Gemeenteraad VAN donderdag 23 juni 2022

Aanwezig:

William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems: Schepenen
Grégory Happart, Benoît Houbiers, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Michael Henen,
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont: Raadsleden
Rik Tomsin: Voorzitter
Joris Gaens: Burgemeester
Kimberly Peeters: Algemeen directeur
Verontschuldigd:
Alexandra van Gestel: Raadslid
Afwezig:
William Nijssen: Schepen afwezig voor punt14
De zitting wordt geopend om 20u00.
De gemeenteraad:

Openbare zitting
1.
Vragen van raadsleden
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op ons besluit van 23 september 2004 houdende instelling van een vragenronde voor de
gemeenteraadsleden over punten die niet op de dagorde voorkomen
Gelet op ons besluit van 24 januari 2019 houdende de vaststelling van het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad
Besluit
Er werden geen vragen gesteld
2.
Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 09.06.2022
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op artikel 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 9 juni 2022 met volgende agenda:
- Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 5
3.
Samenwerkingsovereenkomst met de provincie om beroep te doen op sanctionerende GASambtenaren, aanpassing
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 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
Gelet op het K.B. van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve
geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 2020 houdende de vaststelling van het GAS-reglement
dat één van de sancties die de gemeenteraad heeft voorzien voor de in het vermelde reglement
bepaalde GAS-inbreuken de administratieve geldboete is (maximaal 175 of 350 euro, naargelang
de overtreder minderjarig of meerderjarig is)
dat deze sanctie wordt opgelegd door een “sanctionerend ambtenaar” en dat artikel 1, §2 van het
vermelde K.B. van 21 december 2013 de gemeente de mogelijkheid geeft om een
provincieambtenaar aan te duiden voor de uitoefening van de functie van sanctionerend
ambtenaar

Gelet op het besluit van de provincieraad van Limburg van 21 november 2018 waarbij de volgende
juristen van de juridische dienst van de Griffie van de provincie werden voorgedragen om de taken van
provinciaal sanctionerend ambtenaar uit te oefenen:
mevrouw Anne-Laure Maes, bestuurssecretaris (effectief provinciaal sanctionerend
ambtenaar)
de heer Tom Roosen, momenteel directeur Griffie (plaatsvervangend)
mevrouw Iris Kimpe, bestuurssecretaris (plaatsvervangend)
mevrouw Sophie Aerts, bestuurssecretaris (inmiddels uit dienst)
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2020 waarbij de bovenvermelde personen werden
aangewezen als sanctionerend ambtenaar
Gelet op het besluit van de provincieraad van Limburg van 18 mei 2022 waarbij beslist werd tot het
voordragen van de volgende twee huidige medewerkers als provinciaal sanctionerend ambtenaar binnen
de cel GAS van de Griffie:
mevrouw Melike Eken, deskundige bij de cel GAS van de Griffie
mevrouw Elien Gelders, deskundige bij de cel GAS van de Griffie
dat de eerdere voordracht bij raadsbesluit van 21 november 2018 van de volgende ambtenaren als
provinciaal sanctionerend ambtenaar wordt bevestigd:
mevrouw Anne-Laure Maes, bestuurssecretaris
de heer Tom Roosen, directeur Griffie (plaatsvervangend)
mevrouw Iris Kimpe, bestuurssecretaris (plaatsvervangend)
dat zij allen voldoen aan de kwalificatievoorwaarden vermeld in het hoger vermelde K.B. van 21 december
2013 en een gunstig advies werd verleend op 17 september 2018 door de Procureur des Konings, zoals
vereist overeenkomstig artikel 1, §6 van het vermelde K.B.
Gelet op de artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur
Besluit
Artikel 1
De volgende ambtenaren bij het provinciebestuur van Limburg worden bijkomend
aangeduid als sanctionerend ambtenaar voor de afhandeling van de GAS-boetes voor de
gemeente:
mevrouw Melike Eken, deskundige bij de cel GAS van de Griffie
mevrouw Elien Gelders, deskundige bij de cel GAS van de Griffie.
De eerdere voordracht bij gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2020 van de volgende
ambtenaren als sanctionerend ambtenaar wordt bevestigd:
mevrouw Anne-Laure Maes, bestuurssecretaris
de heer Tom Roosen, directeur Griffie (plaatsvervangend)
mevrouw Iris Kimpe, bestuurssecretaris (plaatsvervangend).
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de tenuitvoerlegging van dit
besluit.
Artikel 3
Van dit besluit wordt een afschrift bezorgd aan de provincie Limburg, evenals aan de
politiezone Voeren
Stemming
Stemmen voor: 9
William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen,
Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont
Stemmen
1
Benoît Houbiers
tegen:
Onthoudingen: 3
Jean Levaux, Michael Henen, Clotilde Mailleu
Ongeldig:

1

Stemmen niet :

0

Grégory Happart

4.
GAS-reglement aanpassing art. 46, 49 en 56
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 135 van de Nieuwe Gemeentewet
Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en 119bis van de Nieuwe
Gemeentewet en gewijzigd door de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties;

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en haar
uitvoeringsbesluiten
Gelet op de wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben
gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade
Gelet op het Decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI ‘Toezicht, handhaving en
veiligheidsmaatregelen’
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 22 juli 2014
Gelet op de Omzendbrief van het College van Procureurs-Generaal van 3 februari 2014
Gelet op artikel 4 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties is
het mogelijk een administratieve geldboete op te leggen die maximaal 175 of 350 euro bedraagt,
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is
Gelet op artikel 14 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties kan
de minderjarige die de volle leeftijd van veertien jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten, het
voorwerp uitmaken van een administratieve geldboete
Gelet op het schriftelijk advies van de jeugdraad van 17 juni 2020 met betrekking tot het ontwerp van
algemene politieverordening
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2020 met betrekking tot de goedkeuring van het
GAS-reglement
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2020 met betrekking tot de
samenwerkingsovereenkomst met de provincie waarbij de gemeente een beroep doet op de provinciaal
sanctionerende GAS-ambtenaren
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2020 met betrekking tot de
samenwerkingsovereenkomst met de stad Tongeren inzake de bemiddeling en het bepalen van de
modaliteiten daarvan
Gelet op de aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie met betrekking tot de
GAS-ambtenaren dat ter goedkeuring voorligt van de raad van 23 juni 2022
Overwegende dat de gemeente, ten behoeve van de inwoners, moet waken over de openbare orde, de
openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare overlast en de zindelijkheid op de openbare
wegen, plaatsen en in openbare gebouwen
Overwegende dat de sanctionering van administratief strafbaar gemaakte overtredingen de gemeente de
mogelijkheid geeft om sneller te reageren op problemen van lokale aard
Overwegende dat een periodieke bijwerking van gemeentelijke politieverordening opportuun is, omwille
van de wijzigingen in de hogere wetgevingen, alsmede omwille van aanpassingen aan de
maatschappelijke evolutie
Voor zover dit reglement niet volledig is of de wetgeving gewijzigd wordt, is de Wet van 24 juni 2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en haar uitvoeringsbesluiten en eventuele latere
wijzigingen van toepassing
Overwegende dat de artikels 46, 49 en 56 dienen aangepast te worden naar de vigerende wetgeving
inzake deze materie
besluit
Artikel 1
De artikels 46, 49 en 56 worden als volgt aangepast:
HOOFDSTUK 7. Geluidssignalen, vuurwerk en licht
Artikel 46 was:
zowel op openbaar domein als binnen private eigendommen op het grondgebied van de
gemeente is het verboden om in open lucht Thaise lampionnen of onbemande
(wens)ballonnen die werken door middel van een permanente open vlam, op te laten.
Artikel 46 wordt:
zowel op openbaar domein als binnen private eigendommen op het grondgebied van de
gemeente is het verboden om in open lucht Thaise lampionnen of onbemande
(wens)ballonnen die werken door middel van een permanente open vlam of
heliumballonnen, op te laten.
HOOFDSTUK 8. Openbare gezondheid
Artikel 49 was:
onverminderd andere wettelijke, reglementaire bepalingen (o.a. het veldwetboek, het
bosdecreet, VLAREM, VLAREMA, …), is het verbranden van onbehandeld hout bij open
vuren (hiermee worden niet de barbecue en sfeerverwarmers zoals vuurkorf, vuurschaal,
enz.bedoeld waarin onbehandeld hout wordt verbrand) enkel toegelaten in het kader van
fytosanitaire maatregelen dan wel bij kampvuur of folkloristische feestvuren en mits
vergunning van het college van burgemeester en schepenen en mits inachtneming van de
voorschriften zoals bepaald in de artikelen 4 en 5 van deze politieverordening.

Artikel 49 wordt:
onverminderd andere wettelijke, reglementaire bepalingen (o.a. het veldwetboek, het
bosdecreet, VLAREM, VLAREMA, …), is het verbranden van onbehandeld hout bij open
vuren (hiermee worden niet de barbecue en sfeerverwarmers zoals vuurkorf, vuurschaal,
enz.bedoeld waarin onbehandeld hout wordt verbrand) enkel toegelaten in het kader van
fytosanitaire maatregelen dan wel bij kampvuur of folkloristische feestvuren en mits
vergunning van de burgemeester en mits inachtneming van de voorschriften zoals
bepaald in de artikelen 4 en 5 van deze politieverordening.
Artikel 49 Bis
Het is verboden materiaal of substanties te verbranden, zowel in openlucht als
binnenshuis in stookinstallaties of kachels – anders dan hout - en hierbij
geuroverlast of overlast door rookvorming te veroorzaken.
Artikel 56 was:
§1. Het is verboden om schadelijke middelen zoals lachgas te verhandelen of te bezitten
indien de handel of het bezit gericht is op het oneigenlijk gebruik van het middel met als
doel het bekomen van een roeseffect.
§.2 Onverminderd de gemeentelijke administratieve sancties en maatregelen zoals
voorzien in deze verordening, kan de politie bij inbreuken op §1 van dit artikel de
schadelijke middelen in beslag nemen.
Artikel 56 wordt:
§1.Behoudens hogere wetgeving, is het verboden om schadelijke middelen zoals lachgas
te verhandelen of te bezitten indien de handel of het bezit gericht is op het oneigenlijke
gebruik van het middel met als doel het bekomen van een roeseffect, dit met een
ongewenst effect op de openbare orde als gevolg. §.2 Overeenkomstig artikel 30 WPA, kan
de politie bij inbreuken op §1 van dit artikel de schadelijke middelen in beslag nemen.
De gemeenteraad keurt het gewijzigde GAS-reglement in bijlage goed

Artikel 2
Stemming
Stemmen voor:

13

Stemmen
tegen:
Onthoudingen:

0

Ongeldig:

1

Stemmen niet :

0

William Nijssen, 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

0
Grégory Happart

5.
Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 5: gedeelte gemeente
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus
(BVR BBC), gewijzigd op 7 september 2018
Gelet op het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC), gewijzigd
op 12 september 2018
Gelet op de Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
Gelet op de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 die werd vastgesteld op 25 november
2021
Overwegende dat het ontwerp van de vijfde aanpassing van het meerjarenplan en de documentatie
veertien dagen voor de vergadering aan ieder lid van de raad werden bezorgd
Overwegende dat in deze vijfde aanpassing van het meerjarenplan het resultaat van de jaarrekening 2021
wordt ingebracht en enkele wijzigingen worden doorgevoerd
Overwegende dat het meerjarenplan aan volgende voorwaarden moet voldoen om financieel in evenwicht
te zijn:
- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is geen enkel jaar negatief
- de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul

Overwegende dat deze voorwaarden kunnen worden afgelezen in schema M2:
Beschikbaar budgettair
resultaat
Autofinancieringsmarge

Rek 2020
€ 4.627.143

Rek 2021
€ 5.115.812

Mjp 2022
€ 2.812.737

Mjp 2023
€ 1.685.650

Mjp 2024
€ 1.739.343

Mjp 2025
€ 2.362.410

€ 1.094.939

€ 1.118.048

€ 409.069

€ 417.226

€ 488.685

€ 534.653

Overwegende dat de kredieten voor de gemeente Voeren na de aanpassing de volgende zijn (schema M3):

2022
Uitgaven
Kredieten GEMEENTE VOEREN
Exploitatie
Investeringen
Financiering
Leningen en Leasings
Toegestane leningen en betalingsuitstel
Overige financieringstransacties

besluit
Artikel 1

Ontvangsten

4.895.484
3.692.728
259.750

5.933.363
991.515
12.110

259.750
0
0

0
12.110
0

De gemeenteraad stelt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor het
gedeelte van de gemeente vast

Stemming
Stemmen voor:

9

Stemmen
tegen:
Onthoudingen:

4

Ongeldig:

1

Stemmen niet :

0

William Nijssen, 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

0
Grégory Happart

6.
Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 5: gedeelte OCMW
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus
(BVR BBC), gewijzigd op 7 september 2018
Gelet op het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC), gewijzigd
op 12 september 2018
Gelet op de Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
Gelet op de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 die werd vastgesteld op 25 november
2021
Overwegende dat het ontwerp van de vijfde aanpassing van het meerjarenplan en de documentatie
veertien dagen voor de vergadering aan ieder lid van de raad werden bezorgd
Overwegende dat in deze vijfde aanpassing van het meerjarenplan het resultaat van de jaarrekening 2021
wordt ingebracht en enkele wijzigingen worden doorgevoerd
Overwegende dat het meerjarenplan aan volgende voorwaarden moet voldoen om financieel in evenwicht
te zijn:
- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is geen enkel jaar negatief
- de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul
Overwegende dat deze voorwaarden kunnen worden afgelezen in schema M2:
Beschikbaar budgettair
resultaat
Autofinancieringsmarge

Rek 2020
€ 4.627.143

Rek 2021
€ 5.115.812

Mjp 2022
€ 2.812.737

Mjp 2023
€ 1.685.650

Mjp 2024
€ 1.739.343

Mjp 2025
€ 2.362.410

€ 1.094.939

€ 1.118.048

€ 409.069

€ 417.226

€ 488.685

€ 534.653

Overwegende dat de kredieten voor het OCMW Voeren na de aanpassing de volgende zijn (schema M3):
2022
Uitgaven
Kredieten OCMW VOEREN
Exploitatie
Investeringen
Financiering

984.212
10.931
0

Ontvangsten
603.042
5.000
-5.000

Leningen en Leasings
Toegestane leningen en betalingsuitstel
Overige financieringstransacties

0
0
0

0
0
-5.000

besluit
Artikel 1
Dit punt wordt verdaagd naar de volgende zitting.
7.
Rapportering organisatiebeheersing 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 hoofdstuk 5 Organisatiebeheersing en audit, afdeling 1 Organisatiebeheersing van het decreet
lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op de artikelen 217 tot en met 220 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het besluit van de raad van 27 juni 2019 waarin een kader werd vastgesteld rond
organisatiebeheersing
Overwegende dat de algemeen directeur in overleg met het managementteam een rapport heeft
opgesteld rond organisatiebeheersing van het jaar 2021 en een bijhorend (continu) verbeterplan volgens
het kader dat werd goedgekeurd door de raden
Overwegende dat hiervan kennis wordt gegeven aan de raad
besluit
Artikel 1
De raad neemt kennis van het rapport 2021 rond organisatiebeheersing en van het
bijhorend (continu) verbeterplan zoals toegevoegd in bijlage
8.
Aankoop van 2 gronden
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 eigenaar, Meens Albert, Sint-Pieterstraat 5, 3792 Voeren, van 2 percelen grond
gelegen te Voeren, eerste afdeling, Sint-Martens-Voeren, sectie A, nummers 768B en 769D, akkoord is
met de verkoop aan de gemeente
Overwegende dat de aankoop gedaan wordt wegens de ligging van de 2 gronden vlakbij de begraafplaats
te Sint-Martens-Voeren
Overwegende dat een schatting van de 2 gronden werd goedgekeurd tijdens het schepencollege van 31
maart 2022
Overwegende het schattingsverslag, in bijlage, opgemaakt door Geotec bv, Riemsterweg 117, 3742
Bilzen. De gronden zijn geschat zijn op € 18.560,00
Overwegende dat de gemeente deze gronden wenst aan te kopen ten bedrage van € 18.560,00 excl. de
notariskosten
Overwegende dat de aankoopakte zal opgemaakt worden door Notarissen Vuylsteke & Bunkens, Op de
Dries 4, 3770 Riemst
Overwegende dat tijdens het schepencollege van 19 mei 2022 het college zijn principieel akkoord heeft
gegeven voor de aankoop van de 2 percelen grond gelegen te Voeren, eerste afdeling, Sint-MartensVoeren, sectie A, nummers 768B en 769D, ten bedrage van € 18.560,00 excl. de notariskosten
Overwegende dat deze uitgave gekoppeld is aan een nieuwe actie in het meerjarenplan nl. PAT05.3 Inrichten van een natuurbegraafplaats in Sint-Martens-Voeren tegen 2025.
Overwegende dat de uitgave voor deze aankoop bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan in 2022
voorzien wordt in het investeringsbudget van 2022, op budgetcode 2202000/09900/PAT05/PAT05.3.
besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend voor de aankoop van de 2 percelen grond gelegen te Voeren,
eerste afdeling, Sint-Martens-Voeren, sectie A, nummers 768B en 769D, ten bedrage van €
18.560,00 excl. de notariskosten
Artikel 2
De uitgave voor deze aankoop zal voorzien worden bij de eerste aanpassing van het
meerjarenplan in 2022 in het investeringsbudget van 2022, op budgetcode
2202000/09900/PAT05/PAT05.3.

Stemming
Stemmen voor:

13

Stemmen
tegen:
Onthoudingen:

0

Ongeldig:

1

Stemmen niet :

0

William Nijssen, 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

0
Grégory Happart

9.
Gemeentelijke Holding nv in vereffening - Algemene Vergadering, 29 juni 2022
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende de brief van Gemeentelijke Holding NV in vereffening van 25 mei 2022 betreffende de
uitnodiging voor de algemene vergadering die zal plaatsvinden op 29 juni 2022 in het Bluepoint Brussels
Business Centre, A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel
Overwegende dat overeenkomstig de wettelijke regels alle punten, behoudens de benoeming van de
commissaris, de enkel ter kennisname meegedeeld aan de algemene vergadering. Zij worden dus niet
ter stemming voorgelegd
Overwegende de agenda van de algemene vergadering van 29 juni 2022:
- De agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van Gemeentelijke Holding NV – in
vereffening, die zal gehouden worden op 29 juni 2022
- De jaarrekening over het boekjaar 2021
- Het jaarverslag van de vereffenaars over het boekjaar 2021 inclusief inschrijving van de
vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog niet kon worden afgesloten
- Het controleverslag van de commissaris van Gemeentelijke Holding NV – in vereffening, over het
boekjaar 2021
- Ontwerp volmacht
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2020 betreffende de aanstelling van Joris
Gaens als afgevaardigde voor de Gemeentelijke Holding NV – in vereffening
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de brief van Gemeentelijke Holding NV in vereffening
van 25 mei 2022 betreffende de uitnodiging voor de algemene vergadering die zal
plaatsvinden op 29 juni 2022 in het Bluepoint Brussels Business Centre, A. Reyerslaan 80
te 1030 Brussel
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de benoeming van de commissaris goed
Artikel 3
De heer Joris Gaens zal als afgevaardigde deelnemen aan de Algemene Vergadering
Stemming
Stemmen voor: 9
William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen,
Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont
Stemmen
1
Benoît Houbiers
tegen:
Onthoudingen: 3
Jean Levaux, Michael Henen, Clotilde Mailleu
Ongeldig:

1

Stemmen niet :

0

Grégory Happart

10. Enodia - Gewone algemene vergadering 29 juni 2022
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende de uitnodiging van ENODIA van 27 mei 2022 betreffende de gewone algemene
vergadering op 29 juni 2022 om 17u30 op het hoofdkantoor van de vennootschap

Overwegende de agenda van de gewone algemene vergadering (Zie brief)
Overwegende dat op het moment van de vaststelling van de statutaire jaarrekening 2021 een aantal
geconsolideerde bedrijfsonderdelen hun jaarrekening van 2021 nog niet afgesloten hadden. Dit heeft er
voor gezorgd dat de Raad van Bestuur van ENODIA niet in staat was om de geconsolideerde
jaarrekening 2021 en het bijbehorende jaarverslag op te maken en af te sluiten. Dit heeft de facto geleid
tot de schending van artikel 3:35 van de C.S.A. Voor meer details wordt verwezen naar het verslag van de
tekortkomingen opgesteld door de Raad van Bestuur op 23 mei 2022 (bijlage 13)
Overwegende dat de agendapunten met betrekking tot de presentatie van de geconsolideerde
jaarrekening 2021 en het bijbehorende jaarverslag van de Raad van Bestuur, ter goedkeuring worden
voorgelegd tijdens een volgende Algemene Vergadering die eind september en op zijn laatst begin
oktober 2022 plaats zal vinden
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van 28 maart 2019 betreffende de aanstelling van dhr. William
Nijssen, dhr. Rik Tomsin, dhr. Steven Heusschen, dhr. Jean-Marie Geelen en dhr. Grégory Happart als
permanente stemgerechtigde afgevaardigde voor ENODIA
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van Enodia van 27 mei 2022
betreffende de gewone algemene vergadering op 29 juni 2022 om 17u30 op het
hoofdkantoor van de vennootschap met volgende agenda en keurt alle agendapunten
goed:
Agendapunt 1: Vaste benoeming van een Bestuurder-vertegenwoordiger van de
Deelnemende Gemeenten (Bijlage 1)
Agendapunt 2: Vaste benoeming van een Bestuurder-vertegenwoordiger van de
Deelnemende Gemeenten (Bijlage 2)
Agendapunt 3:Goedkeuring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur – boekjaar 2021
(statutaire jaarrekening) (Bijlage 3)
Agendapunt 4: Goedkeuring van het speciale verslag 2021 over de kapitaalmaatregelen
zoals bedoeld in artikel L1512-5 van het W.P.D.D. (Bijlage 4)
Agendapunt 5: Goedkeuring van het bezoldigingsverslag 2021 van de Raad van Bestuur
dat is opgesteld in overeenstemming met artikel L6421-1 van het W.P.D.D. (Bijlage 5)
Agendapunt 6: Kennisname van het verslag van de Commissaris met betrekking tot de
statutaire jaarrekening van het boekjaar 2021 (Bijlage 6)
Agendapunt 7: Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2021 (Bijlage
7)
Agendapunt 8: Goedkeuring van het voorstel voor bestemming van het resultaat (Bijlage 8)
Agendapunt 9: Kwijting verlenen aan de Bestuurders voor hun beleid over het boekjaar
2021 (Bijlage 9)
Agendapunt 10: Speciale kwijting aan de Bestuurders voor het feit dat zij in het boekjaar
2021 hebben afgeweken van artikel 41 van de statuten van de volgende artikels van de
C.S.A.: 3:1, 3:10, 3:12 en 3:35 (Bijlage 10)
Agendapunt 11: Kwijting verlenen aan de Commissaris (College gevormd door RSM InterAudit en Lonhienne & Associés) voor zijn controleopdracht voor het boekjaar 2021 (Bijlage
11)
Agendapunt 12: Volmachten (Bijlage 12)
Stemming
Stemmen voor: 12
William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems,
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens,
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen,
Alicia Dodemont
Stemmen
0
tegen:
Onthoudingen: 1
Michael Henen
Ongeldig:

1

Stemmen niet :

0

Grégory Happart

11. Aankoop/onteigening laatste perceel voor realisatie KMO-terrein Weersterweg
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 KMO-terrein aan te leggen, en gelet op de aanwezigheid in dat dossier van een onteigeningsplan en
een onteigeningsmachtiging afgeleverd door de toenmalig bevoegde minister
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 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 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, beheersen andere aspecten hun ervaring kan laten meespelen bij het vlot realiseren van dergelijk project
Overwegende dat gemeenteraad de samenwerking met de POM in een samenwerkingsovereenkomst
heeft goedgekeurd (raadszitting van maart 2021)
Overwegende dat na talrijke pogingen van de gemeente om met de eigenaar van het laatste nog niet
beschikbare perceel, namelijk Voeren, 6de afdeling, sectie A, nr. 1133L, tot een akkoord in der minne te
komen om dit terrein te verwerven, de eigenaar geen akkoord met de gemeente kon afsluiten omwille van
de verschillende meningen over de kostprijs van het terrein
Overwegende dat het goedgekeurde BPA een onteigeningsplan en onteigeningsmachtiging bevatte, dat
uitvoerig gecontroleerd is of deze machtiging en het bijhorend plan nog geldig konden toegepast worden
bij gebrek aan akkoord in der minne
Gelet op de procedure die ingeleid is op de Vrederechtbank te Tongeren om gerechtelijk tot onteigening
over te gaan
Gelet op de reeds genomen beslissingen van de Vrederechter, namelijk dat de dossierstukken voor de
onteigening rechtsgeldig zijn en de onteigening derhalve kan opgestart worden
Gelet op de verdere procedure, waarbij uiterlijk vijftien dagen na de kennisgeving van het vonnis van de
vrederechter over de inbezitstelling van het terrein, de onteigenende instantie het vastgestelde bedrag van
de provisionele vergoeding in de Deposito- en Consignatiekas moet storten
Overwegende dat een duidelijk akkoord van de gemeenteraad nodig is voor de onteigening en de
aankoop van dit terrein, dat dergelijke beslissing in principe reeds genomen is bij de oorspronkelijke
goedkeuring van het BPA
besluit
Artikel 1
akkoord te gaan met de verdere procedure tot onteigening van het perceel gelegen Voeren,
6de afdeling, sectie A, nr. 1133L, zoals reeds opgestart door het College en de Werkgroep
KMO Voeren
Artikel 2
het College te verzoeken de nodige procedurestappen verder te zetten om zo snel mogelijk
deze aankoop af te ronden
Artikel 3
De nodige fondsen voor deze aankoop zijn voorzien op artikel
2202000/06100/PAT07/PAT07.2
Artikel 4
Dit besluit vereist financiële opvolging
Stemming
Stemmen voor: 10
William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, JeanMarie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont
Stemmen
2
Benoît Houbiers, Michael Henen
tegen:
Onthoudingen: 1
Clotilde Mailleu
Ongeldig:

1

Stemmen niet :

0

Grégory Happart

12. Fluvius - samenwerkingsovereenkomst rioleringsproject Driesch
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 rioleringswerken dienen uitgevoerd worden in straat “Driesch” te Moelingen ter
scheiding van de afvalwaters

Overwegende de email van Fluvius van 17 mei 2022 met een voorstel van samenwerkingsovereenkomst
aangaande het rioleringsproject in Moelingen (Driesch)
Overwegende dat Fluvius met de voorgestelde overeenkomst zal instaan voor studie, ontwerp,
aanbesteding en opvolging van de uitvoering van het rioleringsproject
Overwegende de info van Fluvius aangaande de kosten voor de gemeente Voeren :
- geen kosten voor riolering indien hiervoor tussenkomst is door VMM. Fluvius heeft hiertoe een
aanvraag ingediend. Indien er geen subsidie zou toegekend worden door VMM, wordt dit rio-project
uitgesteld.
- eventuele wegeniskosten buiten het sleufherstel, of verfraaiing / verbeteringen aan wegen komen wel
ten laste van de gemeente Voeren, alsook de studiekosten hiervoor
Overwegende het advies van de financiële dienst: dat de uitgave voor het eventuele gemeentelijk aandeel
in deze werken nog niet voorzien is in het huidig meerjarenplan 2020-2025 en voorzien zal worden
wanneer er zicht is op de ramingen van kosten ten laste van de gemeente
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel van samenwerkingsovereenkomst
aangaande het rioleringsproject in Moelingen (Driesch) als bezorgd per email op 17 mei
2022
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst met Fluvius goed
Artikel 3
De financiering van het eventuele gemeentelijk aandeel in de werken wordt voorzien
wanneer er zicht is op de ramingen van deze kosten
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan
Fluvius
Artikel 5
De samenwerkingsovereenkomst wordt na ondertekening bezorgd aan Fluvius
Stemming
Stemmen voor: 13
William Nijssen, 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
0
tegen:
Onthoudingen: 0
Ongeldig:

1

Stemmen niet :

0

Grégory Happart

13. Herinrichtingswerken bij rioleringsproject SInt-Pieters-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
Overwegende het rioleringsproject Sint-Pieters-Voeren dat zal uitgevoerd worden door Fluvius
Overwegende het gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2017 waarin de samenwerkingsovereenkomst
met Fluvius werd goedgekeurd voor o.a. dit project
Overwegende het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2021 waarin de aanbestedingsbundel en raming
werd goedgekeurd
Overwegende dat deze opdracht geraamd werd op € 1.602.477,49; waarvan € 667.666,81 voor wegenis;
waarvan het deel ten laste van de gemeente geraamd wordt op € 196.392,81 excl. btw en € 237.635,29
incl. btw
Overwegende het aanbestedingsverslag opgemaakt door de Groep Infrabo, waarbij voorgesteld wordt het
project te gunnen aan Gemoco voor een bedrag van € 1.355.406,45 met als gemeentelijk aandeel ten
laste van gemeente Voeren van € 120.198,83
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 2021 waarin de gemeenteraad akkoord gaat met de
verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 172.952,8 incl. btw bovenop de reeds voorziene €
120.198,83 incl. btw voor bijkomende verfraaiingswerken (stoep, plein Bauwerd en deel kantstroken) naar
aanleiding van de rioleringswerken van Fluvius in Sint-Pieters-Voeren R004903 voor een totaal bedrag
van € 293.151,62
Overwegende dat de fictieve eindstaat uitkomt op € 149.724,05 zonder uitvoering van kantstroken

Overwegende dat bij de uitvoering van het project blijkt dat de bestaande wegenis zodanig beschadigd en
verzakt is, mede door werken van nutsmaatschappijen in de berm, en dat de voorziene uitvoering van de
wegenis op een kwalitatieve manier niet mogelijk is
Overwegende het voorstel om
- kantstroken te voorzien aan één kant van de weg van Sint-Pieters-Straat tot Zwaen
- asfalt te vervangen over de volledige breedte van de weg op die plaatsen waar de rioleringsbuizen
in de weg gelegd werden
Overwegende dat door de hoge prijzen van grondstoffen en energie, herzieningen verwacht kunnen
worden op het volledige project van 15 à 20%
Overwegende het voorstel om bijkomend € 171.460 te voorzien zodat de wegeniswerken volgens de
meetstaat in bijlage, nodig voor een kwalitatieve uitvoering, mee uitgevoerd kunnen worden
Overwegende dat in het meerjarenplan 2020-2025, jaar 2022, 300.000 euro budget voorzien is op artikel
2240007/02000/PAT01/PAT01.7 waarvan 293.151,62 euro reeds werd aangewend
Overwegende dat in de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 die eveneens in deze
gemeenteraad voorligt een budgetverhoging van 172.000 euro is opgenomen op ditzelfde artikel
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de bijkomende verhoging van de gemeentelijke
bijdrage met €171.460 incl. btw, incl. herziening bovenop het reeds aangewende bedrag
van € 293.151,62 voor bijkomende wegeniswerken om een kwalitatieve heraanleg en
wegherstelling mogelijk te maken.
Artikel 2
Het verhoogde budget is voorzien in de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 20202025 op budgetartikel 2240007/02000/PAT01/PAT01.7
Stemming
Stemmen voor: 13
William Nijssen, 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
0
tegen:
Onthoudingen: 0
Ongeldig:

1

Stemmen niet :

0

14.

Grégory Happart

Herstelling fietsbrug over Berwijn aan de Mochel: Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te
nodigen firma's
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 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 artikelen 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 92 (de geraamde
waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet)
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 “Herstelling fietsbrug over Berwijn aan de Mochel” een
technische beschrijving met nr. 2022-044 werd opgesteld door de dienst grondgebiedzaken
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 29.900,00 excl. btw of € 36.179,00
incl. 21% btw
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde)
Overwegende dat de administratie een offertevraag richt aan firma’s die dit werk kunnen uitvoeren

Overwegende dat reeds een offerte gevraagd werd aan Van Beers Hoogeloon en aan Nyssen en dat nog
een bijkomende firma gevraagd wordt om een offerte in te dienen om de herstelling uit te voeren
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien kan worden op budgetartikel
2289000/02000/MIL03/MIL03.2 via een procedure “aanpassing van de ramingen”
Overwegende dat daarbij het nodige budget verminderd kan worden op budgetartikel
2240007/02000/PAT01/PAT01.1, waar 269.566,44 euro beschikbaar is
besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2022-044 en de raming
voor de opdracht “Herstelling fietsbrug over Berwijn aan de Mochel”. De raming bedraagt
€ 29.900,00 excl. btw of € 36.179,00 incl. 21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
Artikel 3
De gunning en de verdere afhandeling van de opdracht gebeurt door het college van
burgemeester en schepenen
Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht gebeurt op budgetartikel 2289000/02000/MIL03/MIL03.2
Artikel 5
Het krediet wordt voorzien via een procedure “aanpassing van de ramingen”, door middel
van een vermindering van het budget beschikbaar op artikel
2240007/02000/PAT01/PAT01.1
Stemming
Stemmen voor:
12 Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, Rik Tomsin, JeanMarie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michael Henen,
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen,
Alicia Dodemont
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen:

0

Ongeldig:

1

Stemmen niet :

0

Grégory Happart

15. Jaarrekening 2021 politiezone Voeren
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende dat de jaarrekening 2021 van de politiezone Voeren afsluit met volgende resultaten:
Begrotingsrekening over het dienstjaar 2021
Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)
Begrotingsresultaat (gewone dienst)
Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)
Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)
Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)
Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)
Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)
Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)
Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)
Balans per 31 december 2021
Vaste activa
Vlottende activa
Totaal van de activa
Eigen vermogen
Voorzieningen
Schulden
Totaal van de passiva
Resultatenrekening over het dienstjaar 2021
Exploitatieresultaat
Uitzonderlijk resultaat
Resultaat van het dienstjaar

3.402.689,65
2.588.317,57
814.372,08
19.160,13
833.532,21
272.239,93
222.048,22
50.191,71
21.867,98
72.059,69
378.838,66
1.404.285,02
1.783.123,68
1.608.269,68
0,00
174.854,00
1.783.123,68
- 238.082,20
12.187,15
- 225.895,05

besluit
Artikel 1
Artikel 2

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2021 met bijlagen van de politiezone Voeren goed
Een afschrift van dit besluit en de jaarrekening worden verstuurd naar de gouverneur en de
minister van Binnenlandse Zaken

Stemming
Stemmen voor:

11

Stemmen
tegen:
Onthoudingen:

2

Ongeldig:

1

Stemmen niet :

0

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

0
Grégory Happart

16. Aankoop drone voor politionele doeleinden
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 het belang van een goed efficiënte politiezone, al dan niet in samenwerking met onze
partnerpolitiezone B-H-R.
Overwegende de vraag van de politie tot aankoop van een drone (of RPAS of UAV) die een meerwaarde
zal bieden bij onder meer de opsporing van vermiste personen; de vaststelling van strafbare feiten, zoals
de opsporing van cannabisplantages of sluikstortplaatsen; het lokaliseren van verdachten en
verkenningsoperaties (huiszoekingen); de ondersteuning van ploegen die belast zijn met het toezicht op
openbare evenementen (files, crowd management, verstoring van de openbare orde ...); analyse van
plaatsen delict en rampen, van ernstige verkeersongevallen (centimeter nauwkeurig opmeten)
Overwegende dat na een grondige rondvraag gevolgd door gefundeerde adviezen van deskundigen
binnen zowel de federale als de lokale politie, het merk Autel Robotics uit de VS werd weerhouden
Overwegende dat de dossierbeheerder, INP Vaes Luc, hiervoor de nodige opzoekingen en contacten
gehad heeft met diverse instanties, zoals vermeld in de bijlagen (werkwijze)
Overwegende dat de politie Voeren hierop overgegaan is tot het vragen van een offerte aan vier firma’s,
zijnde Aerialsolutions te Wilrijk, Dronecollege te Mol, Dronedepot te Affligem en Skymedia-Rpasservices
te Brecht
Overwegende dat enkel de firma Aerialsolutions een offerte heeft ingediend
1. De drone wordt aangeboden door:
Aerialsolutions – Tworx BVBA
Industrial UAV systems
Bloemenveld 21
2610 Wilrijk, Antwerpen
2. Beschrijving:
Autel Robotics EVO II Dual 640T Enterprise
+ Autel smartcontroller
+ RTK-module
+ RTK basisstation
3. Waarborg:
Twee jaar
4. Opleiding:
Bij levering wordt door de firma een theorie- en praktijkopleiding van het toestel zelf voorzien.
5. Prijs:
Offerte: € 11.730 excl. BTW, € 14.193,30 incl. BTW
RTK-module: € 575 excl. BTW, € 695,75 incl. BTW
Totaal: € 12.305 excl. BTW, 14.889,05 incl. BTW
Gelet op het amendement ingediend door de voorzitter mr. Rik Tomsin: de gemeenteraad beslist dat er
een jaarlijkse evaluatie gebeurt van deze drone voor politionele doeleinden en dat de raad kan beslissen
om deze tijdelijk uit dienst te halen indien nodig.
Gelet op het feit dat er volgens artikel 16 van het huishoudelijk reglement eerst wordt gestemd over het
amendement alvorens te stemmen over de hoofdvraag

Gelet op de stemming m.b.t. het amendement als volgt: 12 stemmen voor (J. Gaens, W. Nijssen, Y.
Daems, R. Tomsin, J-M. Geelen, S. Huynen-Peerboom, L. Buijsen-Baillien, S. Heusschen, A. Dodemont,
J. Levaux, M. Henen, C. Mailleu ); 1 stemmen tegen (B. Houbiers ); 0 onthoudingen; 1 ongeldige
stemmen (G. Happart); 0 stemmen niet
Gelet op de goedkeuring van het amendement
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist dat er een jaarlijkse evaluatie gebeurt van deze drone voor
politionele doeleinden en dat de raad kan beslissen om deze tijdelijk uit dienst te halen
indien nodig.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de aankoop van een drone Autel Robotics EVO2 Enterprise goed,
voor een totaalbedrag van € 14.889,05 incl. BTW, volgens de offerte en mail in bijlage
Artikel 3
De aankoop gebeurt bij:
Aerialsolutions – Tworx BVBA
Industrial UAV systems
Bloemenveld 21
2610 Wilrijk, Antwerpen
BTW: 0847.821.867
Artikel 4
De aankoopprocedure wordt gevoerd door dossierbeheerder INP Vaes van de politie
Voeren, die de bestelbon zelf overmaakt aan de leverancier
Artikel 5
De uitgave gebeurt met het krediet voorzien op artikel 330/744-51
Stemming
Stemmen voor: 12
William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, JeanMarie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michael Henen,
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen,
Alicia Dodemont
Stemmen
1
Benoît Houbiers
tegen:
Onthoudingen: 0
Ongeldig:

1

Stemmen niet :

0

Grégory Happart

De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de zitting is
goedgekeurd, is de zitting gesloten om 21u00.
Algemeen directeur
Voorzitter
Kimberly Peeters
Rik Tomsin

