
Gemeenteraad VAN donderdag 22 oktober 2020 

  
Aanwezig: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux: Schepenen 

Grégory Happart, Yolanda Daems, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Michaël Henen, 

Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont: Raadsleden 

Rik Tomsin: Voorzitter 

Joris Gaens: Burgemeester 

Erika Brouwers: Algemeen directeur wnd. 

Verontschuldigd:  

William Nijssen: Schepen verontschuldigd voor punt 9 

Benoît Houbiers: Raadslid 

Yolanda Daems: Raadslid verontschuldigd voor punt 18 

Lizzy Buijsen-Baillien: Raadslid verontschuldigd voor punt 2, 3, 4 

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 
Artikel 1 Raadslid M. Henen stelde volgende schriftelijke vraag:  
Met de verschillende maatregelen, hebben de afgelopen maanden bevestigd dat Voeren nog steeds een toeristische 

hub is. En wie toerisme zegt, zegt ook mogelijke hinder, met name inzake afval. 

Op veel verschillende en strategische plaatsen werd er straatmeubilair geïnstalleerd, zoals bijvoorbeeld tafels, banken, 

speelruimtes enz. Jammer genoeg, werden enkele van al deze faciliteiten met vuilnisbakjes niet voorzien: de foto’s 

hiernaast lijden tot geen dubbelzinnigheid. 

 
Zoals uit deze foto blijkt, kunnen wij op de maatschappelijke verantwoordelijkheid niet vertrouwen, en zelfs nog meer 

zolang mensen wegwerpmondmaskers blijven gebruiken: tijdens mijn geregelde wandelingen zie ik zo vaak zwerfvuil 

zoals sigarettenpeuken, etensresten, blikjes, flesjes… en onlangs mondmaskers op de grond liggen. 

Dat veroorzaakt natuurlijk ergernis, maar ook kosten voor de overheid en, bijgevolg, voor de gemeenschap, vanwege 

de opruim van het zwerfvuil. 

Incivieken zullen altijd incivieken blijven, da’s een feit. Maar als overheid moeten wij proberen op alle manieren om dit 

fenomeen een halt toe te roepen: het gaat om de bescherming van ons milieu, onze leefomgeving en natuurlijk, van 

onze planeet. 

 



Vandaar deze vragen: met het oog op verbetering van onze zwerfvuilpolitiek, zou het mogelijk zijn om een kadaster 

van al deze strategische plaatsen op te richten en, volgens de vaststellingen, vuilnisbakjes toevoegen waar het nodig 

is? Bovendien, zou het mogelijk zijn om deze regelmatig te legen? 

De burgemeester geeft het volgende antwoord: 
Bedankt voor uw vraag. Als bestuur dragen we een propere natuur zonder zwerfvuil hoog in het vaandel. Dat is 
immers een van de doelstellingen die we wensen te bewerkstelligen met de invoering van het nieuwe GAS-
reglement. Hiermee kan er opgetreden worden tegen personen die zwerfvuil achterlaten.  
We hebben een kaart met de plaatsen waar toeristische bankjes staan. U kunt deze plaatsen zien op de kaart zoals 
weergegeven op de slide. Het zijn er iets meer dan 100; een heel aantal als u het mij vraagt. Niet al deze bankjes 
zijn voorzien van vuilbakken. Van de vuilbakken hebben we eveneens een opsomming met de locatie. De ruim 100 
vuilbakken worden iedere maandag geleegd door onze technische dienst aan de hand van deze lijst, met andere 
woorden dus één keer per week. In het toeristisch seizoen wordt de ophaling verdubbeld naar twee keer per week. 
Er zijn natuurlijk ook vuilbakken die niet bij een (toeristisch) bankje staan. Het spreekt voor zich dat dit heel wat werk 
met zich meebrengt voor de technische dienst.  
Het is geen doelstelling om alle bankjes te voorzien van vuilbakken. Het is zelfs een bewuste keuze. Ons 
vuilbakbeleid volgt immers de volgende uitgangspunten: 

• Voor de plaatsing van vuilbakken volgen we de adviezen van Mooimakers. Mooimakers is het Vlaamse 
initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van OVAM, Fost Plus en de VVSG1. Mooimakers voert onderzoek, 
stimuleert kennisuitwisseling, organiseert campagnes en ondersteunt op een proactieve manier alle actoren 
die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf aanstekelijke acties op. Ze geven uitvoering aan 
het beleid rond zwerfvuil en sluikstorten. Mooimakers ijvert voor een maatschappij waar zwerfvuil en 
sluikstort onaanvaardbaar is. 
Mooimakers heeft analyses gemaakt om te bepalen op welke plaatsen het best een vuilbak kan staan. In 
principe raden zij aan om alleen vuilbakken te plaatsen op plekken waar “out of home” consumptie 
plaatsvindt. Vuilbakken die op andere plekken staan, trekken sluikstort aan. Bankjes komen hier in principe 
voor in aanmerking. 

• De wekelijkse leging van alle (ruim 100) vuilbakken kost onze technische dienst iedere week veel tijd. Om dit 
zo efficiënt mogelijk te laten verlopen proberen we alleen vuilbakken te voorzien op plaatsen die makkelijk 
bereikbaar zijn met een busje. Langs bospaden zal dus (bijna) nooit een vuilbak staan, ook niet als daar een 
bankje staat. Bij goed bereikbare picknick bankjes zal steeds een vuilbak in de buurt aanwezig zijn. 

• De ervaring is dat wandelaars over het algemeen netjes omgaan met hun afval en als er geen vuilbak 
beschikbaar is ze het eigen afval meenemen, hetgeen ook de bedoeling is. Op plaatsen waar voornamelijk 
of alleen wandelaars komen hoeft dus niet per se een vuilbak te staan. Dat is immers ook het idee; dat 
eenieder zijn eigen afval even meeneemt tot ze een vuilnisbak tegenkomen. 

• Als er afval ligt rond bankjes bestaat dat meestal uit zaken als blikjes, snoeppapiertjes en tegenwoordig 
mondmaskers. Dit is hetzelfde afval dat we langs onze wegen tegenkomen. Dit wordt regelmatig door onze 
technische dienst of groenploeg opgeruimd. 

Om sluikstorten tegen te gaan is ons beleid om gedumpt afval zo snel mogelijk op te ruimen. Afval trekt immers afval 
aan. Door de omgeving netjes te houden zullen mensen ook minder snel afval achterlaten. Ook stimuleren we het 
organiseren van zwerfvuilacties door particulieren en verenigingen. Verschillende mensen ruimen al periodiek 
zwerfvuil voor ons op. Op termijn willen we hierbij ook meer gaan inzetten op de tools die Mooimakers ons hiervoor 
biedt. Vooral de “Claimkaart” waarop mensen hun eigen stuk van de gemeente kunnen claimen en beloven om het 
schoon te houden kan daarbij van pas komen. 
Daarnaast is ons vuilbakkenbeleid ook gebaseerd op de ervaring van onze ploegen en zij geven aan wanneer ze 
extra maatregelen op bepaalde locaties nodig achten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van een vuilbak of 
hem juist weghalen als er veel gesluikstort wordt. We zijn enige tijd geleden voorzichtig begonnen met het wat meer 
formaliseren van onze aanpak. Hiervoor willen we een tool van Mooimakers genaamd “Mijn mooie straat” gaan 
gebruiken. Hiervoor hebben we een inventarisatie van alle vuilbakken gemaakt en een deel van onze ploegen heeft 
hiervoor al een opleiding gekregen. In het voorjaar van 2021 zal de tool in gebruik genomen worden. 
Met “Mijn mooie straat” kunnen we niet alleen bijhouden hoe vol onze vuilbakken zijn als we ze ledigen, maar ook op 
welke plekken regelmatig sluikstorten plaatsvinden. Met de informatie die we zo verzamelen kunnen we dan na een 
tijd de plaatsing van vuilbakken optimaliseren en nog gerichtere acties ondernemen. 
 

 
1 De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus is 
verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België. De lokale overheden zijn 
verantwoordelijk voor de openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (vvsg). 



 
 

2. Kerkbestuur Sint-Petrus Teuven - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 opgemaakt in 2020 

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 decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking van de 

erkende erediensten 

Gelet op het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, de 

budgetwijzigingen en de jaarrekeningen van de kerkbesturen 

Overwegende dat de gemeente de meerjarenplanwijziging 2020-2025 opgemaakt in 2020 van het kerkbestuur Sint-

Petrus Teuven en het advies van het bisdom hieromtrent op 17 september 2020 ontving via Religiopoint  

Overwegende het advies van het bisdom dat gunstig is  

Overwegende dat er geen wijzigingen aan de exploitatiebudgetten worden aangebracht, maar dat de wijziging 

ingegeven wordt door instandhoudingswerken aan de Sint-Petruskerk, de bijbehorende architectkosten en de 

financieringswijze van deze uitgaven 

Overwegende dat dit wordt toegelicht in de notulen van de vergadering van de kerkraad van 3 augustus 2020 en in de 

toelichtingsnota bij de budgetwijziging 2020 

Overwegende dat het kerkbestuur de geraamde architectkosten (€ 20.000 in 2020, € 18.660 in 2021) zelf zal 

financieren via hun reserves op een patrimoniumrekening 

Overwegende dat ze voor de instandhoudingswerken aan de kerk zowel in 2020 als in 2021 een premie-aanvraag 

volgens de standaardprocedure bij het Agentschap Onroerend Erfgoed wensen te doen, dat ze in 2020 en 2021: 

- een premie van € 15.000 budgetteren 

- een raming van de uitvoeringskosten van € 30.250 budgetteren 

- een gemeentelijke investeringstoelage van € 15.250 vragen 

besluit 

Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 

Michaël Henen, Clotilde Mailleu, Steven Heusschen, Alicia Dodemont 

Stemmen tegen:  

Onthoudingen:  

Ongeldig: Grégory Happart 

Stemmen niet :   

Artikel 1 De gemeenteraad keurt de meerjarenplanwijziging 2020-2025 opgemaakt in 2020 van het 

kerkbestuur Sint-Petrus Teuven goed 

Artikel 2 De gevraagde gemeentelijke investeringstoelagen van € 15.250 in 2020 en 2021 worden bij de 
eerstvolgende aanpassing van het gemeentelijk meerjarenplan voorzien 

 



Artikel 3 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden 
3. Kerkbestuur Sint-Petrus Teuven - Budgetwijziging 2020 

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 lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking van de 

erkende erediensten  

Gelet op de budgetwijziging 2020 van het kerkbestuur Sint-Petrus Teuven, die op 18 september 2020 door het centraal 

kerkbestuur via Religiopoint werd ingediend bij de gemeente 

Gelet op het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, de 

budgetwijzigingen en de jaarrekeningen van de kerkbesturen 

Gelet op het advies van het bisdom dat gunstig is 

Overwegende dat de budgetwijziging voor het jaar 2020 identiek is aan de voorgelegde meerjarenplanwijziging 2020-

2025, jaar 2020  

besluit 
Artikel 1 De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2020 van het kerkbestuur Sint-Petrus Teuven 

Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden 

4. Kerkbestuur Sint-Petrus Teuven - Budget 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 decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking van de 

erkende erediensten 

Gelet op het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, de 

budgetwijzigingen en de jaarrekeningen van de kerkbesturen 

Overwegende dat de gemeente het budget 2021 van het kerkbestuur van Teuven en het advies van het bisdom 

hieromtrent op 18 september 2020 ontving via Religiopoint  

Overwegende het advies van het bisdom dat gunstig is  

Overwegende dat het budget 2021 binnen het gewijzigd meerjarenplan 2020-2025 past en volgende gemeentelijke 

toelagen gevraagd worden: 

 - exploitatietoelage: € 13.604,93 

 - investeringstoelage: € 15.250 

besluit 
Artikel 1 De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van het kerkbestuur Sint-Petrus Teuven 
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden 

5. Kerkbestuur OLV ten Hemelopneming Moelingen - Budgetwijziging 2020 

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 lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking van de 

erkende erediensten  

Gelet op de budgetwijziging 2020 van het kerkbestuur OLV ten Hemelopneming Moelingen, die op 18 september 2020 

door het centraal kerkbestuur via Religiopoint werd ingediend bij de gemeente 

Gelet op het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, de 

budgetwijzigingen en de jaarrekeningen van de kerkbesturen 

Gelet op het advies van het bisdom dat gunstig is, mits volgende opmerking: Z: Het gebudgetteerd investeringstekort 

wordt gecompenseerd door het investeringsresultaat van de jaarrekening. 

Overwegende dat de budgetwijziging de positieve Z-waarde van 42.823,67 euro uit de jaarrekening 2019 wegwerkt  

Overwegende dat het budget nog steeds binnen het goedgekeurde meerjarenplan past  

besluit 
Artikel 1 De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2020 van het kerkbestuur OLV ten 

Hemelopneming Moelingen 

Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden 

6. Kerkbestuur OLV ten Hemelopneming Moelingen - Budget 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 decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking van de 

erkende erediensten 

Gelet op het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, de 

budgetwijzigingen en de jaarrekeningen van de kerkbesturen 

Overwegende dat de gemeente het budget 2021 van het kerkbestuur van Moelingen en het advies van het bisdom 

hieromtrent op 18 september 2020 ontving via Religiopoint  

Overwegende het advies van het bisdom dat gunstig is  

Overwegende dat het budget 2021 binnen het meerjarenplan 2020-2025 past en volgende gemeentelijke toelagen 

gevraagd worden: 

 - exploitatietoelage: € 26.073,58 

 - investeringstoelage: € 23.084 

besluit 
Artikel 1 De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van het kerkbestuur OLV ten Hemelopneming 

Moelingen 
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden 

7. Kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren - Budgetwijziging 2020 

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 lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking van de 

erkende erediensten  

Gelet op de budgetwijziging 2020 van het kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren, die op 18 september 2020 

door het centraal kerkbestuur via Religiopoint werd ingediend bij de gemeente 

Gelet op het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, de 

budgetwijzigingen en de jaarrekeningen van de kerkbesturen 

Gelet op het advies van het bisdom dat gunstig is, mits volgende opmerking: Z: Het gebudgetteerd investeringstekort 

wordt gecompenseerd door het investeringsresultaat van de jaarrekening. 

Overwegende dat er als gevolg van de voorziene wijzigingen een stijging is van de exploitatietoelage van 29.767,15 

euro naar 32.476,34 euro, voornamelijk door een minderontvangst uit huurinkomsten 

Overwegende dat het budget hierdoor niet meer binnen het meerjarenplan past en een meerjarenplanwijziging 

noodzakelijk is 

Overwegende dat de penningmeester hierover werd ingelicht op 2 oktober 2020 door de financieel directeur 

besluit 

Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-

Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, 

Steven Heusschen, Alicia Dodemont 

Stemmen tegen: Jean Levaux 

Onthoudingen: Michaël Henen, Clotilde Mailleu 

Ongeldig: Grégory Happart 

Stemmen niet :   

Artikel 1 De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2020 van het kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-

Voeren niet goed omdat er eerst een meerjarenplanwijziging dient te worden opgemaakt 

Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden 

8. Kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren - Budget 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 decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking van de 

erkende erediensten 



Gelet op het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, de 

budgetwijzigingen en de jaarrekeningen van de kerkbesturen 

Overwegende dat de gemeente het budget 2021 van het kerkbestuur van Sint-Pieters-Voeren en het advies van het 

bisdom hieromtrent op 18 september 2020 ontving via Religiopoint  

Overwegende het advies van het bisdom dat gunstig is  

Overwegende dat het budget 2021 binnen het meerjarenplan 2020-2025 past en volgende gemeentelijke toelage 

gevraagd wordt: 

 - exploitatietoelage: € 29.098,05 

besluit 
Artikel 1 De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van het kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-

Voeren 
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden 

9. Kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-Voeren - Budget 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 decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking van de 

erkende erediensten 

Gelet op het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, de 

budgetwijzigingen en de jaarrekeningen van de kerkbesturen 

Overwegende dat de gemeente het budget 2021 van het kerkbestuur van Sint-Martens-Voeren en het advies van het 

bisdom hieromtrent op 18 september 2020 ontving via Religiopoint  

Overwegende het advies van het bisdom dat gunstig is, mits volgende opmerking: Z: Investeringsresultaat dient gelijk 

te zijn aan nul. Bijkomende investeringsbeleggingen te voorzien (op post 436 Investeringsbeleggingen). Dit geldt niet 

voor de jaarrekening. 

Overwegende dat het budget 2021 binnen het meerjarenplan 2020-2025 past en volgende gemeentelijke toelage 

gevraagd wordt: 

 - exploitatietoelage: € 14.259,23 

besluit 
Artikel 1 De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van het kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-

Voeren 
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden 

10. Kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal - Budget 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 decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking van de 

erkende erediensten 

Gelet op het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, de 

budgetwijzigingen en de jaarrekeningen van de kerkbesturen 

Overwegende dat de gemeente het budget 2021 van het kerkbestuur van Remersdaal en het advies van het bisdom 

hieromtrent op 18 september 2020 ontving via Religiopoint  

Overwegende het advies van het bisdom dat gunstig is, mits volgende opmerking: E: Stichtingen deficitair. Er werden 

geen ontvangsten geboekt? 

Overwegende dat het budget 2021 binnen het meerjarenplan 2020-2025 past en volgende gemeentelijke toelage 

gevraagd wordt: 

 - exploitatietoelage: € 11.545,64 

besluit 
Artikel 1 De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van het kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal 
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden 

11. Kerkbestuur Sint-Lambertus 's-Gravenvoeren - Budget 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 decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking van de 

erkende erediensten 

Gelet op het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, de 

budgetwijzigingen en de jaarrekeningen van de kerkbesturen 

Overwegende dat de gemeente het budget 2021 van het kerkbestuur van ’s-Gravenvoeren en het advies van het 

bisdom hieromtrent op 18 september 2020 ontving via Religiopoint  

Overwegende het advies van het bisdom dat gunstig is 

Overwegende dat kerkbestuur Sint-Lambertus nog niet over een door de gemeenteraad goedgekeurd meerjarenplan 

2020-2025 en budget 2020 beschikt 

Overwegende dat deze beleidsrapporten eerst nog opnieuw dienen te worden voorgelegd alvorens het budget 2021 

kan worden behandeld 

Overwegende dat door de financieel directeur reeds contact werd genomen met de penningmeester van het 

kerkbestuur om hem hierover te informeren op 5 oktober 2020 

besluit 

Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 

Michaël Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, 

Steven Heusschen, Alicia Dodemont 

Stemmen tegen:  

Onthoudingen:  

Ongeldig: Grégory Happart 

Stemmen niet :   

Artikel 1 De gemeenteraad keurt het budget 2021 van het kerkbestuur Sint-Lambertus ’s-Gravenvoeren niet 
goed in afwachting van het opnieuw opmaken van het meerjarenplan 2020-2025 en budget 2020 
door het kerkbestuur 

Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden 

12. Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2021 aan de brandweerzone Oost-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 

Gelet op artikel 68 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele veiligheid; 
Gelet op besluit 57 van de prezoneraad op 14 december 2014 
Gelet op besluit 58 van de prezoneraad op 12 september 2014 over de overdracht van personeel, patrimonium en 
goederen 
Overwegende een extra dotatie ten bedrage van € 45.000 van de Stad Genk voor de prestaties van BWOL tijdens 

wedstrijden van KRC Genk 

Overwegende dat voorzien wordt in een korting op de financiële bijdrage voor iedere gemeente waarvan de 

opkomsttijd in de situatie DAG én de situatie ANW (avond-nacht-weekend) lager is dan de norm die zoneraad 

vooropstelt. Voor 2021 kan enkel de gemeente Riemst aanspraak maken op deze korting 

Overwegende dat de parameters, aantal inwoners en belastbaar KI, aangepast werden aan de actuele gegevens 

(situatie 1 juli 2020) 

Overwegende dat iedere gemeenteraad zijn gemeentelijke dotatie voor 2021 voor 1 november 2020 dient goed te 

keuren 

besluit 

Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-

Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, 

Steven Heusschen, Alicia Dodemont 

Stemmen tegen: Jean Levaux, Michaël Henen, Clotilde Mailleu 

Onthoudingen:  

Ongeldig: Grégory Happart 

Stemmen niet :   

 Artikel 1  Zonale verdeelsleutel 

De zonale verdeelsleutel voor de gemeenten is bepaald op 50% belastbaar KI + 50% aantal 

inwoners.  

Jaarlijks,  op 1 juli, wordt de verdeelsleutel op basis van de actuele gegevens aangepast. Hiervoor 

worden de gegevens gebruikt van de Studiedienst Vlaamse Regering, www.statistiekvlaanderen.be  

Op 1 juli 2020 waren de meest actuele gegevens van het jaar 2019. 

http://www.statistiekvlaanderen.be/


   
Artikel 2 De raad neemt kennis van de totale gemeentelijke bijdrage van € 12.948.645 die is voorzien in de 

begroting van de brandweerzone voor 2020. Gelet op inflatie en indexeringen wordt de dotatie in 

2021 met 2% verhoogd. De totale gemeentelijke dotatie in 2021 zal € 13.199.311,20 bedragen. 

De gemeente Voeren heeft binnen de brandweerzone een verdeelsleutel van 1,20 %.  

Dit komt neer op een dotatie in 2021 van € 158.819. 

Artikel 3 De raad gaat akkoord met de betaling van de dotatie van € 158.819 in 2021. 

Gespreid over 4 schijven wordt dit bedrag betaald voor de 10e dag van de eerste maand van het 

kwartaal. De eerste maal zal dit gebeuren voor 10 januari 2021. 

Artikel 4 Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de voorzitter van de zoneraad, de minister  
  van Binnenlandse Zaken en de gouverneur worden toegezonden. 
13. Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst CAD 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 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 mei 2014 waarin de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en 

het CAD Limburg betreffende drugpreventie en ambulante verslavingszorg ten aanzien van kansarme 

bevolkingsgroepen werd goedgekeurd 

Overwegende dat de CAD (Centrum voor Alcohol- en Drugsbestrijding) sinds 2019 gefusioneerd is met de VGGZ tot 

zorGGroep Zin vzw 

Overwegende de brief van 28 augustus 2020 waarin een addendum wordt toegevoegd aan deze 

samenwerkingsovereenkomst 

Overwegende dat er voorgesteld wordt om de voorzitter van het OCMW mevrouw Hilde Broers aan te duiden als 

vertegenwoordiger vanuit het lokaal bestuur Voeren 

besluit 
Bij geheime stemming via digitaal formulier 
Met 11 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 1 onthoudingen 
Artikel 1 Mevrouw Hilde Broers, voorzitter van het OCMW, wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger van 
  het lokaal bestuur Voeren in de zorGGroep Zin vzw 
 

Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 

Michaël Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, 

Steven Heusschen, Alicia Dodemont 



Stemmen tegen:  

Onthoudingen:  

Ongeldig: Grégory Happart 

Stemmen niet :   

Artikel 2 De gemeenteraad keurt het addendum in bijlage goed  
14. Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bib Cult Conn en 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 het besluit van het college van burgemeester en schepenen van woensdag 17 januari 2018 waarin het college 

de overeenkomst tussen CultuurConnect en het gemeentebestuur van Voeren betreffende de verderzetting en 

overname van het PBS principieel goedkeurde 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2018 waarin de gemeenteraad de overeenkomst tussen 

CultuurConnect en het gemeentebestuur goedkeurde betreffende de verderzetting en de overname van het 

Provinciaal BibliotheekSysteem 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 april 2019 waarin de gemeenteraad het aangepaste 

gebruikersreglement goedkeurde n.a.v. de omschakeling naar het EBS 

Overwegende de vraag van CultuurConnect om de ‘Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek tussen vzw 

CultuurConnect en Gemeentebestuur Voeren’ goed te keuren 

Overwegende dat elke Vlaamse bibliotheek die aangesloten is (of gaat worden) op het EBS dergelijke overeenkomst 

ondertekent/zal ondertekenen 

Overwegende dat deze overeenkomst een definitief einde maakt aan de samenwerking met het Provinciaal Steunpunt 

voor Limburgse Bibliotheken en het Provinciaal BibliotheekSysteem die beide overigens niet langer bestaan 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van donderdag 1 oktober 2020 waarin het college 

de overeenkomst goedkeurde  

Overwegende dat het college besloot om dit punt te laten bekrachtigen door de gemeenteraad 

besluit 

Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 

Michaël Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, 

Steven Heusschen, Alicia Dodemont 

Stemmen tegen:  

Onthoudingen:  

Ongeldig: Grégory Happart 

Stemmen niet :   

Artikel 1 De gemeenteraad bekrachtigt de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen van 
1 oktober 2020 m.b.t. ‘Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek tussen vzw 
CultuurConnect en Gemeentebestuur Voeren’ 

Artikel 2 De overeenkomst wordt aangetekend opgestuurd naar: 
 Vzw CultuurConnect 
 t.a.v. Hannes Cannie 
 Teamcoach Zakelijk Beheer en DPO 
 Priemstraat 51 
 1000 Brussel 
15. Openbaar vervoerplan 2021 vervoerregio 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 

Gelet op het decreet van  26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid, in het bijzonder artikel 8 betreffende de 

taakstelling van de vervoerregioraad 

Gelet op de timing zoals gecommuniceerd door minister Lydia Peeters, Vlaams minister bevoegd voor Mobiliteit en 

Openbare Werken, op 28/11/2019 

Gelet op de budgetten die toegewezen zijn aan de vervoerregio voor kernnet, aanvullend net en vervoer op maat 



Gelet op de documenten die voorliggen ter advisering (kernnet) en die door de Vervoerregioraad werden goedgekeurd 

op 15 juni 2020 

Gelet op de voorbereiding van dit Openbaar Vervoerplan 2021 door de verschillende organen van de vervoerregioraad: 

de werksessies en de vervoerregioraad van de Vervoerregio Limburg 

Gelet op de timing die door de Vervoerregio Limburg wordt vooropgesteld voor de voorlopige en definitieve vaststelling 

van het Openbaar Vervoerplan 2021:  

- Standpunt en opmerkingen van het schepencollege van 23 april 2020 inzake het OV-plan  

- Vervoerregioraad : Voorlopige vaststelling OV-plan op 15 juni 2020 

- Vervoerregioraad : Definitieve vaststelling OV-plan 26 oktober 2020 

Gelet op volgende documenten op de website van de Vervoerregio Limburg: 

https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios/vervoerregio-limburg#voorlopige-vaststelling-

openbaar-vervoerplan-2021  

- VVR Limburg - hoofdrapport openbaar vervoerplan 

- VVR Limburg - lijnennetkaart 

- VVR Limburg - haltekaart 

- VVR Limburg - bijlagenboek. 

Overwegende dat in het hoofdrapport openbaar vervoerplan, de lijnenkaart, de haltekaart en het bijlagenboek:  

- het doorlopen planproces beschreven wordt; 

- de betrokken actoren beschreven worden: onderverdeeld in de vervoerregioraad, het team MOW, de 

 werksessies. 

Overwegende dat de Gemeenteraad volgende bezorgdheden formuleert: 

• Er wordt van de gemeente verwacht in te stemmen met een OV-plan waar Voeren grotendeels buiten valt: 

alle reguliere verbindingen worden geschrapt, en op de vraag van de gemeente om deze alsnog in stand te 

houden, omdat dit de enige verbinding is met andere Vlaamse gemeenten, werd eerst geantwoord dat deze 

verbinding niet wordt weerhouden in het OV- plan. Nadien werd deze verbinding in het plan opgenomen in de 

‘wensenlijst’. Dit houdt in dat deze verbinding mogelijks in een later stadium herbekeken wordt, maar in de 

huidige context niet weerhouden wordt. 

• Voor Voeren wordt gewerkt met “vervoer op maat”: op dit moment is “vervoer op maat” nog niet uitgewerkt; 

hoe uitgebreid zal de dienstverlening met vervoer op maat zijn, in hoeverre kan met vervoer op maat in de 

behoeften van de Voerenaars voorzien worden?  Aangezien nog niets bekend is, ook niet over hoeveel 

middelen voor deze vorm van vervoer op maat vrijgemaakt zullen worden, is dit voor Voeren eigenlijk een 

“leeg voorstel”. 

• Voor de gemeente zijn volgende verbindingen met openbaar vervoer essentieel en mimimaal om te komen tot 

een duurzaam mobiliteitsbeleid en een leefbare gemeente: 

1. Bestaande lijnen van schoolbussen behouden 

2. Regelmatige verbindingen naar de dorpskernen en tussen de dorpskernen (eventueel via vervoer op 

maat) 

3. Regelmatige verbinding met het station en markt in Visé (eventueel via aansluitingen op de TEC) 

4. Regelmatige verbindingen met de meest dichtbijgelegen Vlaamse gemeenten met name Riemst, 

Tongeren en Bilzen 

• In het OV-plan is opgenomen om het bestaande belbussysteem als basis te nemen voor het “vervoer-op-

maat”: Voeren heeft hier echter  nooit eerder ervaring mee kunnen opbouwen en kan niet beoordelen of dit 

geschikt zal zijn.  Voeren heeft alleen maar ervaring kunnen opbouwen met vraagafhankelijk vervoer, dat dan 

nog eens systematisch werd afgebouwd: deze ervaringen waren niet positief te noemen. 

• Voeren blijft vragende partij om het deel “vervoer op maat” verder uit te werken en duidelijkheid te scheppen 

hoe dit vorm kan krijgen, welke verbindingen haalbaar zijn en met welke frequentie.  Zonder deze informatie 

is het voor de gemeente onmogelijk om in te stemmen met het OV-plan zoals het nu voorligt, waarbij de enige 

reguliere verbinding in en voor Voeren geschrapt werd. 

• Volgende inhoudelijke/tekstuele/onderzoeksopmerkingen wenst de gemeente te blijven handhaven: 

1. Blz. 3 kaart onderwijs: Visé en Eijsden ontbreken als “onderwijspool”, Visé telt DRIE middelbare 

scholen, en zelfs al kennen wij het totaal aantal leerlingen niet dat vanuit Voeren naar school gaat in 

deze stad, om objectief te blijven moet deze stad vermeld worden in het onderzoek.   

2. Blz. 5 kaart winkelvoorzieningen: Visé en Eijsden ontbreken als klein-regionale winkelgemeente, 

nochtans zijn ze voor Voeren ZEER BELANGRIJK. De gemeente stelt vast dat op een andere plaats 

LANDEN wel vermeld is, dan moet Visé er op staan. 

3. Blz. 6 zorgvoorzieningen: UZ van Maastricht en Luik zijn niet vermeld, maar anderzijds staat Tienen 

in Vlaams-Brabant wel vermeld.  De gemeente ziet hier de logica niet van in. 

Overwegende dat de Gemeenteraad volgende opmerkingen heeft op het voorstel voor het Openbaar Vervoerplan 

2021: 

• Op 17/04/2020 had een videovergadering plaats met de makers van het OV-plan om de hierboven 

aangehaalde opmerkingen te bespreken.  In de vermelde vergadering werd geantwoord op de vraag naar hoe 

het “vervoer op maat” er zou gaan uitzien, dat dit via een marktbevraging zou georganiseerd worden (essentie 



van antwoord).  Er werd dus wel uitvoerig geantwoord op deze vraag, maar de gemeente blijft toch met enkele 

vragen zitten. 

• Als deze” marktbevraging” lukt, welke garanties heeft de gemeente dan: 

o Dat dit systeem ook exact volgens de vraag van de gemeente toegepast wordt? 

o Dat het systeem inderdaad met een veel kortere reservatietijd zal werken? 

o Dat het systeem na een tijd niet zal opgeheven worden wegens te veel kosten, niet rendabel? 

• De gemeente besluit hieruit dat dit OV-systeem samen met de “schoolbuslijnen” het enige openbaar vervoer 

van de Lijn in Voeren zal zijn.  De gemeente vraagt dan ook garanties dat dit systeem een minimale 

dienstverlening aanbiedt waarbij de vier hierboven opgesomde punten opgenomen moeten worden; een 

systeem dat duurzaam zal zijn in de zin van langdurig, performant en niet zal stoppen bij de minste tegenslag. 

• Tenslotte nog een opmerking over de “wensenlijst” en het budget daarvoor: in de vergadering werd duidelijk 

gezegd dat eventuele verbindingen in de wensenlijst zullen beoordeeld worden op hun mogelijke 

vervoerscapaciteit en aantal gebruikers.  De gemeente vreest dat hierdoor de stedelijke gebieden weer 

bevoordeeld zullen worden tov de landelijke gebieden, omdat het potentieel voor extra gebruikers in stedelijke 

gebieden natuurlijk veel hoger ligt dan in landelijke gebieden. 

Staande de zitting worden volgende opmerkingen nog toegevoegd met de vraag om deze mee te nemen bij de verdere 

implementatie: 

1. Digitalisering bushaltes 

2. Mogelijkheid grensoverschrijdend busvervoer 

3. Binnen het uur dienstverlening na oproep 

4. Betere dispatching, meer klantgericht 

5. Betere functionele lijnen voor de lagere en secundaire scholen, ook tijdens en na de examenperiode 

Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 

Michaël Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, 

Steven Heusschen, Alicia Dodemont 

Stemmen tegen:  

Onthoudingen:  

Ongeldig: Grégory Happart 

Stemmen niet :   

Artikel 1 De Gemeenteraad onthoudt zich inzake advisering van het Openbaar Vervoerplan 2021  
 en vraagt de Vervoerregioraad Limburg bij de verdere implementatie rekening te houden  
 met de in overweging hierboven opgenomen opmerkingen. 
16. Aankoop borstelmachine: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

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 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de 

bevoegdheden van de gemeenteraad 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende 

het bestuurlijk toezicht 

Gelet op de Pacificatiewet van 9 augustus 1988; 

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 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 

latere wijzigingen 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop borstelmachine” een bestek met nr. 2020-016 werd 

opgesteld door Openbare Werken 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 179.338,84 excl. btw of € 217.000,00 incl. 

21% btw 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure 



Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode 

2430000/02000/PAT01/PAT01.1 na aanpassing van het meerjarenplan het nodige krediet voorzien wordt  

besluit 

Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 

Michaël Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, 

Steven Heusschen, Alicia Dodemont 

Stemmen tegen:  

Onthoudingen:  

Ongeldig: Grégory Happart 

Stemmen niet :   

Artikel 1 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020-016 en de raming voor de opdracht 

“Aankoop borstelmachine”, opgesteld door Openbare Werken. De lastvoorwaarden worden 

vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 179.338,84 excl. btw of € 217.000,00 incl. 21% btw. 

Artikel 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure 

Artikel 3 De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau 

Artikel 4 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode 

2430000/02000/PAT01/PAT01.1 na aanpassing van het meerjarenplan het nodige krediet voorzien 

wordt 

17. Vacantverklaring 1 HINP diensthoofd lokale recherche 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 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 diensthoofd lokale recherche in de zone niet meer bezet is door de titularis sinds 01 
januari 2017.  
Overwegende dat de functie van diensthoofd lokale recherche sinds 01 januari 2017  uitgevoerd wordt door een 
waarnemend diensthoofd. 
Overwegende dat er twee vacante betrekkingen zijn in het middenkader van de zone. 
Overwegende dat het organiek kader 4 FTE voorziet in het middenkader. 
Gelet op het ons voorgelegde document personeelsbehoefteplan van de PZ Voeren.  
Gelet op het overleg van de burgemeester, de korpschef (Wnd), de algemeen directeur en de financieel directeur en 
het daaruitvolgend positief advies 
Gelet op het algemeen akkoord na beraadslaging 
besluit 

Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 



Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, 

Alicia Dodemont 

Stemmen tegen:  

Onthoudingen: Michaël Henen 

Ongeldig: Grégory Happart 

Stemmen niet :   

Artikel 1 Eén voltijdse betrekking van hoofdinspecteur van politie – diensthoofd lokale recherche wordt vacant 

verklaard 

Artikel 2 De selectie voor de voormelde betrekking van hoofdinspecteur van politie – diensthoofd lokale 
recherche zal conform aan het 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 – diensthoofd 
lokale recherche zal het advies van de selectiecommissie in aanmerking genomen worden.  

Artikel 4 De selectiecommissie zal als volgt worden samengesteld:  
 De Korpschef (voorzitter), Een officier van een ander lokaal korps, het diensthoofd interventie van de 

lokale politie Voeren. 
Artikel 5 Dit besluit wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden. 

 

Digitale gesloten zitting 
 
Het laatste punt betreft een personeelsaangelegenheid en werd behandeld in gesloten zitting.

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

goedgekeurd, is de zitting gesloten om 21u10. 

Algemeen directeur wnd. Voorzitter 

Erika Brouwers Rik Tomsin 
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