Gemeenteraad VAN donderdag 24 maart 2022

Aanwezig:

William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems: Schepenen
Grégory Happart, Benoît Houbiers, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel: Raadsleden
Rik Tomsin: Voorzitter
Joris Gaens: Burgemeester
Kimberly Peeters: Algemeen directeur
Verontschuldigd:
Michael Henen, Clotilde Mailleu: Raadsleden
Afwezig:
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.

Wijkwerken: nieuwe samenwerkingsovereenkomst en toetreding Tongeren tot het
samenwerkingsverband met Bilzen-Hoeselt-Riemst en Voeren
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op de Bijzondere Wet van 6 januari 2014 rond de Zesde Staatshervorming waardoor het PWAstelsel werd overgedragen aan de gewesten;
Gezien op 29 september 2017 het besluit van de Vlaamse regering betreffende het Wijk-werken definitief
goedgekeurd werd;
Gezien Wijk-werken, het nieuwe activerend werkgelegenheidsinstrument dat in de plaats kwam van het
bestaande PWA-statuut, op 1 januari 2018 van start ging
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 augustus 2017 waarbij het
college zich principieel akkoord verklaarde om de intergemeentelijke samenwerking vanuit de regierol
sociale economie Zuid-Oost Limburg te gebruiken als platform om het werkgelegenheidsinstrument ‘wijkwerken’ uit te werken
Gelet op het besluit van burgemeester en schepenen van 26 oktober 2017 waarbij gekozen werd voor de
oprichting van een interlokale vereniging voor de uitbouw van het kader van wijk-werken
Overwegende dat tot nu toe Tongeren geen deel uitmaakte van de vorige samenwerking tussen deze
verschillende gemeenten van onze eerstelijnszone, maar zij nu wel willen toetreden
Overwegende het voorstel houdende de oprichting van de interlokale vereniging voor de regierol wijkwerken op het grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst, Tongeren en Voeren van 1 april 2022 tot 31
december 2024
Overwegende het voorgestelde huishoudelijk reglement in bijlage;
Gezien het beheerscomité Wijkwerken van 14 december 2021 waarin, door dit beheerscomité,
toegestemd werd met deze toetreding;
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems,
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens,
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont,
Alexandra van Gestel
Stemmen tegen:

Onthoudingen:

Grégory Happart

Ongeldig:
Stemmen niet :
Artikel 1

De raad neemt kennis van het verslag van het beheerscomité Wijkwerken van 14
december 2021.
Artikel 2
De raad gaat akkoord met de oprichting van de nieuwe interlokale vereniging samen met
de stad Tongeren
Artikel 3
De raad gaat akkoord met de ondertekening van de overeenkomst met statutaire
draagkracht houdende de oprichting van de interlokale vereniging voor de regierol wijkwerken op het grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst, Tongeren en Voeren van 01 april 2022
tot 31 december 2024
3.
Fluvius, vernieuwing elektriciteitsnet Sint-Martenstraat, ondergrondse aanleg
elektriciteitskabels LS+OV
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 voor 2023-geplande werken door Aquafin voor de aanleg van rioleringscollector Voer fase 2
Overwegend dat in de Sint-Martenstraat dan ook de aanwezige bovengrondse kabels van de openbare verlichting
en de laagspanning ondergronds gelegd kunnen worden mits financiële bijdrage van de gemeente
Overwegende dat het met de rioleringswerken van Aquafin een niet-te-missen moment is om de veelheid aan
bovengrondse kabels te verplaatsen naar de ondergrond, waarmee dan tegemoet gekomen wordt aan de
gemeentelijk doelstelling ter verfraaiing van de dorpskernen
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2020voor de ondergronds legging van kabels in Sint-Pieters-Voeren,
waarbij de gemeenteraad besloot om voortaan enkel de ondergrondsleggingen te financieren van de dicht
bewoonde straten met voldoende aaneensluitende bewoning
Overwegende de overeenkomst met VOO dat ze mede kabels ondergronds plaatsen wanneer dit voor hen in
synergie mogelijk is
Overwegende de ramingen die Fluvius bezorgde aan de gemeente voor gelijktijdige uitvoeringen met de aanleg van
kabels met de rioleringswerken van Aquafin met volgende financiële implicaties voor de gemeente:

Via dividenden eigen middelen
Betreffend
rekening
(excl. BTW)
OG brengen LS+OV
netten
19.267,32 €
Palen en armaturen OV
21.996,60 €
Overwegende dat het nodige budget van 19.267,32 € excl. BTW (23.390,53 € incl. BTW) voorzien kan
worden bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan in het jaar 2023, op artikel
2250000/06400/PAT01/PAT01.10

Prijsraming
Fluvius P/052308van
14/12/2021

Overwegend de vaststelling dat vaak gemakshalve bovengrondse kabels bij gespannen worden als er aanvragen
komen van klanten voor netversterkingen, uitbreidingen, aanpassingen o.m. voor levering van netspanning
3x400V+N en dat hierdoor het aanzicht van straat en omgeving geschaad worden

besluit
Stemmen voor:

William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems,
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens,
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 voorstel van Fluvius om in Sint-Martenstraat het bovengrondse
LS- en OV-net ondergronds te leggen en de vervanging van de palen en armaturen van de OV
Artikel 2 De raad geeft goedkeuring voor de kosten als geraamd voor het ondergronds leggen van
elektriciteitskabels:
Totaal bedrag van het gedeelte financierbaar via dividenden : 21.996,60 €
Totaal bedrag van het gedeelte financierbaar via eigen middelen: 19.267,32 € + BTW =
23.390,53 €

Artikel 3 De uitgave ten laste van het gemeentelijk meerjarenplan wordt bij de eerstvolgende aanpassing
van het meerjarenplan voorzien in het jaar 2023, op artikel 2250000/06400/PAT01/PAT01.10
Artikel 4 De raad wenst dat al de synergiemogelijkheden voor de ondergrondse aanleg van leidingen
maximaal benut worden, zonder kosten voor de gemeente.
Nieuwe kabels voor netuitbreidingen, aanpassingen, vernieuwingen of vervangingen dienen
uitgevoerd worden in ondergrondse aanleg en in nauw overleg met de gemeente.
Artikel 5 Afschrift van dit besluit worden verzonden aan Fluvius, t.a.v. verkavelingen.oost@fluvius.be
4.
vorming één woonmaatschappij Limburg - stemrechtverdeling
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 art. 40 e.v. van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot wonen van 9 juli 2021, waarbij
een regelgevend kader voor de woonmaatschappijen wordt gecreëerd in de Vlaamse Codex Wonen van 2021;
Gelet op de brieven van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed dd. 23
oktober 2020 en 17 maart 2021 aan alle burgemeesters om een voorstel van werkingsgebied voor deze toekomstige
woonmaatschappijen in te dienen;
Gelet op het verslag van het lokaal woonoverleg dd. 13/09/2021;
Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van Woonzo dd. 20/09/2021;
Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van Kleine Landeigendom dd. 30/09/2021;
Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van SVK Houtvast dd. 29/09/2021;
Overwegende dat het voorgestelde werkingsgebied ‘Limburg’ bestaat uit alle 42 Limburgse gemeenten;
Overwegende dat het voorgestelde werkingsgebied bestaat uit geografisch aaneensluitende gemeenten;
Overwegende dat het voorgestelde werkingsgebied bestaat uit gemeenten die behoren tot eenzelfde referentieregio,
voor zover op dit moment gekend;
Overwegende dat het voorgestelde werkingsgebied op 31/12/2020 21.164 sociale huurwoningen telt, waarbij de op
de private markt ingehuurde woningen (dit zijn de huidige SVK-woningen) niet worden meegeteld;
Overwegende dat het voorgestelde werkingsgebied 2.028 ingehuurde woningen op de private markt (de huidige
SVK-woningen) telt;
Overwegende dat het voorgetelde werkingsgebied voldoet aan de voorwaarden zoals vooropgesteld in het
regelgevend kader;
Overwegende dat de gemeenteraad haar akkoord over de vorm en organisatie van de nieuwe woonmaatschappij
reeds gegeven heeft in zitting van 28/10/2021, en dat dit door de bijgevoegde uitleg en intrinsieke teksten van de
Vlaamse Overheid ook al een aanvaarding van de stemverhouding met zich mee bracht; dat echter gevraagd wordt
dit nogmaals te overwegen en een beslissing door te geven
Overwegende dat er voor de woonmaatschappij Limburg een consensus is om de stemverhouding, overeenkomstig
de bepalingen van de Vlaamse Regering, te bepalen op basis van 3 objectieve criteria met respectievelijke
wegingscoëfficiënten:
 De verhouding tussen het aantal sociale huurwoningen (SHM + SVK) per gemeente – wegingscoëfficiënt
60%;
 De verhouding tussen het aantal huishoudens per gemeente – wegingscoëfficiënt 30%;
 De verhouding tussen het aantal m2 grondreserves per gemeente – wegingscoëfficiënt 10%;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 28/10/2022 ook een aantal opmerkingen geformuleerd heeft, dat
deze onverminderd van toepassing blijven

besluit
Stemmen voor:

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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:

Benoît Houbiers

Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

Artikel 2

akkoord te gaan met de stemverhouding binnen de Woonmaatschappij Limburg als volgt:
 De verhouding tussen het aantal sociale huurwoningen (SHM + SVK) per gemeente
– wegingscoëfficiënt 60%;
 De verhouding tussen het aantal huishoudens per gemeente – wegingscoëfficiënt
30%;
 De verhouding tussen het aantal m2 grondreserves per gemeente –
wegingscoëfficiënt 10%;
dit besluit over te maken aan de vmsw op het aangemelde emailadres

5.

Aankoop tweedehands VRACHTWAGEN MET HAAKARMSYSTEEM: Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze

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

Gelet op 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 42, § 1, 1° a) (de goed
te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 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, inzonderheid artikel 90, 1°
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop tweedehands VRACHTWAGEN MET
HAAKARMSYSTEEM” een bestek met nr. 2022-038 werd opgesteld door de dienst Grondgebiedzaken
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 90.909,09 excl. btw of € 110.000,00
incl. 21% btw
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2022, op
budgetcode 2430000/02000/ORG06/ORG06.1
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems,
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens,
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont,
Alexandra van Gestel
Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2022-038 en de raming voor de
opdracht “Aankoop tweedehands VRACHTWAGEN MET HAAKARMSYSTEEM”, opgesteld
door de dienst Grondgebiedzaken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 90.909,09 excl. btw of € 110.000,00 incl. 21%
btw
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking
Artikel 3
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2022, op
budgetcode 2430000/02000/ORG06/ORG06.1
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere afhandeling van
dit dossier
6.
Verlenen van een principiële toestemming aan de politiezone Voeren/gemeente Voeren voor
het gebruik van ANPR camera's, mobiele camera's, bodycams en dashcams op het
grondgebied van de gemeente Voeren. Aanpassing gemeenteraadsbesluit dd 23/12/2021
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 dat de politiezone Voeren momenteel beschikt over één mobiele ANPR-installatie.
Gelet op de toelichting gegeven door de korpschef;
Gelet op het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden;
Gelet op Verord. (EU) nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en
tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG);

Gelet op Richtl. (EU) nr. 2016/680, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de
voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging
van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit
2008/977/JBZ van de Raad (RGS);
Gelet op de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot
de verwerking van persoonsgegevens;
Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 2, §2;
Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 286 tot en
met 288;
Gelet op de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992, artikel 25/4, §1, 1°;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van dd 23 december 2021 aangaande het gebruik van ANPR en
mobiele camera’s op het grondgebied van de gemeente Voeren.
Gelet op de wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van
camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling
van de plaatsing en gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende de
regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de
private en bijzondere veiligheid;
Overwegende dat de aanwezigheid van camera's met automatische nummerplaatherkenning (ANPRcamera’s) op het grondgebied van de politiezone Voeren vanuit politioneel oogpunt zal toelaten om de
volgende nationale doeleinden te bereiken: De politiezone Voeren zal deze camera’s en de opnames
ervan enkel gebruiken in uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, zoals
bepaald in de WPA en mits de beperkingen die deze Wet oplegt. Voor opdrachten van gerechtelijke
politie, gedefinieerd in artikel 15 WPA, geldt geen beperking voor het gebruik van de data, gegenereerd
door deze camera’s.
Voor opdrachten van bestuurlijke politie, gedefinieerd in artikel 14 WPA, geldt volgende beperking voor
het gebruik van de data, gegenereerd door deze camera’s: “Art. 25/3, §2. Het zichtbare gebruik van
camera's voor het inwinnen van informatie van bestuurlijke politie bedoeld in artikel 44/5, §1 WPA, is
uitsluitend toegelaten in de gevallen bedoeld in artikel 44/5, §1, eerste lid, 2° tot 6° WPA. Wat artikel 44/5,
2 §1, lid 1, 5° WPA, betreft, kan dat gebruik bovendien alleen worden toegelaten ten aanzien van de
categorieën van personen bedoeld in artikelen 18, 19 en 20 WPA". Om deze doelen te kunnen realiseren
wenst de politiezone Voeren gebruik te maken van het centrale beheerssysteem van de federale politie,
die dienst doet als technische gegevensbank voor het nationale A.N.P.R.-netwerk. Dit impliceert volgende
modaliteiten om deze technische gegevensbanken te mogen gebruiken, cf. artikel 44/11/3septies WPA:
“De opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie die een technische gegevensbank rechtvaardigen,
zijn de volgende: 1° de hulp bij de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke politie betreffende: a)
het opsporen en de vervolging van wanbedrijven en misdaden, met inbegrip van de uitvoering van straffen
of vrijheidsbeperkende maatregelen; b) de inbreuken betreffende de politie over het wegverkeer, met
toepassing van artikel 62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer; c) het
opsporen van personen van wie de verdwijning onrustwekkend is, wanneer er ernstige vermoedens of
aanwijzingen bestaan dat de fysieke integriteit van de vermiste persoon in onmiddellijk gevaar is; 2° de
hulp bij de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke politie voor de categorieën van personen
bedoeld in artikel 44/5, §1, lid 1, 2° tot 5° WPA; Wat artikel 44/5, §1, lid 1, 5° WPA, betreft, kan dat alleen
betrekking hebben op de categorieën van personen bedoeld in de artikelen 18, 19 en 20 WPA.”;
Overwegende dat de ANPR-beelden eerst toekomen in een lokale back-officeserver in de serverruimte
van de politiezone Voeren en vanuit hier worden doorgestuurd door een speciale Explorer lijn van
Proximus naar de nationale ANPR-server AMS.
Overwegende dat de aanwezigheid van ANPR-camera’s op het grondgebied van de politiezone Voeren
zal toelaten om de volgende lokale doeleinden te bereiken: het delen van geanonimiseerde data met de
wegbeheerders en de gemeentelijke overheden in het raam van de mobiliteit. Het betreft het delen van
telgegevens over het aantal voertuigen dat de camera’s voorbij reed en bevat geen persoonsgegevens,
noch elementen die verbonden zijn met het beroepsgeheim van de politiefunctie;
Overwegende dat voorgesteld wordt om ANPR camera’s door de politie te gebruiken om de criminaliteit
beter en meer informatie gestuurd aan te pakken op het grondgebied van de gemeente Voeren en
politiezone Voeren met het gebruik van 1 mobiele ANPR-camera gemonteerd in een politie voertuig
(anoniem/voertuig met politielogo);
Overwegende dat de gemeente Voeren/politiezone Voeren camera's kan plaatsen en gebruiken op het
grondgebied na voorafgaande principiële toestemming van de betrokken gemeenteraden;

Overwegende dat er op basis van de behoefteanalyse 2021 budget voorzien is in het gemeentelijk
meerjarenplan voor de aankoop van 1 ANPR-site en 1 mobiele camera voor de bestrijding van
sluikstorten.
Overwegende dat dat het gemeentelijk bestuur goedkeuring vraagt aan de gemeenteraad voor het
plaatsen van 1 ANPR-site te Sint-Martens-Voeren Einde/Ottegraeven ter hoogte van het politiebureel.
Gelet dat de gemeenteraad van Voeren goedkeuring heeft gegeven op 23 december 2021 aangaande het
gebruik van de volgende punten:
 De gemeenteraad geeft een principiële toestemming voor het gebruik van vaste ANPR-camera’s
op zichtbare wijze door de politiediensten op het grondgebied van de gemeente.
 De gemeenteraad geeft toestemming voor het plaatsen van 1 ANPR-site op hun grondgebied
(Einde/Ottengraeven)
 De gemeenteraad geeft een principiële toestemming voor het gebruik van mobiele camera’s
(sluikstorten en bewaking) door de politiediensten op het grondgebied van de gemeente.
Overwegende de vraag dat de politiezone Voeren samen met haar associatie-partner PZ Bilzen-HoeseltRiemst gebruik kan maken van bodycams en dashcams op het grondgebied van de gemeente Voeren.
Overwegende dat de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst reeds gebruikt maakt van bodycams op hun
grondgebied.
Overwegende dat de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst in het kader van de politie-associatie gebruik kan
maken van bodycams op het grondgebied van de gemeente Voeren.
Besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, JeanMarie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel
Stemmen tegen:
Onthoudingen:

Benoît Houbiers

Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

De gemeenteraad geeft een principiële toestemming voor het gebruik van bodycams en
dashcams op het grondgebied van de gemeente Voeren.
Artikel 2
Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de korpschef, die instaat voor het gebruik
van de camera’s op zichtbare wijze door de politiediensten conform de overeenkomstige
wettelijke bepalingen. Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de procureur des
Konings.
Artikel 3
Deze toestemming wordt openbaar gemaakt voor wat betreft de opdrachten van
bestuurlijke politie. Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de zitting is
goedgekeurd, is de zitting gesloten om 20u25.
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