Gemeenteraad VAN donderdag 24 februari 2022

Aanwezig:

William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems: Schepenen
Grégory Happart, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Michael Henen, Clotilde Mailleu,
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel:
Raadsleden
Rik Tomsin: Voorzitter
Joris Gaens: Burgemeester
Kimberly Peeters: Algemeen directeur
Verontschuldigd:
Benoît Houbiers: Raadslid
Afwezig:
William Nijssen: Schepen afwezig voor punt5
Lizzy Buijsen-Baillien: Raadslid afwezig voor punt5
De zitting wordt geopend om 20u00.
De gemeenteraad:

Openbare zitting
1.

Vragen van raadsleden

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op ons besluit van 23 september 2004 houdende instelling van een vragenronde voor de gemeenteraadsleden
over punten die niet op de dagorde voorkomen
Gelet op ons besluit van 24 januari 2019 houdende de vaststelling van het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad

besluit
1. Raadslid Alexandra van Gestel stelde volgende vraag:

Wat is de stand van zaken betreffende de voorziene plaatsing van windmolens op grens Dalhem en 's
Gravenvoeren? Welke positie neemt de Gemeente Voeren daarin?
De burgemeester antwoordde het volgende:

Nadat meerdere negatieve adviezen werden gegeven betreffende de vergunningsaanvraag voor de
plaatsing van de zes windmolens in Warsage, waaronder een negatief advies van de gemeente Voeren,
heeft de Waalse Regering alsnog een vergunning afgeleverd. Ondertussen is ook de beroepsprocedure
afgelopen. In het verlengde van het voornoemde negatief advies, is de gemeente Voeren in beroep
gegaan en dit samen met vele andere belanghebbenden; waaronder de Vlaamse ministers Demir en
Diependaele, de POM Limburg, de Universiteit van Luik, de gemeente Eijsden-Margraten en enkele
burgerinitiatieven.
De locatie van de windmolens getuigt immers van slecht nabuurschap. Meer bepaald werden de
windmolens op slechts enkele meters van de grens met ’s-Gravenvoeren geplaatst. Je zou hiermee
kunnen stellen dat de nadelen zoveel mogelijk naar het Vlaamse Gewest worden doorgeschoven.
Bovendien werd er ook weinig tot geen overleg gepleegd over de locaties van de windmolens en de
mogelijke effecten, zeker op ministerieel niveau, tussen de gewesten. Ook dit is een teken van slecht
nabuurschap.
Daarnaast werden in het beroepschrift van de gemeente Voeren onder meer de volgende inhoudelijke
argumenten aangehaald om de komst van de windmolens te verhinderen:
- 31% van het Voerense grondgebied bestaat uit Natura 2000 gebied. Dit is de habitat van vele
Europees beschermde diersoorten. Windmolens verstoren de route van trekvogels en zijn
schadelijk voor de populatie vleermuizen.
- De windmolens zullen zichtbaar zijn op verschillende plaatsen in het landschap, onder meer vanaf
het cultuurhistorisch beschermd erfgoed landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving. Ook
het tweede cultuurhistorisch beschermd landschap ‘Gulpvallei met omgeving’ ligt in de nabijheid.
Het unieke, gave en authentieke karakter van het landschap wordt geschonden door de
zichtbaarheid van de windmolens. Het project zorgt voor een fundamentele verstoring van het
erfgoedlandschap en het agrarisch uitzicht in onze toeristisch erg belangrijke streek.
- Er worden niet alleen negatieve effecten verwacht voor verschillende beschermde vogelsoorten,
maar ook voor buurtbewoners door geluid en slagschaduw.
- De trillingen van de windmolens bedreigen de komst van de Einsteintelescoop. De telescoop
vereist een stabiele ondergrond zonder trillingen. Vandaar ook dat men de voorbije jaren de
stabiliteit van de ondergrond heeft gemeten in Voeren en omstreken d.m.v. seismisch onderzoek.

De argumentaties zijn met andere woorden legio. We wachten momenteel de beoordeling van de
verschillende beroepschriften af en afhankelijk van het resultaat zullen we beoordelen of we
genoodzaakt zijn verdere acties te ondernemen.
2. Raadslid Clotilde Mailleu stelde volgende vraag:

Beste burgemeester, schepenen en collega’s
Mijn vraag gaat over de communicatie via internet op de website van de gemeente en op social media die
niet altijd alle inwoners bereikt.
Jammer genoeg hebben we gemerkt dat sommige situaties heel begrijpelijk wat stress kunnen creëren in
onze gemeente.
Een voorbeeld hiervan is het water in Moelingen die snel schrik geeft na de laatste wateroverlasten. Zou
het niet mogelijk zijn om in noodgevallen de communicatie op een andere manier te regelen? Bijvoorbeeld
met een megafoon door de straten van een dorp te gaan om de inwoners gerust te stellen dat de
gemeente/ de brandweer iets aan de situatie doet?
Dit zou natuurlijk alleen in noodgevallen moeten gebeuren. Maar dat zou misschien toch kunnen zorgen
voor meer rust bij iedereen.
Voor andere, mindere dringende berichten moet ook aan verschillende communicatie kanalen nagedacht
worden. Alleen via Facebook en op de website van de gemeente zetten is in onze ogen te weinig. Zeker
geeft het infoblad van de gemeente ook veel informatie maar soms zijn er acuut wijzigingen die aan
iedereen vermeld zouden moeten worden.
Alvast bedankt voor uw antwoord.
De burgemeester antwoordde het volgende:
Bedankt voor uw vraag. Een goede communicatie naar de inwoners is ontzettend belangrijk. Niet alleen
dienen we goed na te denken via welke kanalen we communiceren, maar ook waarover we
communiceren, wanneer en op welke manier.
Bij de gemeente hebben we drie, ondertussen goed gekende, informatiekanalen: meer bepaald het
gemeentelijk infoblad, dat één keer om de twee maanden huis aan huis bedeeld wordt, de
Facebookpagina en de website. De goede praktijken binnen overheidscommunicatie leren ons dat het
goed is om te focussen op enkele communicatiekanalen en deze kanalen goed te onderhouden. Te veel
communicatiekanalen zorgt ervoor dat de informatie te versnipperd wordt en de inwoners niet meer weten
waar ze de informatie moeten zoeken. Bij de gemeente leggen we dus de nadruk op de drie voornoemde
kanalen.
Via het gemeentelijk informatieblad wordt niet dringende, maar voor de inwoners relevante, informatie
verspreid. Zo informeren we de inwoners onder meer welke projecten binnenkort uitgevoerd worden,
welke projecten gerealiseerd werden, welke subsidiemogelijkheden er zijn, welke dienstverlening het
OCMW aanbiedt, enzovoort.
Via de gemeentelijke Facebookpagina wordt informatie van dringendere aard verspreid. Bijvoorbeeld in
het geval van een stroomuitval, wateroverlast, een gesprongen waterleiding,… Daarnaast worden via dit
kanaal dagdagelijkse activiteiten gemeld. Een actuele pagina bevordert immers dat de inwoners de weg
vinden naar de juiste communicatiekanalen. Ook al is de Facebookpagina een open pagina, toegankelijk
voor iedereen, dan nog is dit informatie die niet beschikbaar is voor de digibeten in onze samenleving.
Doch stelt dit ons doorgaans in staat om de meerderheid van de inwoners te bereiken aangezien deze
informatie zich verspreid door het netwerk dat eenieder heeft.
Tot slot onderhouden we de gemeentelijke website waar we door middel van nieuwsberichten
uitgebreidere informatie kunnen verspreiden.
Deze drie communicatiekanalen worden aangevuld met ad hoc huis aan huis berichten. Deze gaan
doorgaans over een specifiek onderwerp; in het geval we er zeker van willen zijn dat de informatie alle
inwoners bereikt. Zo hebben we recent een huis aan huis bericht verspreid om de start van de werken aan
de Berwijn aan te kondigen; met melding van de startdata alsook dat men zich kan inschrijven voor een
informatiesessie over de verbredingswerken.
Voor dringende communicatie doen we dus beroep op de gemeentelijke Facebookpagina aangezien dit
ons toelaat om snel te communiceren. We onderzoeken momenteel de mogelijkheid om in te stappen in
een buurtpreventienetwerk. Dit laat ons onder meer toe om push berichten te versturen. Zo moeten de
inwoners niet zelf op zoek gaan naar informatie maar krijgen ze proactief een melding. Het zou een meer
doeltreffende manier zijn om de inwoners op een snelle manier te bereiken en te communiceren in het
geval er zich een noodsituatie voordoet.
Tenslotte is de gemeente inschreven in BE-Alert. Dit is een alarmeringssysteem waarmee de gemeente
kan communiceren in een noodsituatie. Door middel van BE-Alert, kunnen wij een bericht uitsturen via
sms, e-mail of gesproken oproep naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Tijdens de
afgelopen overstromingen, hebben we hiervan gebruik gemaakt.

2.

Goedkeuring aanpassing organogram gemeente-OCMW

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en meer bepaald artikel 161 waarin bepaald wordt dat de
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn het gezamenlijk organogram van de diensten van het
OCMW en de gemeente vaststellen
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 augustus 2021 en het besluit van de raad voor maatschappelijk
welzijn van 26 augustus 2021 waarin de laatste versie van het gezamenlijke organogram werd goedgekeurd
Overwegende dat het organogram geen statisch gegeven is, maar mee evolueert met het bestuur en de wijzigingen
op personeelsgebied, om op die manier tot een efficiënt personeelskader te komen aangepast aan de realiteit die op
dat moment bestaat
Gelet op de tendens van de hogere overheid om steeds meer bevoegdheden te delegeren naar de lokale besturen
middels hun voornemen om de ‘lokale autonomie’ te vergroten
Gelet op de ‘regisseursrol’ die lokale besturen in steeds meer domeinen dienen op te nemen op verzoek van de
hogere overheid en dat de expertise die daarmee gepaard gaat, verworven moet worden
Overwegende dat het huidige personeelskader niet bestand is tegen deze bijkomende expertise en de
bevoegdheden die deze ontwikkelingen vergen
Gelet op het thans ontbreken van een beleidsondersteunende functie binnen ons bestuur
Gelet enerzijds op het Decreet Lokaal Sociaal Beleid dewelke een sterk en breed sociaal beleid verlangt op lokaal
niveau en daarbij gelet op de thans minimale personeelsbezetting van de sociale dienst waarbij, sinds de integratie
van gemeente en OCMW, de functie van OCMW-secretaris als hoofd van het OCMW niet langer ingevuld werd en
dat er gebleken is dat de invulling van een afdelingshoofd, die deze taken terug op zich neemt, noodzakelijk is;
waarbij dit afdelingshoofd ook beleidsondersteunende taken op zal nemen om een voltijdse betrekking mogelijk te
maken
Gelet anderzijds op de technische expertise die mist op de dienst grondgebiedzaken m.b.t. het uitschrijven van
bestekken en studieopdrachten en dat voorgesteld wordt om één functie van arbeider (D1-D3) na oppensioenstelling
niet langer in te vullen zodat als het ware een arbeidersfunctie vervangen wordt door de functie van technisch
hoofdmedewerker, waardoor het aantal VTE’s op de dienst grondgebiedzaken niet wijzigt
Overwegende dat er een analyse gemaakt werd van onze personeelskosten en werkingskosten in vergelijking met
andere, vergelijkbare gemeentes en dat ons bestuur voor beide parameters onder het gemiddelde scoort, hetgeen
betekent dat ons lokaal bestuur minder middelen besteedt zowel aan personeelskosten als aan de uitbesteding van
taken i.vm. andere, vergelijkbare gemeenten
Overwegende het voorstel voor de aanpassing van het organogram op 3 punten:
- nieuwe functie afdelingshoofd Welzijn & Beleidsondersteuning, contractueel, B4-B5
- inschaling afdelingshoofd Mens & Organisatie op B4-B5 niveau
- nieuwe functie technisch hoofdmedewerker, contractueel, C4-C5, waarbij één arbeidersfunctie op D1-D3
niveau uitdovend is na oppensioenstelling
Overwegende het positief advies van het managementteam

Overwegende dat de vakbonden om advies werd gevraagd m.b.t. deze aanpassingen; de voorgestelde
wijzigingen werden tijdens het overleg positief geadviseerd door de aanwezige afgevaardigden, doch men
maakte enerzijds een opmerking over de inschakeling van bepaalde personeelsleden op E-niveau (geen
voorwerp van de gevraagde aanpassingen), waarop het bestuur aangaf dat er geen nieuwe aanwervingen
meer op E-niveau zullen gebeuren en dit niveau aldus uitdovend is; en anderzijds een opmerking over de
contractuele inschakeling van de nieuw aan te werven personeelsleden, waarop het bestuur antwoordde
dat dit een weloverwogen keuze is die ook in andere besturen gemaakt wordt om de pensioenlast en
responsabiliseringsbijdrage die gepaard gaan met statutaire aanstellingen beheersbaar te houden voor
het lokaal bestuur
Overwegende dat de financiële gevolgen overlegd werden met de financieel directeur en dat de financiële
impact van de voorgestelde wijzigingen geen negatieve gevolgen voor de autofinancieringsmarge, noch
voor het financieel evenwicht met zich meebrengen voor het bestuur
Overwegende dat de eventuele financiële gevolgen van de nieuw aan te werven personeelsleden worden
verwerkt in een aanpassing van het meerjarenplan
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, JeanMarie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michael Henen,
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen,
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel
Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:
Stemmen niet :

Grégory Happart

Artikel 1
Artikel 2

De raad keurt de aanpassing van het organogram zoals toegevoegd in bijlage goed
De financiële gevolgen van de nieuw aan te werven personeelsleden worden verwerkt in
een aanpassing van het meerjarenplan
3.
Kennisneming jaaractieplan 2022 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 en latere wijzigingen
Gelet op het Jaaractieplan 2022 van de Brandweerzone Oost-Limburg dewelke werd goedgekeurd door
de Zoneraad van BWOL, zoals opgenomen in bijlage
Overwegende dat de brandweerzone verzoekt hun Jaaractieplan ter advies voor te leggen en ter kennis te
brengen aan de gemeenteraden van de zone, zoals voorgeschreven door artikel 23§3 van de Wet op de
Civiele Bescherming
besluit
Artikel 1
kennisneming van het Jaaractieplan 2022 dewelke werd goedgekeurd door de Zoneraad
van de Brandweerzone Oost-Limburg, zonder bijkomend advies
4.
Reglement uitlenen nadar- en herashekken + signalisatie voor evenementen, enz.
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 voorstel om de procedure voor het uitlenen van nadar- en herashekken + signalisatie voor
organisatoren van evenementen in de gemeente Voeren en buurgemeenten te vereenvoudigen
Overwegende dat, gelet op de aanslepende coronacrisis, organisatoren van evenementen een extra steun
verdienen
Overwegende dat dit reglement enkel de veiligheid in onze gemeente ten goede komt
Overwegende dat er in het verleden nog nooit waarborg moest ingehouden worden
Overwegende dat het reglement, goedgekeurd op de gemeenteraad van 27/03/2014, herzien moest worden
Overwegende het reglement en het aanvraagformulier in bijlage

besluit
Stemmen voor:

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, Alexandra van Gestel

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het reglement “uitlenen nadar- en herashekken + signalisatie” goed
met
ingang van 01/03/2022:
REGLEMENT UITLENEN NADAR- EN HERASHEKKEN + SIGNALISATIE
Artikel 1 Onderwerp
Dit reglement regelt het uitlenen van een materialen, beschikbaar gesteld door de gemeente Voeren. Dit
omvat:
- Nadarhekken
- Herashekken
- Signalisatieborden
- Knipperlichten
Artikel 2 De lener
De ontlening van bovengenoemde materialen kan gebeuren door:
- erkende verenigingen, scholen en lokale overheidsdiensten (brandweer, politie, …), gevestigd op het
grondgebied van de gemeente Voeren
- Adviesraden van gemeente Voeren
- meerderjarige particuliere personen die in gemeente Voeren gedomicilieerd zijn
- buurgemeenten ter gelegenheid van (sport)-manifestaties
Zij worden ‘de lener’ genoemd.

Artikel 3 Reserveren
De lener kan enkel bovengenoemde materialen reserveren door het invullen van het aanvraagformulier
dat door
de gemeente Voeren, ter beschikking wordt gesteld en dat ingediend moet worden bij de gemeente
Voeren.
Bovengenoemde materialen kunnen tot 2 weken voor de voorgestelde lever- of afhaaldatum aangevraagd
worden. De aanvragen worden behandeld volgens datum van ontvangst, waarbij de éérste aanvrager
voorrang heeft, in volgorde van artikel 2. De maximale uit te lenen materialen wordt door de technische
dienst vastgelegd, rekening houdend met de beschikbare materialen.
De reservatie door een vereniging of andere organisatie zoals genoemd in artikel 2, kan gebeuren door
elke meerderjarige persoon die gemachtigd is namens de organisatie op te treden.
Artikel 4 Duur
Het lenen van bovengenoemde materialen wordt beperkt tot maximum twee weken. De uitlening kan
uitzonderlijk langer worden toegestaan indien de aanvrager schriftelijk een gemotiveerd verzoek hiertoe
indient.
Artikel 5 Leveren of afhalen
De materialen worden door het gemeentepersoneel geleverd op basis van de gegevens vermeld op het
aanvraagformulier.
De lener kan, in overleg met de verantwoordelijke van de technische dienst, de materialen zelf afhalen en
terugbrengen op het overeengekomen adres en tijdstip.
Een afspraak hiervoor dient u te maken via het volgende e-mail adres: openbare.werken@devoor.be.
Artikel 6 Richtlijnen bij gebruik
Tijdens de uitleenperiode moet de lener de volgende richtlijnen naleven:
- de lener verbindt zich ertoe op de hoogte te zijn van het correcte gebruik en de correcte behandeling van
de materialen
- de lener verbindt zich ertoe alle schriftelijk en/of mondeling verstrekte richtlijnen (bijvoorbeeld
handleidingen, checklists, waarschuwingen…) inzake het gebruik en de behandeling van de materialen
strikt na te leven
Bij niet-naleving van deze richtlijnen kan het gemeentebestuur beslissen om de betreffende lener tijdelijk
of permanent uit te sluiten van het gebruik van de goederen.
Artikel 7 Ophalen of terugbrengen
De materialen worden door het gemeentepersoneel opgehaald binnen een termijn van 7 dagen na het
evenement. De lener zorgt ervoor dat alles opnieuw klaar staat op de plaats waar er geleverd werd.
De lener kan, in overleg met de verantwoordelijke van de technische dienst, de materialen zelf
terugbrengen op
het overeengekomen adres en tijdstip.
Een afspraak hiervoor dient u te maken via het volgende e-mail adres: openbare.werken@devoor.be
Artikel 8 Annuleringen
Onder annulatie wordt begrepen het opzeggen van een reservatie vooraleer de leentermijn begonnen is.
Een annulatie dient zo snel mogelijk, maar minimum één dag voor de geplande levering/afhaling te
gebeuren. Indien; de annulatie later gebeurt, kan er een boete van 25 euro aangerekend worden.
Artikel 9 Niet afhalen
Wanneer gereserveerde materialen niet afgehaald, of niet aangenomen worden bij levering en tevens
geen geldige annulatie werd ingevoerd, kan er een boete van 50 euro aangerekend worden.
Artikel 10 Uitsluitingen
Indien een vorige uitlening door de lener niet volledig is afgehandeld, hetzij omdat het materiaal nog niet
of niet volledig werd teruggebracht, hetzij omdat enige andere kost ten laste van de lener nog niet werd
vereffend, wordt geen nieuwe uitlening toegestaan aan deze lener tot de afhandeling van deze uitlening.
Artikel 11 Beschadiging, tekortkomingen, diefstal en verlies
De kosten die voortvloeien uit beschadiging, tekortkoming, diefstal of verlies van de materialen komen ten
laste van de lener. Iedere vervanging/herstelling wordt uitgevoerd door of in opdracht van gemeente
Voeren. Het is de lener ten strengste verboden zelf vervangingen/herstellingen uit te voeren of te laten
uitvoeren.
Artikel 12 Uitlening of onderverhuring aan derden
De lener verbindt zich ertoe de materialen in geen enkel geval verder uit te lenen / te verhuren aan
derden. Indien verdere uitlening / onderverhuring van de materialen wordt vastgesteld, wordt er een boete
van 150 euro aangerekend. Daarenboven wordt bij onderverhuring de lener het recht op lenen ontzegd,
tot opheffing van deze uitsluiting door het gemeentebestuur. Bovendien worden de materialen
ogenblikkelijk teruggevorderd. Indien de lener weigert het materiaal terug te brengen, is het de gemeente
toegestaan het materiaal zelf te recupereren.
Eventuele onkosten die daarbij gemaakt worden, komen ten laste van de lener.

Artikel 13 Tekortkomingen
De lener moet de verantwoordelijke van de gemeente op de hoogte brengen van alle tekortkomingen die
bij het gebruik van de materialen vastgesteld werden, zelfs indien de lener hiervoor niet verantwoordelijk
zou zijn. Deze melding dient ten laatste te gebeuren bij het terugbrengen van de materialen.
Artikel 14 Aansprakelijkheid
De gemeente Voeren kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of eventuele
andere schadelijke gevolgen voor de lener of voor derden die zouden voortvloeien uit het gebruik of
misbruik van de geleende materialen.
Artikel 15 Overmacht
Ieder geval van overmacht waardoor de materialen geheel of gedeeltelijk niet ter beschikking kunnen
gesteld worden van de lener, verbreekt de tussen de lener en de gemeente gesloten overeenkomst.
Eventuele kosten die hieruit voortvloeien, zoals het elders gaan uitlenen van materialen, kunnen niet
verhaald worden op de gemeente Voeren, evenmin als een schadevergoeding ten gevolge van het niet
uitvoeren van deze overeenkomst. De gemeente Voeren kan op elk moment de materialen terugvorderen.
Artikel 16 Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2022
Artikel 17 Slotbepaling
Het reglement ‘Retributiereglement op het afleveren van nadarhekken’, goedgekeurd in de gemeenteraad
van 27 maart 2014 wordt opgeheven en integraal vervangen door het voorliggende reglement.
5.
Beheersplannen kerken: goedkeuring zes rapporten
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 aanwezigheid van zes kerken op het grondgebied van de gemeente, die alle zes
parochiekerken zijn
Gelet op de noodzaak een verantwoord beheer van de religieuze gebouwen te voeren
Gelet op de wetgeving ter zake voor wat betreft Onroerend Erfgoed, waarbij de opmaak van een
beheersplan voor beschermde monumenten in overheidseigendom een verplichting is om nog in
aanmerking te komen voor bepaalde erfgoedpremies en andere financiële voordelen
Gelet op de aanwezigheid van begraafplaatsen rond 4 van de zes kerken, begraafplaatsen waar nog
begraving plaatsvindt en waar deze begraving vanuit een wettelijke verplichting en bovendien vanuit de
wens van de gemeente onder alle omstandigheden moet mogelijk blijven op een verantwoorde, eerbare
en duurzame manier en met respect voor het aanwezige erfgoed
Gelet op de aanstelling door de gemeente van het tijdelijk samenwerkend bureau bestaande uit de
deskundigen “TeamvanMeer” en “C&C FEXER bvba studiebureau voor erfgoed- en monumentenzorg”
voor de opdracht om voor de zes kerken van Voeren een beheersplan op te stellen
Overwegende dat dit bureau een grondig onderzoek van de zes kerken en begraafplaatsen heeft
uitgevoerd
Overwegende dat nadien een overlegronde is ingericht met de zes betrokken kerkbesturen, zowel als met
het Centraal Kerkbestuur van Voeren, en dit met de ondersteuning van de eigen IOED Oost, dat uit deze
overlegronde een aantal suggesties en ideeën naar voren gebracht werden die in de voorliggende
rapporten verwerkt werden; dat de zes kerkbesturen derhalve reeds vroeg inspraak gekregen hebben in
deze rapporten
Overwegende dat intern met verschillende diensten van de gemeente Voeren is overlegd en nagedacht
hoe het beheer van de kerk en de omliggende begraafplaats kan verenigd worden met een functioneel
ingerichte begraafplaats, waar begraving op een eenvoudige en respectvolle wijze mogelijk blijft en het
beheer van de begraafplaats door de eigen diensten zonder veel extra problemen kan blijven gebeuren
Overwegende dat op regelmatige tijdstippen is teruggekoppeld naar zowel de specialisten van Onroerend
Erfgoed als naar de eigen specialisten van de IOED Oost; dat daarnaast gebruik gemaakt is van de
geschiedkundige bronnen beschikbaar in de gemeente om de rapporten volledig en gedetailleerd te
maken
Overwegende de laatste aanpassingen aan de teksten, vooral wat betreft visie en beheersmaatregelen
(hoofdstukken 5 en 6 in elk rapport), op vraag van bestuur, eigen diensten en de IOED Oost
Gelet op de belofte van het bestuur om de rapporten na goedkeuring voor te leggen aan de diverse
kerkbesturen om er verder mee te werken en samen met hen na te denken over nevenbestemmingen,
openstelling van kerken of andere toekomstgerichte maatregelen
Overwegende dat de gemeenteraad het bevoegde bestuursniveau is om beheersplannen voor deze
kerken goed te keuren

besluit
Stemmen voor:

Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen,
Shanti Huynen, Joris Gaens, Michael Henen, Clotilde Mailleu,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

de zes voorliggende beheersplannen, handelend over de Onze-Lieve-Vrouw-Kerk te
Moelingen, de Sint-Lambertuskerk te ’s-Gravenvoeren, de Sint-Martinuskerk te SintMartens-Voeren, de Sint-Pieters-Stoel-Kerk te Sint-Pieters-Voeren, de Sint-Pieterskerk te
Teuven en de Sint-Heribertuskerk te Remersdaal goed te keuren
Artikel 2
het College te belasten met de verdere afhandeling van de procedure voor de goedkeuring
door het hogere bestuur
Artikel 3
het College te belasten met het organiseren van een informatieronde bij alle kerkbesturen
en het Centraal Kerkbestuur van de gemeente om de voorliggende beheersplannen toe te
lichten
6.
Kennisneming goedkeuring politiebegroting 2022 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 het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2021, houdende vaststelling van de politiebegroting
2022
Overwegende de brief van het federaal toezicht waarbij wordt meegedeeld dat de provinciegouverneur bij besluit van
6 januari 2022 de politiebegroting 2022 van de PZ Voeren heeft goedgekeurd

besluit
Artikel 1
7.

De gemeenteraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur over de
politiebegroting 2022 van de PZ Voeren
Aankoop gestriped dienstvoertuig politie 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 de vraag van de politie Voeren tot aankoop van een nieuw gestriped dienstvoertuig ten
behoeve van de interventiefunctionaliteit met de benodigde politie-uitrusting en Astrid radio, zoals
opgenomen in de behoefteanalyse 2022, besproken en principieel goedgekeurd in de
begrotingscommissie, politiecollege en gemeenteraad voor wat de politiebegroting 2022 betreft voor een
maximum bedrag van €80.000
Overwegende het belang van een goed functionerend en efficiënt voertuigenpark, al dan niet in
samenwerking met onze partnerpolitiezone B-H-R.
Overwegende dat de politie Voeren hierop over gaat tot de concrete samenstelling/beschrijving van het
interventievoertuig Volvo V60 Mild Hybrid conform de afspraken op basis van het raamakkoord van de
Federale Overheid
Overwegende dat het dienstencentrum van de Federale Politie te Hasselt geen ombouwingen naar
gestripte voertuigen meer doet, de politie Voeren de offerte tot ombouw politie geïntegreerd heeft in de
aanbieding van het merk Volvo voorzien in het raamakkoord van de Federale Overheid
Overwegende dat er wordt gekozen voor een hybrid motorisatie
Overwegende dat gezien de terreinbehoeften van het grondgebied van de PZ Voeren wordt gekozen voor
een type vierwielaandrijving
1. Het voertuig wordt aangeboden door:
Federale Overheid
Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Raamovereenkomst Voertuigen 2021 R3 - 032 – VOLVO – perceel 36
2. Beschrijving:
Volvo V60 Momentum B6 AWD mild hybrid benzine
Voorzien van striping lokale Politie

3. Waarborg voertuig:
Levenslang op originele Volvo-onderdelen
4. Prijs voertuig + ombouw:
Totaal: € 64.941,12 BTW incl.
 Offerte van Volvo Cars betreft voertuig + ombouw
5. Aankoop Astrid radio
De Astrid boordradio wordt aangekocht bij Securitas.
De prijs bedraagt € 889,63 BTW incl.
Zoals steeds dient er rekening worden gehouden met onvoorziene kosten omwille van
inbouwproblemen verschillend aan ieder voertuig.
6. Totaal:
Auto + ombouw:
73.563,72 – 19.893,37 korting + 21%BTW = € 64.941,12
Astrid radio
735,23 + 21% BTW= € 889.63
Totaal:
€ 65.830,75 incl. BTW
besluit
Stemmen voor:
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, Alexandra van Gestel
Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aankoop van een nieuw gestriped voertuig goed, voor een
totaalbedrag van € 64.941,12 incl. BTW, ombouw en toebehoren, volgens de offerte in
bijlage
Artikel 2
De aankoop gebeurt via federaal raamcontract voertuigen 2021 R3 - 032 – VOLVO, perceel
36 bij:
VOLVO Cars Belgium
Hunderenveldlaan 10
1082 Sint-Agatha-Berchem
BTW420.383.548
Artikel 3
keurt de aankoop van een nieuwe boordradio bij Securitas goed voor een bedrag van €
889,63 incl. BTW
Artikel 4
de aankoopprocedure wordt uitgevoerd door de logistieke dienst van politie Voeren, de
bestelbonnen worden door de politie Voeren zelf overgemaakt aan de verschillende
leveranciers
Artikel 5
De uitgave gebeurt met het krediet voorzien op artikel 330/743-52 waar € 80.000
beschikbaar is
TP 1 Inrichten van een regenboogzebrapad - Principebeslissing
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het Decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen
Gelet op het Hersteldecreet van 23 januari 2009
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Gelet op het toegevoegd punt zoals ingediend door raadslid dhr. Michaël Henen, als volgt:
Gelet op het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad Voeren 2019-2025
Gelet op de Wet, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968, betreffende de politie
over het wegverkeer
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Gelet op het Decreet van 16 mei 2008 houdende het aanvullende reglement op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

Gelet op het Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 houdende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Gelet op de Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009
Gezien dat haat tegen personen omwille van hun geslacht of geaardheid een maatschappelijk
probleem nog steeds blijft
Gezien dat de gemeente het ideaal bestuursniveau is om het signaal te geven dat iedereen in
onze maatschappij evenwaardig is
Gezien dat het regenboogzebrapad één van de sterke symbolen van aandacht voor de diversiteit
en het aanvaarden van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen (lhbt'ers) is
Overwegende de wens van Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters om in elke gemeente één
regenboogzebrapad aan te leggen
Overwegende haar recente mededeling waarin ze bekendmaakte dat bij het Agentschap Wegen
en Verkeer (AWV) geldt de regel dat elk lokaal bestuur één regenboogzebrapad op de
gewestwegen kan aanvragen
Overwegende dat het AWV zal daarbij ook zelf instaan voor de kosten
Overwegende dat de Gemeente Voeren, op die manier, zou tonen om op te komen voor gelijke
rechten en dat alle mensen welkom zijn, ongeacht diens seksuele geaardheid of genderidentiteit
Artikel 1: dit besluit heeft geen financiële opvolging
- Artikel 2: een principebesluit is genomen om in de Gemeente Voeren een regenboogzebrapad
te laten aanleggen en onderhouden door het Agentschap Wegen en Verkeer op een zichtbare
locatie op de gewestweg
- Artikel 3: in de toekomst zal de Gemeenteraad worden verzocht om de ervaring te evalueren,
met eventueel als doel deze in andere deelgemeenten over te brengen
- Artikel 4: het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van dit
besluit
- Artikel 5: afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan:
Agentschap Wegen en Verkeer – District Zuid-Limburg, Overhaamlaan 28, 3700 Tongeren
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II
laan 20, 1000 Brussel
Gelet op het amendement ingediend door raadslid en schepen mevr. Yolanda Daems om artikel 3 te
vervangen door:
- Artikel 3: dit principebesluit wordt genomen in afwachting van een positief advies van AWV
omtrent de locatie van de aanleg van dit regenboogzebrapad
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: 13 stemmen voor (W. Nijssen, J. Levaux,
Y. Daems, R. Tomsin, J-M. Geelen, S. Huynen, J. Gaens, M. Henen, C. Mailleu, L. Buijsen-Baillien,
S. Heusschen, A. Dodemont, A. van Gestel); 0 stemmen tegen; 0 onthoudingen; 1 ongeldige stemmen
(G. Happart); 0 stemmen niet ( )
Gelet op de goedkeuring van het amendement
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen,
Shanti Huynen, Joris Gaens, Michael Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy BuijsenBaillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel
Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5

Dit besluit heeft geen financiële opvolging
Een principebesluit is genomen om in de Gemeente Voeren een regenboogzebrapad te
laten aanleggen en onderhouden door het Agentschap Wegen en Verkeer op een zichtbare
locatie op de gewestweg
Dit principebesluit wordt genomen in afwachting van een positief advies van AWV omtrent
de locatie van de aanleg van dit regenboogzebrapad
Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van dit besluit
Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan:
- Agentschap Wegen en Verkeer – District Zuid-Limburg, Overhaamlaan 28, 3700
Tongeren
- Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning
Albert II laan 20, 1000 Brussel

Gesloten zitting
8.
Rapportering debiteurenbeheer 2021 gemeente 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 artikel 177 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de financieel directeur in volle
onafhankelijkheid instaat voor het debiteurenbeheer van de organisatie en hierover ook dient te
rapporteren aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen
Overwegende dat de rapportering debiteurenbeheer 2021 voor de gemeente ingaat op volgende zaken:
1. Boekhoudkundige verwerking rapport debiteurenbeheer 2020
2. Overzicht boekingen oninvorderbaar 2021
3. Aanpak debiteurenbeheer
4. Toestand openstaande vorderingen – 31/12/2021
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering debiteurenbeheer 2021 van de
financieel directeur
De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de zitting is
goedgekeurd, is de zitting gesloten om 20u57.
Algemeen directeur
Voorzitter
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Rik Tomsin
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