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De zitting wordt geopend om 20u00.
De gemeenteraad:

Digitale Openbare zitting
1. Vragen van raadsleden
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op ons besluit van 23 september 2004 houdende instelling van een vragenronde voor de gemeenteraadsleden 
over punten die niet op de dagorde voorkomen
Gelet op ons besluit van 24 januari 2019 houdende de vaststelling van het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad
besluit

1. Raadslid Alexandra van Gestel stelde volgende vraag:
Het toeristisch seizoen staat weer voor de deur en ook in Voeren belooft het weer een drukke zomer te worden. 
Tijdens de coronaperiode heeft menig toerist de weg naar Voeren gevonden om in eigen land op vakantie te gaan. 
Uit de omgevingsanalyse bleek ook dat het aantal overnachtingen van toeristen de laatste jaren is gestegen. 
Iedereen is natuurlijk welkom in onze gemeente, maar we moeten ook bewaken dat de leefbaarheid in het dorp 
gegarandeerd blijft. Daarom de volgende vragen:

• Zou u enkele cijfers kunnen geven van het aantal toeristen in onze gemeente?
• Hoe staat de bevolking tegenover de toeristen/het toerisme in onze gemeente? 
• Hoe gaat de gemeente om met deze ontwikkelingen? Ik denk  bijvoorbeeld aan het opstellen van een nieuw 

duurzaam en toekomstgericht (langere termijn) toeristenbeleid waarbij zowel de belangen van de 
Voerenaars die economisch afhankelijk zijn van de toeristensector als alle bewoners van Voeren zorgvuldig 
afgewogen en beschermd worden en sensibiliseringsacties om Voeren schoon en gastvrij te houden.  

• Heeft dit thema prioriteit binnen de gemeente en zo ja, welke stappen worden daar de komende periode in 
gezet?

De burgemeester antwoordde het volgende:
Als antwoord op uw vraag zou ik willen starten met het geven van enkele cijfers. De grafiek laat zien dat het aantal 
overnachtingen in toeristische verblijven de laatste jaren zeer sterk is gestegen, terwijl het beeld in andere 
Limburgse gemeenten veel onregelmatiger is.

Voeren is op zichzelf verantwoordelijk voor 4,1% van de overnachtingen in onze provincie, terwijl de gemeente maar 
0,5% van de totale bevolking van Limburg uitmaakt.
Voeren heeft een extreem hoge logiescapaciteit, zoals de tabel laat zien, zelfs een heel stuk groter dan een 
toeristische stad als Tongeren of Sint-Truiden. Voeren alleen is verantwoordelijk voor 5,5% van de Limburgse 
logiescapaciteit. In Voeren kan ongeveer 54% van de bevolking “gelogeerd” worden, provinciaal is dat 4,6%, in een 
vergelijkbare toeristische en landelijke gemeente zoals Borgloon is dat 4,27%.
Er kan dus geconcludeerd worden dat de “logiesdruk” in Voeren hoog is: 44 pers./km², in Limburg is dat 17 
pers./km².



Voeren neemt 8% van de Limburgse hotels en 7,4% van de Limburgse gastenkameruitbatingen voor zijn rekening. 
Inzake vakantiewoningen is dat percentage heel wat hoger: een opvallende 24% van de vakantiewoningen van 
Limburg ligt in Voeren (cijfers dd. 2018).
We weten allemaal dat Voeren een zeer mooie en erg geliefde streek is. Net daarom komen er zo veel toeristen 
naar onze streek en stellen we bijgevolg vast dat er stelselmatig meer en meer vakantielogies bijkomen. Enerzijds 
vormt toerisme een extra bron van inkomsten voor de lokale HORECA-uitbaters, anderzijds stellen we vast dat dit 
voor de gemeente eerder kosten dan opbrengsten met zich meebrengt; waaronder het onderhoud van wandelpaden, 
bewegwijzering, infopanelen, inzet personeel, verzorging van het landschap als toeristische trekker, enzovoort.
In bepaalde periodes loopt het aandeel toeristen op tot het tienvoud van de inwoners. Dit kan hinderend zijn voor de 
lokale bevolking. Er moet hierbij wel opgemerkt worden dat we een bijzonder jaar achter de rug hebben. Tijdens de 
coronacrisis was het toeristisch gezien extra druk in onze gemeente aangezien reizen naar het buitenland lange tijd 
niet mogelijk is geweest terwijl het op vakantie gaan in eigen land gepromoot werd. Dit bracht, tijdens de periode dat 
de vakantieverblijven open mochten gaan, extra drukte met zich; ook wat de eendagstoeristen betreft.
We moeten er dus op toezien dat het evenwicht tussen het toerisme en de leefbaarheid in Voeren bewaakt blijft. Om 
dit beter in kaart te brengen zal de gemeente Voeren in samenwerking met Toerisme Vlaanderen eerstdaags een 
bevraging uitsturen die zal polsen hoe de inwoners staan ten opzichte van de toeristische ontwikkelingen van de 
voorbije jaren en hoe ze de toekomst op dat vlak zien. De bevraging zal gedurende een maand open staan en de 
resultaten zullen na de zomer beschikbaar zijn. Deze resultaten zullen mogelijk een draagvlak geven om bepaalde 
beleidsbeslissingen te nemen, maar het is zonder de resultaten te kennen nog te voorbarig daar op dit moment 
verder op in te gaan. In ieder geval zal dit kaderen binnen de volgende actie uit het meerjarenplan: ‘het onderzoeken 
van mogelijkheden om het aanbod aan toeristische accommodaties te reguleren’.
Daarnaast worden er mede in dit kader nog twee andere projecten voorbereid:

- In samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en Toerisme Voerstreek zal er 
een Voerens landschapsfonds opgericht worden. Binnen dit project zullen er concrete acties bepaald 
worden die het typische landschap van Voeren versterken of in de verf zetten. Deze acties worden 
uitgewerkt samen met enthousiaste inwoners en de plaatselijke horeca. Mogelijke thema’s zijn het beheer 
van kleine landschapselementen zoals meidoornhagen, hooilanden en hoogstamboomgaarden, het 
herstellen van klein historisch erfgoed, de productie van streekproducten of het in de kijker zetten van een 
typische landbouwsoort zoals de das of boerenzwaluw. Eens de acties vastliggen, vragen we bezoekers 
van Voeren op een ludieke manier om deze acties te steunen. Voor iedere euro die de bezoeker inbrengt, 
wordt vanuit het project nog een bijkomende euro geïnvesteerd.

- Ook bereiden we in samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en de 
omliggende gemeenten, waarmee de gesprekken nog lopende zijn, onze kandidatuur voor om erkend te 
worden als landschapspark. Bij het landschapspark ligt de klemtoon op landschapskwaliteit en de 
verschillende functies van het gebied. In een landschapspark gaan landschapsontwikkeling, recreatie, 
natuur, erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme hand in hand. Enkele doelstellingen van een 
landschapspark zijn om ruimte te geven aan recreatie, natuur, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme 
vanuit een integrale visie, het versterken en herstellen van de landschappelijke identiteit en kwaliteit en het 
aanbieden van een unieke beleving van het landschap en de streek aan zowel lokale inwoners als binnen- 
en buitenlandse bezoekers.

Door middel van deze acties streven we naar een duurzaam evenwicht op lange termijn tussen het toerisme en de 
leefbaarheid binnen onze gemeente voor de lokale inwoners. Er werden met andere woorden al enkele projecten 
opgestart. Andere projecten liggen nog in het verschiet.

2. Raadslid Michael Henen stelde volgende vraag:
De inwoners van Schophem werden onlangs aangesproken door twee politiemannen met de boodschap dat, vanaf 
nu, de voertuigen niet meer op de gelijkgrondse berm geparkeerd moeten worden, maar dan wel op de rijbaan.
Zonder enige signalisatie is dit erg gevaarlijk en een aantal wegpiraten aarzelen niet om voortdurend te toeteren.
Mijn vragen zijn : 

 is het normaal dat, zonder officieel verwittigd te worden, de inwoners van Schophem hun voertuig niet meer 
op de gelijkgrondse berm mogen parkeren?



 Indien ja, is het mogelijk (grond)markeringen, of een andere signalisatie te plaatsen?
 Heeft dit iets te maken met artikel 115 van het reglement houdende bepaling van de gemeentelijke 

administratieve sancties (in het kort, het GAS reglement)?
 Is deze episode een tussenstap naar een breder actieplan in het kader van de mobiliteit?

De burgemeester antwoordde het volgende:
Het klopt inderdaad dat politie inspecteurs enkele inwoners van Schophem hadden aangesproken dat ze de auto 
niet meer op de bovengrondse berm mochten parkeren en dat ze verzochten om de auto op de straat te parkeren. 
Deze actie was noch met mezelf noch met de korpschef doorsproken geworden. Nochtans heb ik met de politie 
duidelijke afspraken gemaakt omtrent het handhavingsbeleid bij foutparkeren. Het beleid is dat er gehandhaafd 
wordt in de Moelingerweg, het Onderdorp, Pley, Bovendorp en de Dr. Goffinstraat wat betreft foutparkeren; met 
andere woorden de straten die opnieuw ingericht werden naar aanleiding van de rioleringswerken. De reden voor 
deze locaties is dat er in deze straten mooie voetpaden werden aangelegd die beschikbaar moeten blijven voor de 
voetgangers en dat er duidelijke alternatieven worden aangeboden waar men de auto wel kan parkeren. Op alle 
andere plaatsen in Voeren zal er geen strikte handhaving zijn. Het is immers geenszins de bedoeling om een 
heksenjacht te houden. Uiteraard zal er wel gehandhaafd worden indien er aan voertuig flagrant verkeerd 
geparkeerd staat. Het handhavingsbeleid kan in de toekomst verder uitgebreid worden. Dit kan bijvoorbeeld nadat 
de rioleringswerken werden uitgevoerd en samenhangend de bovengrondse weginrichting opnieuw werd ingericht. 
Pas wanneer duidelijk is waar men kan parkeren en wat bijgevolg het parkeerbeleid is, kan er ook op andere locaties 
gehandhaafd worden, maar voorlopig is dit niet aan de orde.
2. Kennisneming en goedkeuring jaarverslag Wijkwerken 2020 en Jaaractieplan 2021
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op artikel 77 van het lokaal bestuur-decreet beschikt de raad voor maatschappelijk welzijn over volheid van 
bevoegdheid; 
Gelet op artikel 392 van het decreet lokaal bestuur bepaalt de uitbouw van een samenwerkingsverband zonder 
rechtspersoonlijkheid. 
Gelet op artikel 261 van het decreet lokaal bestuur bepaalt de jaarrekening dat alle informatie bevat over het beleid 
en de evaluatie van de beleidsdoelstellingen die gedurende het boekjaar zijn gevoerd. 
Gelet op de addendum bij overeenkomst met statutaire draagkracht houdende oprichting van de interlokale 
vereniging voor de regierol wijk-werken op het grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren dd. 01/01/2020
Gelet op artikel 5 van de overeenkomst: Financiering van de overeenkomst, in bijzonder volgende punten:
Artikel 5.3. De rekeningen van de interlokale verenging wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de raden van 
de deelnemende lokale besturen, samen met het jaarverslag.
Artikel 5.4. De interlokale vereniging draagt er zorg voor dat de rekening en de bijhorende verantwoordingsstukken 
aan de deelnemende lokale besturen worden overgemaakt, uiterlijk binnen zes maanden na afsluiting van het 
voorgaande werkjaar.
Artikel 5.5. De jaarrekening is goedgekeurd indien een gewone meerderheid van de raden van de deelnemende 
lokale besturen deze goedkeurt. Indien het lokaal bestuur niet reageert binnen de 60 kalenderdagen na voorlegging, 
wordt de jaarrekening als goedgekeurd beschouwd. 
Overwegende dat het beheerscomité ‘Wijk-werken’ op dd. 24/10/2019 de goedkeuring verleend heeft om een 
addendum toe te voegen aan de statutaire overeenkomst om bovenstaande punten jaarlijks voor te leggen bij de 
raden van de verschillende deelnemende lokale overheden. 
Overwegende dat door de Bijzondere Wet van 06 januari 2014 rond de Zesde Staatshervorming de gewesten 
bevoegd zijn geworden voor het PWA-stelsel. Het Vlaamse Gewest wilt een nieuwe invulling geven aan het PWA-
stelsel, onder de nieuwe naam ‘wijk-werken’. 
Overwegende dat sedert 01 januari 2018 er een interlokale verenging opgericht werd met vier gemeente besturen en 
vier OCMW’s, met name Hoeselt, Voeren, Riemst en Bilzen. Het project loopt tot en met 2023. 
Overwegende dat vanaf 2020 er jaarlijks een jaarverslag ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raden van de 
deelnemende lokale besturen. Dit document geeft een overzicht over volgende thema’s:

- Cijfers van het project (aantal gepresteerde uren, wijk-werkers, gebruikers, …)
- Inkomsten en uitgaven van het wijk-werken
- Realisatie jaaractieplan van het voorgaande jaar
- Voorstel jaaractieplan huidig jaar

Overwegende dat de cijfers een overzicht geven over volgende punten:
- Aantal gepresteerde uren per maand per gemeente
- Aantal wijk-werkers gekoppeld aan een bepaalde activiteit (per maand, per gemeente)
- Aantal opgestarte en beëindigde trajecten
- Aantal gebruikers

Gelet op de jaarrekening met daarin een overzicht van de inkomsten en uitgaven. 
Overwegende dat de realisatie van het jaaractieplan in 2020 een zicht biedt in hoeverre de acties, opgenomen in het 
plan, zijn gerealiseerd en waar de organisator in de komende jaren verder op moet inzetten. 
Overwegende dat het project ‘Wijkwerken’ een voortraject is waarin de arbeidsattitudes en -vaardigheden van een 
wijkwerker in kaart wordt gebracht. Echter biedt de huidige invulling van dit project niet de nodige ruimte om gepaste 
begeleiding te bieden aan (potentiële) wijkwerkers. 



Overwegende dat het beheerscomité ‘Wijk-werken’ op dd. 14/10/2020 de goedkeuring verleend heeft om jaarlijks 
een jaarverslag op te maken om een overzicht te bekomen van de stand van zaken aangaande het project. 
Overwegende dat uit het verslag volgende bevindingen naar voren zijn gekomen:
Er is een algemeen dalende trend wat betreft de cijfers van het Wijk-werken. Dit is grotendeels toe te schrijven aan 
het virus die zeer aanwezig was in het jaar 2020. 
De grootste daling kent me toe aan het aantal gepresteerde uren. Vooral in de maanden maart t.e.m. juni was er een 
daling van 2.835 uren. 
In vergelijking met het jaar 2019 vond er een daling plaats van het aantal wijk-werkers. De reden van deze daling is 
te verklaren doordat het aantal niet-actieven (langdurige zieken of waarvan er geen vooruitzichten meer zijn binnen 
het wijk-werken) uitgestroomd zijn. 
In 2020 zijn er 38 wijk-werkers opgestart en hebben 40 wijk-werkers hun traject uitgevoerd of zijn stopgezet (hun 
traject niet volledig doorlopen). 
Verder is er een stijging van het aantal nieuwe activiteiten. Dit biedt meer mogelijkheden om sneller een match te 
vinden met potentiële kandidaat wijk-werkers. 
Overwegende dat de algemene cijfers een dalende trend kennen, komt dit evenredig overeen met een daling van de 
inkomsten. 
Overwegende dat deze inkomsten in totaal (opbrengsten vanuit de wijk-werkcheques en inschrijvingen van 
gebruikers) 46.402,80 euro bedroegen. 
Overwegende dat het aangewezen is om te blijven inzetten op volgende punten:

- Promotie van het Wijk-werken
- Verhogen van doorverwijzingen
- Creëren van nieuwe activiteiten door nieuwe gebruikers aan te trekken maar ook als lokaal bestuur in te 

zetten op verbreding van hun activiteiten
Overwegende dat deze punten neergeschreven zijn in het jaaractieplan 2021 dat mee opgenomen is in het 
jaarverslag. 
besluit
Stemmen voor: Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie 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 raad neemt kennis van het jaarverslag Wijk-werken en keurt dit voor het werkjaar 2020 goed. 
Artikel 2 De raad neemt het jaaractieplan Wijk-werken 2021 waar en keurt dit goed.  
3. Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 07.06.2021
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op artikel 538/1 van het decreet lokaal bestuur waarin bepaald wordt dat de notulen van het overlegcomité 
gemeente-OCMW ter kennis worden gebracht van de gemeente- en OCMW-raad
besluit
Artikel 1 De raad neemt kennis van het verslag van het overlegcomité tussen gemeente en 

OCMW van 7 juni 2021 met volgende agenda:
- Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 3

4. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 3: 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 26 november 2020
Overwegende dat het ontwerp van de derde aanpassing van het meerjarenplan en de documentatie veertien dagen 
voor de vergadering aan ieder lid van de raad werden bezorgd



Overwegende dat in deze derde aanpassing van het meerjarenplan het resultaat van de jaarrekening 2020 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:
Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

Beschikbaar budgettair 
resultaat

€ 4.627.143 € 2.347.905 € 2.745.757 € 3.180.655 € 3.847.518 € 4.579.270

Autofinancieringsmarge € 1.094.939 € 624.037 € 642.922 € 562.784 € 590.855 € 644.338
Overwegende dat de kredieten voor de gemeente Voeren na de aanpassing de volgende zijn (schema M3):

2021
Uitgaven Ontvangsten

Kredieten GEMEENTE VOEREN
Exploitatie 4.468.553 5.684.289
Investeringen 4.696.503 991.515
Financiering 264.914 837.984

Leningen en Leasings 264.914 0
Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 837.984
Overige financieringstransacties 0 0

besluit
Stemmen voor: Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, 

Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, 
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel

Stemmen tegen: Jean Levaux, Michael Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad stelt de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor het gedeelte 

van de gemeente vast
5. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 3: 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 26 november 2020
Overwegende dat het ontwerp van de derde aanpassing van het meerjarenplan en de documentatie veertien dagen 
voor de vergadering aan ieder lid van de raad werden bezorgd
Overwegende dat in deze derde aanpassing van het meerjarenplan het resultaat van de jaarrekening 2020 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:
Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

Beschikbaar budgettair 
resultaat

€ 4.627.143 € 2.347.905 € 2.745.757 € 3.180.655 € 3.847.518 € 4.579.270

Autofinancieringsmarge € 1.094.939 € 624.037 € 642.922 € 562.784 € 590.855 € 644.338
Overwegende dat de kredieten voor het OCMW Voeren na de aanpassing de volgende zijn (schema M3):

2021
Uitgaven Ontvangsten

Kredieten OCMW VOEREN
Exploitatie 836.418 484.328
Investeringen 10.967 4.000
Financiering 0 -4.000

Leningen en Leasings 0 0
Toegestane leningen en 
betalingsuitstel

0 0



Overige financieringstransacties 0 -4.000
besluit
Stemmen voor: Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, 

Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, 
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel

Stemmen tegen: Jean Levaux, Michael Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad keurt het gedeelte van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 dat door de 

raad voor maatschappelijk welzijn werd vastgesteld goed
6. Visumrapportering 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
Overwegende dat overeenkomstig artikel 177 dit decreet de financieel directeur in staat voor de voorafgaande 
krediet- en wetmatigheidscontrole van beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact, en dit 
overeenkomstig de voorwaarden van artikels 266 en 267 van datzelfde decreet
Overwegende dat over dit zogenaamde ‘visum’ jaarlijks gerapporteerd dient te worden
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 juni 2019 dat de nadere voorwaarden en uitgesloten verrichtingen in 
verband met de visumverplichting vastlegt
Gelet op de visumrapportering voor het jaar 2020 in bijlage
besluit
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de visumrapportering voor 2020 opgesteld door de financieel 

directeur
7. Gemeentelijke Holding NV in vereffening - Algemene vergadering 30 juni
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 21 mei 2021 betreffende de uitnodiging 
voor de algemene vergadering die zal plaatsvinden op 30 juni 2021 (elektronische wijze)
Overwegende dat overeenkomstig de wettelijke regels worden alle punten van de agenda louter ter kennisname 
meegedeeld aan de algemene vergadering. Zij worden dus niet ter stemming voorgelegd 
Overwegende de agenda van de algemene vergadering van 30 juni 2021:

- De agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van Gemeentelijke Holding NV – in 
vereffening, die zal gehouden worden op 30 juni 2021

- De jaarrekening over het boekjaar 2020
- Het jaarverslag van de vereffenaars over het boekjaar 2020 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 

2020
- Volmachtformulier

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 21 

mei 2021 betreffende de uitnodiging voor de algemene vergadering die zal plaatsvinden op 30 juni 
2021 (elektronische wijze)

Artikel 2 De heer Joris Gaens zal als afgevaardigde deelnemen aan de Algemene Vergadering 
8. ENODIA - Gewone Algemene Vergadering van de intercommunale - 29 juni 2021
 Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende de uitnodiging van ENODIA van 28 mei 2021 betreffende de Gewone Algemene Vergadering van 29 
juni 2021 om 17u30
Overwegende dat door de maatregelen omtrent Corona Covid-19 er wordt gevraagd om een keuze uit volgende 
opties te maken:



Optie 1: uw gemeente beraadslaagt over de verschillende agendapunten en geeft volmacht aan plaatselijk 
leidinggevend ambtenaar mevrouw Carine Hougardy, waarnemend directeur-generaal, om een stem uit te brengen 
conform uw instructies. In dat geval kan geen enkele afgevaardigde aanwezig zijn op de algemene vergadering
Optie 2: uw gemeenteraad beraadslaagt over de verschillende agendapunten en vaardigt één afgevaardigde af als 
uniek mandataris om uw gemeente fysiek ter vertegenwoordigen op de algemene vergadering. In deze tweede 
hypothese moet ENODIA absoluut zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld via het adres 
secretariat.general@enodia.net teneinde de goede organisatie te garanderen
Overwegende de agenda van de Gewone Algemene Vergadering (zie brief)
besluit
Artikel 1       De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van ENODIA van 28 mei 2021 betreffende de 

Gewone Algemene Vergadering van 29 juni 2021 om 17u30, stemt over alle agendapunten 
afzonderlijk en keurt alle afzonderlijke agendapunten goed:

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

Ongeldig: Grégory Happart

Artikel 2 Agendapunt 1: Goedkeuring van het bijzondere verslag 2020 betreffende de verwerving van 
belangen zoals beschreven in artikel L1512-5 van het Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation (BIJLAGE 1); 

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

Ongeldig: Grégory Happart

Artikel 3 Agendapunt 2: Goedkeuring van het bezoldigingsrapport 2020 van de raad van bestuur, opgesteld 
conform artikel L6421-1 van het Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. (BIJLAGE 
2) 

Stemmen voor: Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, 
Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, 
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel, Michael Henen, Clotilde Mailleu

Onthouding: Jean Levaux

Ongeldig: Grégory Happart

Artikel 4 Agendapunt 3: Machtigingen (BIJLAGE 3) 
Stemmen voor: Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, 

Joris Gaens, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, 
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel

Stemmen tegen: Jean Levaux, Michael Henen

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 5       de gemeenteraad geeft volmacht aan plaatselijk leidinggevend ambtenaar mevrouw Carine 

Hougardy, waarnemend directeur-generaal, om een stem uit te brengen conform uw instructies. In 
dat geval kan geen enkele afgevaardigde aanwezig zijn op de algemene vergadering

9. Uitnodiging Algemene Vergadering Bosgroep Limburg vzw - 22.06.2021
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 besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 juni 2021 betreffende de Algemene 
Vergadering van Bosgroep vzw van dinsdag 22 juni 2021 om 19.00u
besluit
Stemmen voor: Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, 

Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, 
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel

Stemmen tegen: Michael Henen

Onthoudingen: Jean Levaux, Clotilde Mailleu

Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 

mailto:secretariat.general@enodia.net


Artikel 1        De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen 
van 17 juni 2021 betreffende de Algemene Vergadering van de Bosgroep vzw die door zou gaan op 
22 juni 2021 en bekrachtigt deze

10. STEBO jaarrapport en financieel verslag - goedkeuring
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van 
subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikel 57;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal 
woonbeleid van 21 september 2007, verder genoemd het BVR van 2007;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter 
ondersteuning van het lokaal woonbeleid, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 8 juli 2016, verder genoemd 
het BVR van 2016;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid, goedgekeurd door de Vlaamse regering 
op 16 november 2018, verder genoemd het BVR Lokaal Woonbeleid;
Gelet op artikel 2 van het BVR Lokaal Woonbeleid waarin de gemeenten verantwoordelijk worden gesteld voor het 
uitwerken van een woonbeleid op lokaal vlak en waarin wordt gesteld dat de gemeente binnen de grenzen van het 
subsidiariteitsbeginsel moet zorgen voor de uitwerking, sturing, afstemming en uitvoering van het lokale woonbeleid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Voeren van 30 oktober 2008 tot toetreding tot het 
Intergemeentelijk samenwerkingsverband met 8 gemeenten ter ondersteuning van projecten lokaal woonbeleid-
Haspengouw i.k.v. het BVR d.d. 21/09/2007 m.b.t. de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal 
woonbeleid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Voeren van 18 mei 2017, waarin beslist werd over de 
verderzetting van het samenwerkingsverband binnen het kader van het BVR van 2016, de aanpassing van het 
werkingsgebied aangepast van 8 naar 7 gemeenten. 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Voeren van 18 mei 2017, tot goedkeuring van het 
projectplan voor de intergemeentelijke samenwerking ‘Haspengouw en Voeren’ in het kader van het BVR van 2016 
m.b.t. de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
Gelet op de jaarlijkse rapportage over de projectwerking van deze samenwerkingen aan de gemeenteraad; 
Overwegende dat de lopende projectwerking bijgedragen heeft aan het opmaken en verder verfijnen en eveneens 
het uitvoeren van een visie op wonen, het faciliteren van betaalbaar en divers woonaanbod, en aan de versterking 
en uitbouw van de gemeentelijke werking zoals de dienstverlening aan de burgers via de loketwerking, de 
systematisering van de woonkwaliteitsbewaking en het leegstandsbeleid;
Overwegende dat het intergemeentelijk samenwerkingsverband beroep kan doen op een projectuitvoerder zoals vzw 
Stebo, dat een team van experten ter beschikking stelt voor de uitvoering van de afgesproken werkzaamheden, 
zoals vastgelegd in het projectplan en zoals overeengekomen in de taakverdeling tussen projectuitvoerder en de 
gemeente;
Overwegende dat de rapportage van het project, conform het BVR lokaal woonbeleid,  wordt opgevolgd door een 
stuurgroep waarin minstens één mandataris per gemeente is vertegenwoordigd en dat deze stuurgroep verplicht 
tweemaal per jaar samenkomt; 
Gelet op de aangeleverde stukken, met name een jaarrapport van de uitgevoerde taken en activiteiten en een 
financieel verslag
Overwegende dat het wenselijk en verplicht is deze documenten ter controle en goedkeuring voor te leggen aan de 
gemeenteraad
besluit
Stemmen voor: Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, 

Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, 
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel

Stemmen tegen:
Onthoudingen: Jean Levaux, Michael Henen, Clotilde Mailleu

Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de voorgelegde documenten in verband met de jaarwerking 

van STEBO in het projectjaar 2020, te weten een jaarrapport en een financieel verslag, opgesteld 
door de medewerkers van STEBO, en keurt deze ook goed

11. Regularisatie openbaar domein Komberg - definitieve goedkeuring
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017



Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het verzoek van Herman van den Bosch en Eliza Lemmerlijn, Kerkstraat 7, 3790 VOEREN, gedateerd op 
03/11/2020, met de vraag tot de wijziging van een deel van de buurtwegen nrs. 4 en 26 in de Atlas van de 
Buurtwegen van Voeren, deelgemeente Sint-Martens-Voeren, en dit ter hoogte van de bedding van de Veurs net ten 
noorden van de kerk in en aan Komberg;
Overwegende dat uit analyse van de Atlas van de Buurtwegen kan besloten worden dat de uitzonderlijke brede 
openbare weg op die plaats eigenlijk een openbare wasplaats of “lavoir” moet geweest zijn, waar aan de oever van 
de Veurs het linnen gereinigd werd;
Gelet op het feit dat het hier gaat over een reeds lang aanwezige inname van een deel van de vernoemde 
buurtwegen door privaat terrein van beide verzoekers, dat zij deze toestand zo gevonden hebben bij aankoop van 
deze percelen, dat de genoemde delen van het openbaar domein aangeduid zijn met perceelsnummers op het 
kadasterplan;
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863, bij de wet van 9 
augustus 1948 en bij decreet van 4 april 2014, inzonderheid de artikels 27 tot en met 29;
Gelet op het Decreet houdende de gemeentewegen van 03/05/2019;
Gelet op de bepalingen opgenomen in artikel 14 en in artikels 16, 17, 18 en 19 van vernoemd Decreet houdende de 
gemeentewegen;
Gelet op artikel 14 § 2 van het vermelde decreet van 2019: “Eenieder heeft het recht om een verzoekschrift in te 
dienen bij de gemeente waarin gemotiveerd wordt dat een gemeenteweg, of een deel ervan, getroffen is door een 
dertigjarig niet-gebruik door het publiek. Het bewijs wordt geleverd door een rechterlijke uitspraak of met alle 
middelen van recht.”
Gelet op de bijgevoegde plannen van landmeter-expert Robert Palmans van 07/07/2021, nl.:

 een uittreksel uit de Atlas van de Buurtwegen
 een uittreksel uit het kadaster
 een uittreksel uit het gewestplan
 een uittreksel uit de topografische kaart van de betrokken deelgemeente
 het afschaffings- en ruilingsplan met het ontwerp van rooilijnplan

Overwegende dat de verzoekers de aanpassing aan de Atlas van de Buurtwegen van deelgemeente Sint-Martens-
Voeren in Voeren voorstellen omdat verzoekers van plan zijn hun goed, waar ook een woning bij hoort op adres 
Kerkstraat 7, en een grote tuin, te verkopen; dat zij duidelijkheid wensen en willen vermijden dat zij nu een deel van 
het ingenomen openbaar domein verkopen, hetgeen juridisch eigenlijk onmogelijk is.
Overwegende dat de aanpassing aan de Atlas der Buurtwegen van Sint-Martens-Voeren te Voeren aangewezen is 
omwille van de hierna opgesomde redenen;
Overwegende dat met behulp van de vaststellingen van de landmeter en eigen onderzoek, o.a. door analyse van de 
luchtfoto van 1971 van betrokken omgeving, met grote zekerheid kan besloten worden dat er hier sprake is van een 
meer dan dertigjarig niet-gebruik van een deel van het openbaar domein ter hoogte van Komberg;
Overwegende dat er geen enkel praktisch, verkeerskundig of ander nut bestaat om dit deel van het openbaar 
domein terug open te stellen voor publiek gebruik, dat de gemeente geen enkel baat heeft bij de vergroting van haar 
openbaar domein op deze manier en op deze plaats;
Overwegende dat dan kan vastgesteld worden dat er een bewezen dertigjarig niet-gebruik bestaat van dit deel van 
het openbaar domein, en dat er geen enkele reden bestaat om dit terrein terug “in te lijven” bij het bestaande 
openbaar domein
Overwegende dat een openbaar onderzoek gehouden werd, dat liep van 6 mei 2021 tot en met 4 juni 2021; dat er 
geen bezwaren ontvangen werden binnen deze termijn;
besluit
Stemmen voor: Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie 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 stelt het ontwerp van rooilijnplan voor de aangepaste delen van deze bestaande 
buurtwegen definitief vast
Artikel 2 De ontwerp-rooilijn van de vermelde delen van de buurtwegen nrs. 4 en 26 in de deelgemeente Sint-
Martens-Voeren te Voeren, zoals weergegeven op het bijgevoegde ontwerp van rooilijnplan, wordt definitief 
vastgesteld
12. Jaarrekening 2020 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 2020 van de politiezone Voeren afsluit met volgende resultaten:
Begrotingsrekening over het dienstjaar 2020  
Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)  3.540.467,79 
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)  2.452.417,85
Begrotingsresultaat (gewone dienst)  1.088.049,94 
Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)       22.073,77 
Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)  1.110.123,71
  
Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)     197.441,64 
Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)     184.997,52
Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)       12.444,12 
Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)     108.857,28 
Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)     121.301,40 
  
Balans per 31 december 2020  
Vaste activa     287.894,98 
Vlottende activa  1.808.350,44
Totaal van de activa  2.096.245,42 
  
Eigen vermogen  1.834.164,73 
Voorzieningen            0,00
Schulden     262.080,69 
Totaal van de passiva  2.096.245,42 
  
Resultatenrekening over het dienstjaar 2020  
Exploitatieresultaat     230.687,66 
Uitzonderlijk resultaat         7.429,86 
Resultaat van het dienstjaar     238.117,52

besluit
Stemmen voor: Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, 

Shanti Huynen, Joris Gaens, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, 
Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel

Stemmen tegen:
Onthoudingen: Michael Henen

Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2020 met bijlagen van de politiezone Voeren goed
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit en de jaarrekening worden verstuurd naar de gouverneur en de minister 

van Binnenlandse Zaken
De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de digitale zitting is 
goedgekeurd, is de zitting gesloten om 20u58.
Algemeen directeur Voorzitter
Kimberly Peeters Rik Tomsin
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