra Zeneca
vaccin toegediend. In een volgende fase zijn risicopatiënten en inwoners met een prioritair beroep aan de beurt
waarna de rest van de bevolking zal volgen. Afhankelijk van het standpunt dat men op Europees en nationaal niveau
zal nemen over het gebruik van Astra Zeneca, zal dit vaccin al dan niet toegediend worden aan deze doelgroepen.
Aangezien het vaccineren van burgers op een solidaire manier dient te gebeuren, waarmee ik bedoel dat de
vaccinatiegraad per gemeente gelijkgaand moet oplopen, en gegeven het feit dat we ten opzichte van andere
gemeenten een zeer hoge vaccinatiegraad hebben op dit moment, is het niet onlogisch dat het volgende
vaccinatiemoment pas binnen enkele weken zal zijn, wanneer de andere gemeenten ons weer wat bijgebeend zijn.
Laten we hopen dat de aanlevering van vaccins vlot en in een snel tempo zal toekomen zodat we het normale leven
weer terug kunnen opnemen.
2. Raadslid Shanti Peerboom-Huynen stelde volgende vraag:
Tijdens een bezoek aan het Milieupark in ’s-Gravenvoeren viel het mij een bijzonder grote drukte op. Er diende die
dag zelfs meer personeel ingeschakeld dan onze twee vaste medewerkers.
Het viel mij ook op dat er ook mensen aanwezig waren die mij onbekend waren. Dat kan uiteraard, maar met
onbekend denk ik dan aan mensen die niet uit onze gemeente komen.
Ik heb dan ook een paar vragen.
1) Hoe is het druktecijfer in aantal eenheden tegenover de vorige jaren?
2) Kan het dat er ook mensen uit andere gemeenten dan Voeren leveren in ons milieupark?
3) Kan men een schatting maken vanwaar die mensen komen?
4) Waarom zouden ze zich bij ons melden? Omwille van de prima service of omwille van sluitingsmaatregelen
in andere parken?
5) Heeft een eventuele verhoging van het aantal bezoekers financiële gevolgen voor onze gemeente?
De burgemeester antwoordde het volgende:
Het klopt inderdaad dat er steeds meer en meer inwoners de weg vinden naar het milieupark. In 2020 waren er
tussen 1 januari tot 10 maart 1.651 bezoekers. In dezelfde periode dit jaar waren er daarentegen 2.018 bezoekers.
Deze cijfers kunnen met elkaar vergeleken worden aangezien deze periode buiten een lock down valt ten gevolge
van de coronacrisis. Tijdens de lock down was het milieupark immers een tijdje gesloten.

De cijfers laten dus een groei zien van zo’n 25 procent sinds vorig jaar. We kunnen dus met zekerheid stellen dat het
wel degelijk drukker wordt in het milieupark.
De toegang is in principe enkel mogelijk voor inwoners van Voeren en mensen met een badge. Badges verstrekt de
gemeente enkel aan mensen die ook afval in Voeren produceren (bijvoorbeeld tweede verblijven, KMO’s en
dergelijke). De werknemers van de gemeente letten ook op of mensen niet met een andere identiteitskaart
langskomen.
Het is ook zo dat de laatste tijd zowel meer Nederlandstalige inwoners als Franstalige inwoners gebruik maken van
het milieupark; voor zover dit onderscheid enige vermelding waard is. Dat er meer Franstalige inwoners naar het
milieupark komen, heeft allicht als oorzaak dat veel Franstalige inwoners van Voeren de afgelopen jaren ook terecht
konden op containerparken in Wallonië en om die reden minder gebruik maakten van ons milieupark. In Wallonië
schijnen ze echter vaak lang aan te moeten schuiven. Volgens onze werknemers zijn deze mensen allemaal heel
enthousiast over het gebruik van het gemeentelijke milieupark omdat ze hier niet lang hoeven te wachten en alles
heel netjes is. We zijn uiteraard blij om vast te stellen dat we hen mogen verwelkomen en dat meer en meer mensen
gebruik maken van het milieupark. Hierdoor wordt er ook meer en meer afval gerecycleerd wat uiteindelijk een van
de doelen is.
Aansluitend spreekt het voor zich dat een grotere drukte op het milieupark sporadisch meer inzet van eigen
personeel vereist. In die zin is er een financiële impact voor de gemeente aangezien er een grotere inzet nodig is
van gemeentearbeiders. Voorlopig heeft dit niet moet leiden tot de aanwerving van meer personeel, maar het aantal
uren dat het beschikbare personeel moet besteden aan het milieupark neemt wel toe.
2.
Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 08.04.2021
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 artikel 538/1 van het decreet lokaal bestuur waarin bepaald wordt dat de notulen van het overlegcomité
gemeente-OCMW ter kennis worden gebracht van de gemeente- en OCMW-raad
besluit
Artikel 1
De raad neemt kennis van het verslag van het overlegcomité tussen gemeente en
OCMW van 8 april 2021 met volgende agenda:
- Tussenkomst van de gemeente in de financiële verplichtingen van het OCMW (Art. 274 DLB)
- Beleidsevaluatie in rapport Jaarrekening 2020
3.
Kennisneming antwoord ABB op klacht tegen deelname ontslagnemend schepen aan gemeenteraad
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 er op 04/02/2021 een klacht werd ingediend bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur tegen
de beslissingen van de gemeenteraad te Voeren van 28 januari 2021
Overwegende dat de gouverneur op 11/03/2021 besloot dat de gemeenteraad van Voeren correct heeft gehandeld
en dat hij niet zal optreden
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 11/03/2021
waarbij besloten werd dat de gemeenteraad correct heeft gehandeld en geen toezichtsmaatregel te
treffen.
4.
Erkenning van Logo regio Hasselt en Logo regio Genk (overkoepeld door Logo Limburg vzw) 20222027
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, in het bijzonder artikels 2 §2, 41 4°&5°, 78 5°&6
Gelet op het decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid in Vlaanderen van 21 november 2003 en latere
wijzigingen. In het bijzonder titel III-hoofdstuk VII
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Logo’s van 30 januari 2009, in het bijzonder hoofdstuk
III
Gelet op het decreet lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 7 §7
Gelet op de omzendbrief van het departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin over het lokaal sociaal beleid van
26 oktober 2018
Gelet op het schrijven van Logo Limburg vzw van 2 april 2021 in bijlage
Gelet op de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen zoals terug te vinden op de website van het Agentschap Zorg en
Gezondheid

Overwegende dat Logo Limburg vzw belast is met de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en dat zij
dat in samenwerking met lokale en regionale partners in Limburg doet, waaronder de lokale besturen
Overwegende dat Logo Limburg de gemeente Voeren ondersteunt bij de uitbouw van een integraal preventief
gezondheidsbeleid en dat Logo Limburg hiervoor zowel kant- en klare thematische materialen aanbiedt, als
materialen voor procesbegeleiding en effectieve procesbegeleiding en coaching op maat
Overwegende dat er in het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Voeren aandacht is voor de
beleidsdoelstelling gezondheid
Overwegende dat ten gevolge van de covid-crisis het belang van gezondheidspromotie en ziektepreventie nog meer
dan ooit duidelijk is geworden. Effectieve gezondheidspromotie en ziektepreventie is integraal en gebeurt in
samenwerking met lokale en regionale partners waarvan Logo Limburg een belangrijke is
Overwegende dat Logo Limburg vzw, die de overkoepelende en inrichtende vzw van Logo regio Hasselt en Logo
regio Genk is, opnieuw erkend moet worden voor de periode 2022-2027.
Overwegende dat hiervoor een lijst van erkende partners, waaronder de lokale besturen die deel uitmaken van het
werkingsgebied van Logo Limburg, deze erkenning formeel moeten ondersteunen (zie artikel 4 van het Besluit van
de Vlaamse Regering van 30/01/2009)
Overwegende dat de ondersteuning van de erkenning geen automatisch lidmaatschap van Logo Limburg vzw
inhoudt en dat de gemeente Voeren geen lid is van de Algemene Vergadering
Overwegende dat de ondersteuning van de erkenning geen financiële impact voor de gemeente Voeren inhoudt
Overwegende de vraag van raadslid Michael Henen namens de RAL-fractie, om Clotilde Mailleu als kandidaatvertegenwoordiger aan de Algemene vergadering van Logo Limburg vzw voor te dragen
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, 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:

Jean Levaux, Michaël Henen

Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

De gemeenteraad ondersteunt de erkenning van Logo regio Hasselt en Logo regio Genk voor de
periode 2022-2027, ondertekent het erkenningsformulier en belast de sociale dienst van het OCMW
met de verdere opvolging hiervan
Bij geheime stemming via digitaal formulier
Met 10 stemmen voor Hilde Broers,
4 stemmen voor Clotilde Mailleu,
/ onthoudingen
Artikel 2
De gemeenteraad beslist dat de gemeente Voeren wel lidmaatschap wenst van de Algemene
Vergadering van Logo Limburg vzw en duidt
Hilde Broers
aan als haar vertegenwoordiger
Artikel 3
Dit besluit wordt samen met het erkenningsformulier en het antwoordformulier Algemene
Vergadering ter kennis gebracht aan Logo Limburg vzw
5.
Aankoop minitractor met maaier
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 de gemeente Voeren gedurende jaren zich inzet voor de ondersteuning van het cultureel- sporten jeugdbeleid
Overwegende dat de gemeente Voeren een versterkt beleid wil voeren voor de verenigingen en hun dagelijkse
vrijwilligers
Overwegende dat het bestuur gemeentelijke verenigingen extra wenst te ondersteunen voor het onderhoud van hun
sportterreinen, om zo hun dagelijkse werkzaamheden te vergemakkelijken en hen een financieel duwtje in de rug te
geven
Overwegende dat verschillende pistes onderzocht werden: maairobots, inschakeling van sociale tewerkstelling en
aankoop tractor met maaier
Overwegende dat de optie tractor met maaier als meest gunstige uit de vergelijking komt en dat hiervoor drie offertes
werden opgevraagd
Overwegende dat er een reglement wordt opgemaakt en voorgelegd aan de gemeenteraad over het gebruik van de
tractor door de verenigingen
Overwegende dat volgende offertes ontvangen werden:
Naam
Prijs (excl.BTW)
Geurts
H.
& € 14.462,81
Zonen nv
Huybrechts Eddy € 15.206,61
Lenaerts
€ 15.289,26

Overwegende dat de minitractor met maaier geleverd kan worden door de firma Geurts H. & Zonen nv voor het
nagerekend bedrag van € 14.462,81 excl. BTW
(€ 17.500 incl. BTW)
Overwegende dat het budget voor deze aankoop niet voorzien is in het meerjarenplan, maar voorzien kan worden door
€ 17.500 budget te verschuiven
Overwegende dat een visum vereist is, dat op 7 april 2021 een visumaanvraag werd ingediend, en dat de financieel
directeur een VOORWAARDELIJK visum verleende op 8 april 2021, nl.
De financieel directeur verleent een voorwaardelijk visum.
Op budgetartikel 2430000/02000 is slechts 1.204,51 euro beschikbaar.
Het visum wordt verleend onder voorwaarde dat extra krediet ten bedrage van 17.500 euro wordt voorzien
op artikel 2430000/02000.
Overwegende dat op budgetartikel 2250000/02000/PAT01/PAT01.4 een budget van 29.118,51 euro beschikbaar is
waarvan 17.500 euro kan gebruikt worden voor deze aankoop
Overwegende dat het bedrag van 17.500 euro via een aanpassing van de ramingen kan worden toegevoegd aan het
budget op artikel 2430000/02000 zodoende dat er voldoende budget beschikbaar is
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen,
Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen,
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel
Stemmen tegen:
Jean Levaux, Michaël Henen, Clotilde Mailleu
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3

Dit besluit impliceert een financiële opvolging
Goedkeuring wordt gegeven aan de aankoop van een minitractor met maaier
De aankoop gebeurt bij:
 Naam leverancier: Geurts H. & Zonen nv
 Ondernemingsnummer/BTW-nummer: BE0421.693.048
 Adresgegevens leverancier: Riemsterweg 242, 3740 Spouwen-Bilzen, info@geurtsh.be
Prijs: € 14.462,81 excl. BTW , € 17.500 incl. BTW
 Levering: Schietekamer 6, 3798 Voeren
Artikel 4
De uitgave wordt gedaan vanaf artikel 2430000/02000 ingeschreven in het meerjarenplan 20202025, jaar 2021
Artikel 5
De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de verschuiving van € 17.500 budget van artikel
2250000/02000/PAT01/PAT01.4 naar artikel 2430000/02000 als oplossing voor het krediettekort en
antwoord op het voorwaardelijk visum
Artikel 6
De financiële dienst maakt de bestelbon op en verstuurt deze naar de firma
6.
Reglement gebruik minitractor met maaier
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 de gemeente Voeren gedurende jaren zich inzet voor de ondersteuning van het cultureel- sporten jeugdbeleid
Overwegende dat de gemeente Voeren een versterkt beleid wil voeren voor de verenigingen en hun dagelijkse
vrijwilligers
Overwegende dat het bestuur gemeentelijke verenigingen extra wenst te ondersteunen voor het onderhoud van hun
terreinen, om zo hun dagelijkse werkzaamheden te vergemakkelijken en hen een financieel duwtje in de rug te
geven
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 april waarbij de gemeente overgaat tot de aankoop van een tractor
met maaier en hiervoor een reglement inzake gebruik goedgekeurd dient te worden
Overwegende het reglement in bijlage
Overwegende dat de minitractor en maaier eigendom zijn van de gemeente Voeren en deze dus ook door de
gemeente gebruikt kunnen worden
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen,
Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen,
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel
Stemmen tegen:
Jean Levaux, Michaël Henen, Clotilde Mailleu
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

Het reglement inzake gebruik van minitractor en maaier ter beschikking gesteld door de gemeente
Voeren, toegevoegd in bijlage, wordt goedgekeurd
Artikel 2
Het college wordt belast met het afsluiten van een individuele gebruikersovereenkomst met de
erkende vereniging die gebruik wenst te maken van de minitractor en maaier
7.
Fluvius OV - Algemene vergadering 26 mei 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 het feit dat de gemeente aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 22 maart 2021 werd opgeroepen om deel te nemen
aan de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging die op 26 mei
2021 wordt gehouden met als agenda:
1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de
Commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020.
3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.
Gelet op het feit dat de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering statutair en decretaal tijdig bijeengeroepen
moet worden en rekening houdend met de meest actuele kennis over de coronasituatie en de daarmee gepaard
gaande regels van de overheid, ziet Fluvius Opdrachthoudende Vereniging zich verplicht om deze vergadering op
digitale wijze te organiseren
Gelet op de beraadslagingen
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen,
Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen,
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel
Stemmen tegen:
Jean Levaux, Michaël Henen, Clotilde Mailleu
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering
van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 26 mei 2021 met als agendapunten:
1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de
Commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020.
3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de digitale Algemene Vergadering tevens
Jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 26 mei 2021 (of iedere andere datum
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op
de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige
beslissing
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
8.
Fluvius Limburg - Algemene vergadering tevens jaarvergadering, 30 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 het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende
vereniging Fluvius Limburg

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 29 maart 2021 werd opgeroepen om deel te
nemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Limburg die op 30 juni 2021 plaatsheeft in
PXL-Congress (blok D), Elfde-Liniestraat 23a te 3500 Hasselt
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente/stad per brief van 29 maart 2021
overgemaakt werd
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden
niet vaststaat onder welke vorm deze Algemene Vergadering zal kunnen plaatsvinden
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie via
het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en
aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst kan
desgevallend overgegaan worden tot het houden van een digitale Algemene Vergadering indien dit
noodzakelijk mocht blijken
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen,
Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen,
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel
Stemmen tegen:
Jean Levaux, Michaël Henen, Clotilde Mailleu
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering
van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg d.d. 30 juni 2021:
1. Kennisneming verslagen van Fluvius Limburg van de Raad van Bestuur en van de commissaris over
het boekjaar 2020.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Limburg afgesloten op 31 december 2020 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de
commissaris van Fluvius Limburg met betrekking tot het boekjaar 2020.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen:
7.1 Actualisering van het register van de deelnemers
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Algemene
Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg op 30 juni
2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius
Limburg, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be .
9.
Regularisatie openbaar domein Komberg - voorlopige goedkeuring
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 bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het verzoek van Herman van den Bosch en Eliza Lemmerlijn, Kerkstraat 7, 3790 VOEREN, gedateerd op
03/11/2020, met de vraag tot de wijziging van een deel van de buurtwegen nrs. 4 en 26 in de Atlas van de
Buurtwegen van Voeren, deelgemeente Sint-Martens-Voeren, en dit ter hoogte van de bedding van de Veurs net ten
noorden van de kerk in en aan Komberg;
Overwegende dat uit analyse van de Atlas van de Buurtwegen kan besloten worden dat de uitzonderlijke brede
openbare weg op die plaats eigenlijk een openbare wasplaats of “lavoir” moet geweest zijn, waar aan de oever van
de Veurs het linnen gereinigd werd;
Gelet op het feit dat het hier gaat over een reeds lang aanwezige inname van een deel van de vernoemde
buurtwegen door privaat terrein van beide verzoekers, dat zij deze toestand zo gevonden hebben bij aankoop van
deze percelen, dat de genoemde delen van het openbaar domein aangeduid zijn met perceelsnummers op het
kadasterplan;
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863, bij de wet van 9
augustus 1948 en bij decreet van 4 april 2014, inzonderheid de artikels 27 tot en met 29;
Gelet op het Decreet houdende de gemeentewegen van 03/05/2019;

Gelet op de bepalingen opgenomen in artikel 14 en in artikels 16, 17, 18 en 19 van vernoemd Decreet houdende de
gemeentewegen;
Gelet op artikel 14 § 2 van het vermelde decreet van 2019: “Eenieder heeft het recht om een verzoekschrift in te
dienen bij de gemeente waarin gemotiveerd wordt dat een gemeenteweg, of een deel ervan, getroffen is door een
dertigjarig niet-gebruik door het publiek. Het bewijs wordt geleverd door een rechterlijke uitspraak of met alle
middelen van recht.”
Gelet op de bijgevoegde plannen van landmeter-expert Robert Palmans van 07/07/2021, nl.:
 een uittreksel uit de Atlas van de Buurtwegen
 een uittreksel uit het kadaster
 een uittreksel uit het gewestplan
 een uittreksel uit de topografische kaart van de betrokken deelgemeente
 het afschaffings- en ruilingsplan met het ontwerp van rooilijnplan
Overwegende dat de verzoekers de aanpassing aan de Atlas van de Buurtwegen van deelgemeente Sint-MartensVoeren in Voeren voorstellen omdat verzoekers van plan zijn hun goed, waar ook een woning bij hoort op adres
Kerkstraat 7, en een grote tuin, te verkopen; dat zij duidelijkheid wensen en willen vermijden dat zij nu een deel van
het ingenomen openbaar domein verkopen, hetgeen juridisch eigenlijk onmogelijk is.
Overwegende dat de aanpassing aan de Atlas der Buurtwegen van Sint-Martens-Voeren te Voeren aangewezen is
omwille van de hierna opgesomde redenen;
Overwegende dat met behulp van de vaststellingen van de landmeter en eigen onderzoek, o.a. door analyse van de
luchtfoto van 1971 van betrokken omgeving, met grote zekerheid kan besloten worden dat er hier sprake is van een
meer dan dertigjarig niet-gebruik van een deel van het openbaar domein ter hoogte van Komberg;
Overwegende dat er geen enkel praktisch, verkeerskundig of ander nut bestaat om dit deel van het openbaar
domein terug open te stellen voor publiek gebruik, dat de gemeente geen enkel baat heeft bij de vergroting van haar
openbaar domein op deze manier en op deze plaats;
Overwegende dat dan kan vastgesteld worden dat er een bewezen dertigjarig niet-gebruik bestaat van dit deel van
het openbaar domein, en dat er geen enkele reden bestaat om dit terrein terug “in te lijven” bij het bestaande
openbaar domein
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, JeanMarie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michaël Henen,
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen,
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel
Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1
De gemeenteraad heeft in januari jongstleden het voornemen om de buurtwegen nrs. 4 en 26 in de
Atlas van de Buurtwegen van Sint-Martens-Voeren te Voeren te wijzigen reeds beslist, en wenst dit te doen zoals
weergegeven op de bijgevoegde plannen, en een ontwerp van rooilijnplan vast te stellen voor de aangepaste delen
van deze bestaande buurtwegen
Artikel 2
De ontwerp-rooilijn van de vermelde delen van de buurtwegen nrs. 4 en 26 in de deelgemeente SintMartens-Voeren te Voeren, zoals weergegeven op het bijgevoegde ontwerp van rooilijnplan, wordt voorlopig
vastgesteld
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het organiseren van het openbaar
onderzoek over de aanpassing aan de Atlas van de Buurtwegen en het bijbehorende ontwerp van rooilijnplan
TP 1. Politieverordening m.b.t. de verplichting voor elke rijwieler om op het grondgebied van de Gemeente
Voeren van een geluidstoestel gebruik te maken
Mondelinge toelichting raadslid Michaël Henen:
Geachte collega’s,
Dames en heren,
Dit voorstel wordt eigenlijk op de preventie dan eerder op de repressie gericht.
Zoals jullie weten, is onze gemeente onderworpen aan een aanzienlijke toeristische stroom die grotendeels uit
lopende en fietsende wandelaars bestaat.
In het kader van de ontwikkeling van onze fietspadnetwerk, lijkt het mij van groot belang om de samenleving tussen
enerzijds de lokale bevolking en de toeristen, en anderzijds de wandelaars en de fietsers.
Ondanks het feit dat deze episode een folkloristisch aspect kende, was het incident in de Hoge Venen een ervaring
die ons aan het denken mag zetten.
Door andere persoonlijke ervaringen die ik regelmatig op het fietspad tussen Sint-Martens en ’s Gravenvoeren
beleefd heb, kan ook afgelegd worden dat er iets moet gebeuren.
Ter informatie, is de fietsbel optioneel bij aankoop van een rijwiel, ondanks de wettelijke verplichting om van een
geluidstoestel uitgerust te zijn.
Als artikel 82.2 van geciteerde koninklijk besluit deze vereist, vereist dit helaas niet om deze te gebruiken.
Om de gebruiksvriendelijkheid van onze wegen en de samenleving tussen fietsers en andere weggebruikers
waarborgen en verbeteren, ligt vandaag dit voorstel op tafel.

Ik dank jullie voor uw aandacht.
Mondelinge toelichting burgemeester Joris Gaens:
Bedankt voor het voorstel.
Ik heb uw voorstel in eerste instantie voorgelegd aan onze eigen politiezone aangezien het een nieuwe
politieverordening betreft. Zij beschikken ook over de nodige kennis van het verkeersreglement en, zeker niet
onbelangrijk, zij moeten in de praktijk ook overgaan tot handhaving. De toepassing van nieuwe reglementen moeten
immers ook gehandhaafd kunnen worden.
De wegcode zegt nu reeds dat elke fiets die op de openbare weg rijdt een bel moet hebben die hoorbaar is vanop
een afstand van 20 meter. Dit is met andere woorden reeds ingebed in bestaande regelgeving.
Ons bestuur is van mening, na het advies te hebben ontvangen van de deskundigen van de politiezone, geen
voorstander te zijn van deze politieverordening en dit omwille van de volgende argumentaties:
 Indien de verordening aangenomen wordt, zou je fietsers verplichten om bijna permanent te bellen; indien
een andere fietser of voetganger in de buurt is. Waar trek je in dat geval de grens wanneer je zou moeten
bellen en wanneer niet? Het continue gebruik van de bel gaat zeker voor overlast zorgen en de experten zijn
bovendien niet overtuigd dat het de veiligheid gaat bevorderen. Als iedereen permanent gaat bellen gaat de
voornaamste functie van de bel immers verloren; met name het verwittigen van mensen bij gevaar.
 Daarnaast gaan mensen van buiten Voeren deze reglementering niet kennen; vermoedelijk het merendeel
van de fietsers. Een dergelijke verordening zou bijgevolg tot veel verwarring leiden.
 Ten derde is de inhoud van de verordening zeer moeilijk te handhaven. Als we regels zouden invoeren
waarvan je op voorhand weet dat de politie die niet gaat kunnen handhaven, zijn we problemen en
discussies aan het voorprogrammeren.
 Ten vierde is dit een politiebesluit dat het parket niet gaat willen vervolgen waardoor er ook nog eens geen
gevolg zou zijn bij vaststellingen.
De huidige wetgeving laat voldoende mogelijkheden toe om op te treden. Omwille van deze reden, de voornoemde
argumentaties en gezien het bestaande verkeersreglement zijn we geen voorstander om afzonderlijke
politiebesluiten te gaan invoeren.
Tot slot kan ik nog meegeven dat de politie tot zover hierover nog geen klachten ontvangen heeft.
Aan de algemeen directeur zou ik willen vragen om deze argumentaties op te nemen in de notulen.
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 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en meer bepaald artikel 82.2 die luidt als volgt: “De rijwielen
moeten uitgerust zijn met een geluidstoestel dat uit een bel bestaat die kan gehoord worden van op een afstand van
20 meter.”
Gezien dat, dikwijls in naam van het verlichten van het rijwiel, deze regelgeving weinig gerespecteerd wordt en dat
er fietsers zijn die deze bepalingen overtreden door geen geluidstoestel te plaatsen maar ook, wanneer er een is,
deze niet gebruiken bij het naderen van voetgangers of andere fietsers
Gelet het feit dat de gezondheidscrisis, die het gevolg van het Coronavirus is, een grotere interesse in
openluchtsporten – in het bijzonder in fietsen – bevorderd heeft
Gelet het feit dat de Gemeente Voeren ter zake een proactief beleid voert, met name via het leggen van fietspaden
Overwegende dat fietspaden niet gesplitst zijn en dat de weggebruikers niet achter elkaar moeten rijden of lopen,
hetgeen kan leiden, bijvoorbeeld, tot een gevaarlijke toestand waarin de voetgangers geen tijd hebben om de
fietsers te horen, die van achter hen snel aankomen
Overwegende dat het bijzonder belangrijk is om de samenleving tussen fietsers en de andere weggebruikers,
voornamelijk de (jongste) voetgangers, te beschermen
besluit
Stemmen voor:
Jean Levaux, Michaël Henen, Clotilde Mailleu
Stemmen tegen:

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

Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1: ter aanvulling op artikel 82.2 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 over de verplichting voor de
fietsen om uitgerust te zijn met een geluidstoestel die kan gehoord worden van op een afstand van 20 meter, zijn de
fietsers, die op het grondgebied van de Gemeente Voeren circuleren, verplicht om gebruik van dit geluidstoestel te
maken bij het tegenkomen of inhalen van andere gebruikers van de openbare weg
Artikel 2: mits andere straffen terzake voorzien zijn, zullen de overtreders met politiestraffen gestraft worden
Artikel 3: afschrift van dit besluit wordt aan de toezichthoudende en rechterlijke instanties, alsook de Politie Voeren
toegezonden

De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de digitale zitting is
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