Gemeenteraad VAN donderdag 25 augustus 2022

Aanwezig:

William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems: Schepenen
Grégory Happart, Benoît Houbiers, Jean-Marie Geelen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel: Raadsleden
Rik Tomsin: Voorzitter
Joris Gaens: Burgemeester
Erika Brouwers: Algemeen directeur wnd.
Verontschuldigd:
Shanti Huynen, Michael Henen: Raadsleden
Kimberly Peeters: Algemeen directeur
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.
Visumrapportering 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 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 2021 in bijlage
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de visumrapportering voor 2021 opgesteld door de
financieel directeur
3.
Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2021 gemeente en OCMW 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 besluiten van de gemeente- en OCMW-raad van 25 mei 2022 betreffende de vaststelling en
goedkeuring van de jaarrekening 2021 voor gemeente en OCMW Voeren
Overwegende de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 4 augustus 2022 waarin wordt
meegedeeld dat de gouverneur de jaarrekening 2021 heeft goedgekeurd
Gelet op het goedkeuringsbesluit waarvan afschrift in bijlage
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur over de
jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW Voeren

4.
Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 5: gedeelte OCMW
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus
(BVR BBC), gewijzigd op 7 september 2018
Gelet op het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC), gewijzigd
op 12 september 2018
Gelet op de Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
Gelet op de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 die werd vastgesteld op 25 november
2021
Gelet op de verdaging van dit agendapunt in de raadszitting van 23 juni 2022
Overwegende dat het ontwerp van de vijfde aanpassing van het meerjarenplan en de documentatie
veertien dagen voor de vergadering aan ieder lid van de raad werden bezorgd
Overwegende dat in deze vijfde aanpassing van het meerjarenplan het resultaat van de jaarrekening 2021
wordt ingebracht en enkele wijzigingen worden doorgevoerd
Overwegende dat het meerjarenplan aan volgende voorwaarden moet voldoen om financieel in evenwicht
te zijn:
- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is geen enkel jaar negatief
- de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul
Overwegende dat deze voorwaarden kunnen worden afgelezen in schema M2:
Beschikbaar budgettair
resultaat
Autofinancieringsmarge

Rek 2020
€ 4.627.143

Rek 2021
€ 5.115.812

Mjp 2022
€ 2.812.737

Mjp 2023
€ 1.685.650

Mjp 2024
€ 1.739.343

Mjp 2025
€ 2.362.410

€ 1.094.939

€ 1.118.048

€ 409.069

€ 417.226

€ 488.685

€ 534.653

Overwegende dat de kredieten voor het OCMW Voeren na de aanpassing de volgende zijn (schema M3):
2022
Uitgaven
Kredieten OCMW VOEREN
Exploitatie
Investeringen
Financiering
Leningen en Leasings
Toegestane leningen en betalingsuitstel
Overige financieringstransacties

besluit
Artikel 1

603.042
5.000
-5.000
0
0
-5.000

De gemeenteraad keurt het gedeelte van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 dat
door de raad voor maatschappelijk welzijn werd vastgesteld goed

Stemming
Stemmen voor:

9

Stemmen
tegen:
Onthoudingen:

3

Ongeldig:

1

Stemmen niet :

0

5.

984.212
10.931
0
0
0
0

Ontvangsten

William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen,
Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen,
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel
Jean Levaux, Benoît Houbiers, Clotilde Mailleu

0
Grégory Happart

Kennisneming antwoord ABB op klacht tegen aanpassing van de rooilijn en de opname in
het openbaar domein van het perceel Voeren zesde afdeling, sectie A, nr.
362G/deel
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 333
Overwegende dat er op 27/05/2022 een klacht werd ingediend bij het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur tegen de beslissing van de gemeenteraad Voeren van 25/05/2022 m.b.t. het agendapunt

aangaande de aanpassing van de rooilijn en de opname in het openbaar domein van het perceel Voeren
zesde afdeling, sectie A, nr. 362G/deel
Overwegende dat het gemeentebestuur de nodige informatie verschafte aan het Agentschap en aan de
gouverneur verzocht om de klacht ongegrond te verklaren wegens foutieve argumenten van de klager
Overwegende dat de gouverneur op 14/07/22 besloot dat de gemeenteraad van Voeren correct heeft
gehandeld, dat hij niet zal optreden en de klacht ongegrond wordt verklaard
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 14/07/22
waarbij besloten werd dat de gemeenteraad correct heeft gehandeld, er geen
toezichtmaatregel getroffen wordt en de klacht ongegrond wordt verklaard.
6.
Kennisneming antwoord ABB op klacht tegen de gemeenteraadsbeslissingen van 28 april
2022 m.b.t. Verblijfsbelastingreglement; Beleidsplan aangaande visie op toerisme;
Dynamische vergunningstop toeristische verblijven
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 333
Overwegende dat er op 31/05/2022 een klacht werd ingediend bij het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur tegen de beslissing van de gemeenteraad Voeren van 28/04/2022 m.b.t. de goedkeuring van:
1. Belastingreglement: belasting op het verblijf: aanslagjaren 2023-2025
2. Beleidsplan: Visie op het toerisme
3. Invoering dynamische vergunningstop toeristische verblijven
Overwegende dat het gemeentebestuur de nodige informatie verschafte aan het Agentschap en aan de
gouverneur verzocht om de klacht ongegrond te verklaren wegens de weerlegbare argumenten van de
klager
Overwegende dat de gouverneur op 27/07/22 besloot dat de gemeenteraad van Voeren correct heeft
gehandeld, dat hij niet zal optreden en dat de klacht ongegrond werd verklaard
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 27/07/22
waarbij besloten werd dat de gemeenteraad correct heeft gehandeld, er geen
toezichtmaatregel getroffen wordt en de klacht ongegrond wordt verklaard.
7.
Grensoverschrijdend Wielerbeleid: aanpassing beleidsdocument
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 oorspronkelijk initiatief van de gemeenten Eijsden-Margraten, Valkenburg, Vaals,
Plombières, Gulpen-Wittem en Voeren om een gemeenschappelijk grensoverschrijdend wielerbeleid te
voeren naar aanleiding van de overdaad aan wielerevenementen
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 1 maart 2012: Gemeenschappelijk en Grensoverschrijdend
Wielerbeleid, plannen en reglement
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 oktober 2013: vaststelling definitief
document
Grensoverschrijdend Wielerbeleid
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 3 december 2013: aanpassing reglement massamanifestaties
Overwegende dat bij de aanpassing van het reglement van 3 december 2013 het toenmalig Huis van de
Sport, momenteel Stichting Limburg Cycling, de inning van de € 0.50/deelnemer/toertocht voor haar
rekening nam; enerzijds voor de financiering van de werking van hun stichting en anderzijds kreeg en
krijgt de gemeente Voeren de kosten gemaakt voor de inzet van de politie vergoed
Overwegende de update van het document Grensoverschrijdend wielerbeleid die ingaat vanaf 2023
Overwegende de noodzaak om de aanvragen ook regionaal te verwerken via het Grensoverschrijdend
Wielerbeleid
Overwegende de e-tool van Sport Vlaanderen waarin nu niet alleen de mountainbiketochten maar ook de
toertochten hun evenementen tijdig moeten ingeven. Deze evenementen kunnen enkel via deze weg hun
vergunning van het Agentschap Natuur en Bos, het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente
krijgen
Overwegende dat Sport Vlaanderen de mogelijkheid onderzoekt om hun tool ook uit te breiden naar
Nederland zodat deze wegen ook automatisch opgenomen worden in de vergunningsaanvraag

besluit
Artikel 1
Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de verplichte werking via de e-tool van Sport
Vlaanderen
De gemeenteraad keurt het aangepaste document van het ‘Grensoverschrijdend
Wielerbeleid’ goed

Stemming
Stemmen voor:

10

Stemmen
tegen:
Onthoudingen:

1

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

1

Clotilde Mailleu

Ongeldig:

1

Grégory Happart

Stemmen niet :

0

8.
Vastlegging feestdagen 2023
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 261§1 uit de rechtspositieregeling waarbij het personeelslid recht heeft op volgende
officiële feestdagen: 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli,
15 augustus, 1 november, 11 november en 25 december
Gelet op artikel 261§1 uit de rechtspositieregeling waarbij het personeelslid recht heeft op 3 bijkomende
feestdagen: 2 januari, 2 november en 26 december
Gelet op artikel 261§2 uit de rechtspositieregeling waarin luidt dat wanneer een feestdag samenvalt met
een zaterdag of zondag deze vervangen wordt door een andere dag
besluit
Artikel 1
Volgende feestdagen worden vastgelegd voor 2023:
Zondag
01.01.2023
Wordt vrijdag 19.05.2023
Maandag
02.01.2023
Dinsdag
21.02.2023
Maandag
10.04.2023 (paasmaandag)
Maandag
01.05.2023
Donderdag
18.05.2023 (hemelvaart)
Maandag
29.05.2023
(pinkstermaandag)
Dinsdag
11.07.2023
Vrijdag
21.07.2023
Dinsdag
15.08.2023
Woensdag
01.11.2023
Donderdag
02.11.2023
Zaterdag
11.11.2023
Wordt maandag 14.08.2023
Maandag
25.12.2023
Dinsdag
26.12.2023
Stemming
Stemmen voor: 12
William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems,
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Joris Gaens, Clotilde Mailleu,
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont,
Alexandra van Gestel
Stemmen
0
tegen:
Onthoudingen: 0
Ongeldig:

1

Stemmen niet :

0

Grégory Happart

9.
Aankoop toestellen bewegingspark
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 zowel de jeugd- alsook de welzijnsraad een buitenruimte zochten om voor alle leeftijden
een bewegingspark te voorzien
Overwegende dat de locatie “Hoeneveldje” of “park Ocura” te Tienhof, ‘s-Gravenvoeren het meest
geschikt is bevonden voor dit project
Overwegende dat de voorkeur van locatie uitgaat naar het park van Ocura, aangezien dit centraal in het
centrum ligt en de rusthuisbewoners er ook heel gemakkelijk gebruik van kunnen maken
Overwegende het advies van de stedenbouwkundige om eveneens het park van Ocura als locatie te
voorzien (zie bijgevoegde dienstnota)
Overwegende dat er diverse overleggen tussen gemeentebestuur en Ocura geweest zijn m.b.t. gebruik
van gronden
Overwegende dat er een akkoord komt tussen de grondeigenaars en het gemeentebestuur betreffende de
ingebruikname van de gronden
Overwegende dat het aangewezen is om de aankoopprocedure van de toestellen reeds op te starten
Overwegende dat er offertes gevraagd werden bij meerdere mogelijke leveranciers en we volgende
aanbiedingen ontvingen:
Naam
Prijs (excl.BTW) Leveringstermijn
Bewell
12.205
10-12 weken
JDF
Projects 13.752
10-12 weken
BV
De Vlieger Bert 13.810
10 weken
Overwegende dat de offerte van Bewell Outdoor Fitness als conform en prijs gunstigst gerangschikt staat
Overwegende dat de toestellen geleverd kunnen worden door Bewell Outdoor Fitness voor het
nagerekend bedrag van € 12.205 excl. BTW
(€ 14.768,05 incl. BTW)
Overwegende het advies van onze financiële dienst, stellende dat dit totaalbedrag (€ 14.768,05 incl. BTW)
beschikbaar is in het meerjarenplan 2020-2025, jaar 2022 op artikel 2440000/07420/VRI05/VRI05.1
Overwegende dat de financieel directeur op 3 augustus 2022 een voorwaardelijk visum verleende, met als
voorwaarde: de goedkeuring van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 5 in deze raadszitting
Gelet op het amendement ingediend door raadslid Clotilde Mailleu: De administratie wordt gevraagd om te
onderzoeken of de mogelijkheid bestaat om in elk dorp outdoor bewegingstoestellen te voorzien
Gelet op het feit dat er volgens artikel 16 van het huishoudelijk reglement eerst wordt gestemd over het
amendement alvorens te stemmen over de hoofdvraag
Gelet op de stemming m.b.t. het amendement als volgt: 12 stemmen voor (J. Gaens, W. Nijssen, Y.
Daems, R. Tomsin, J-M. Geelen, L. Buijsen-Baillien, S. Heusschen, A. Dodemont, A. van Gestel, J.
Levaux, B. Houbiers, C. Mailleu); 0 stemmen tegen; 0 onthoudingen; 1 ongeldige stem (G. Happart); 0
stemmen niet
Gelet op de goedkeuring van het amendement
besluit
Artikel 1
Dit besluit impliceert een financiële opvolging
Artikel 2
Goedkeuring wordt gegeven aan de aankoop van outdoor bewegingstoestellen voor de
ontwikkeling van een bewegingspark
Artikel 3
De aankoop gebeurt bij:
o Naam leverancier: Bewell Outdoor Fitness
o Ondernemingsnummer/BTW-nummer: BE0773.466.716
o Adresgegevens leverancier: B. Michel Du Tré-straat 13, 9250 Waasmunster
Prijs: € 12.205 excl. BTW , € 14.768,05 incl. BTW
Artikel 4
De uitgaven worden gedaan vanaf artikel 2440000/07420/VRI05/VRI05.1 ingeschreven in
het meerjarenplan 2020-2025, jaar 2022
Artikel 5
De bestelbon wordt door de financiële dienst verzonden
Stemming
Stemmen voor: 12
William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems,
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Joris Gaens, Clotilde Mailleu,
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont,
Alexandra van Gestel

Stemmen
tegen:
Onthoudingen:

0

Ongeldig:

1

Stemmen niet :

0

0
Grégory Happart

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 en de
aanpassing van het werkingsgebied 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 een 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, beide betrekking hebbend op het werkjaar 2021
Overwegende dat in het jaarrapport heel uitgebreid ingegaan wordt op de werking en de resultaten ervan
in de IGSW Zuid-Oost-Limburg, dit is de samenwerking tussen de gemeenten Hoeselt, Riemst en Voeren;
dat er onder andere uitgebreid verslag gedaan wordt over volgende onderwerpen voor de gemeente
Voeren
 De problematiek van de sociale huisvesting en het BSO, een steeds weerkerend knelpunt in
Voeren;
 De zoektocht naar aangepaste woonvormen voor de diverse doel- en leeftijdsgroepen;
 De werking van het LWO te Voeren;
 SPECIFIEKE problematiek van tijdelijke huisvesting van bewoners van beschadigde woningen na
de overstroming van juli 2021;



SPECIFIEKE verslaggeving van de integratie van het woonbeleid en de nieuwe visie op een
duurzaam toerisme;
 Gedetailleerde verslaggeving ivm de kwaliteitsbewaking van het woonpatrimonium (leegstand,
verwaarloosde woningen en gebouwen, kwaliteitsonderzoeken, enz.);
 Uitgebreid overzicht van de activiteiten van het woonloket te Voeren;
Overwegende dat het wenselijk en verplicht is deze documenten ter controle en goedkeuring voor te
leggen aan de gemeenteraad
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de voorgelegde documenten in verband met de
jaarwerking van STEBO in het projectjaar 2021, te weten een jaarrapport en een financieel
verslag, opgesteld door de medewerkers van STEBO, en keurt deze ook goed
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11. Fusie sociale woonmaatschappijen - vervolg - verlenging erkenning huidige maatschappijen
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, meer bepaald artikel 40
Gelet op het decreet van 9 juli 2021 houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot wonen,
waarbij een regelgevend kader met betrekking tot de woonmaatschappijen wordt gecreëerd
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende
besluiten over wonen
Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (VCW) en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021
(BVCW)
Overwegende dat sociale huisvestingsmaatschappijen in het traject naar het vormen van een
eengemaakte woonmaatschappij voor het werkingsgebied tegen 1 januari 2023 een verlenging van hun
erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij tot 30 juni 2023 kunnen verkrijgen
Overwegende dat deze verlenging kan wanneer zij er pas tegen 30 juni 2023 in zullen slagen om aan alle
voorwaarden tot erkenning als woonmaatschappij te voldoen
Overwegende dat het voldoen aan deze voorwaarden slechts kan op volgende manieren:
 ofwel door zich zelf om te vormen tot woonmaatschappij
 ofwel door een herstructurering (fusie, splitsing…) door te voeren met een andere
woonmaatschappij of met een sociale huisvestingsmaatschappij, die kan aantonen dat die zich
kan omvormen tot woonmaatschappij,
Overwegende dat zij daartoe een aanvraag moeten indienen bij het agentschap Wonen-Vlaanderen,
waarbij de betrokken sociale huisvestingsmaatschappij aantoont dat ze zich uiterlijk op 30 juni 2023 zal
kunnen omvormen tot woonmaatschappij, mede ondersteund door een stappenplan en een advies van de
lokale besturen uit het werkingsgebied (art 223, §2, 2de lid van het BVR van 17/12/2022 tot wijziging van
verschillende besluiten over wonen)
Overwegende de brief dd. 8 juli 2022 ondertekend door alle Limburgse woonactoren en de lokale sociale
huisvestingsmaatschappijen Woonzo en Kleine Landeigendom, en sociaal verhuurkantoor SVK Houtvast
Overwegende dat in deze brief gevraagd wordt om tegen uiterlijk 28 september 2022 een advies uit te
brengen over het traject dat zij willen doorlopen om tegen uiterlijk 30 juni 2023 deel uit te maken van de
woonmaatschappij die in het werkingsgebied, waar Voeren deel van uitmaakt, zal worden gevormd
Gelet op bijgaande stukken bezorgd aan de gemeente door Atelier W20
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag tot verlenging van de erkenning van de
sociale huisvestingsmaatschappijen Woonzo en Kleine Landeigendom en de SVK Houtvast
tot en met 30 juni 2023

Artikel 2

De gemeenteraad geeft als advies aan de Vlaamse Regering dat het bij voormelde
aanvraag gevoegde stappenplan naar de woonmaatschappij voldoet aan de doelstellingen
van de gemeente
Deze beslissing wordt aan de aanvrager bezorgd

Artikel 3
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12. Goedkeuring ondertekenen Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0
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 internationale conferentie inzake milieu en ontwikkeling gehouden in Rio de Janeiro in 1992
en het internationaal verdrag van Kyoto van 1997 met betrekking tot het nemen van maatregelen ter
bescherming van het klimaat en ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
Gelet op het ondertekenen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen door de federale overheid in
New York in 2015 aangaande het engagement om aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te
werken
Gelet op het ondertekenen door de gemeente Voeren van het Burgemeestersconvenant 2030,
aangaande de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Gelet op het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030
Gelet op het Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024
Ook de Vlaamse en lokale overheden nemen hun verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld.
Net zoals de Vlaamse Overheid zullen gemeenten, steden, intercommunales, OCMW’s, provincies en
autonome gemeentebedrijven worden gevraagd dat zij hun broeikasgassen met 40% reduceren in 2030
ten opzichte van 2015 en vanaf 2020 per jaar een energiebesparing van 2,09% realiseren op het
energieverbruik van hun gebouwenpark (inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend erfgoed).
Gelet op het Lokaal Energie- en Klimaatpact van de Vlaamse Regering en de Vlaamse steden en
gemeenten van 4 juni 2021 aangaande het verbintenissen engagement inzake de algemenen
engagementen en de vier werven behoudend 16 specifieke doelstellingen. Ter goedkeuring beslist op de
gemeenteraad van 26 augustus 2021
Gelet op het ‘FIT for 55’-pakket van de Europese Commissie waardoor Europese regelgeving in
overeenstemming wordt gebracht met de doelstelling van de Europese Unie om in 2030 de netto-uitstoot
van broeikasgassen met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990. Met als gevolg de
visienota van de Vlaamse Regering van 5 november 2021 ‘Bijkomende maatregelen Klimaat’ met een
extra pakket aan maatregelen voor een reductie van 40% broeikasgasuitstoot (ten opzichte van 2005)
voor de sectoren transport, bouw, landbouw, afval en industrie
Gelet op art. 2 van het Decreet Lokaal Bestuur: “De gemeenten zijn overeenkomstig artikel 41 van de
Grondwet bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang. Voor de verwezenlijking daarvan
kunnen ze alle initiatieven nemen. Ze beogen om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van het
gemeentelijk gebied.”
Overwegende dat de gemeente Voeren het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 ondertekende op 26
augustus 2021
Overwegende dat het wenselijk is dat de gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 ondertekent
en de gewenste en mogelijke acties uitvoert. Bijgevolg heeft de gemeente recht op financiële
ondersteuning van de Vlaamse overheid d.m.v. trekkingsrecht.
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van het Lokaal Energie- en
Klimaatpact 2.0
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13. Leveren keukens : Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's
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 Pacificatiewet van 9 augustus 1988;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de geraamde
waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet)
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen
Overwegende dat de keukens van de Gemeentelijke appartementen aan vervanging toe zijn
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren keukens ” een technische beschrijving met nr.
2022-045 werd opgesteld door Openbare Werken
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 24.793,39 excl. btw of € 30.000,00
incl. 21% btw, en dat het maximale bestelbedrag € 24.793,39 excl. btw of € 30.000,00 incl. 21% btw
bedraagt
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde)
Overwegende dat 13 oktober 2022 om 12.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen van
de offertes
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in 00500/2210500 “Gebouwen gemeenschapsgoederen - uitrusting en buitengewoon”
Gelet op het amendement ingediend door raadslid Clotilde Mailleu: De lijst van ondernemers wordt
uitgebreid met Voerense schrijnwerkers.
Gelet op het feit dat er volgens artikel 16 van het huishoudelijk reglement eerst wordt gestemd over het
amendement alvorens te stemmen over de hoofdvraag
Gelet op de stemming m.b.t. het amendement als volgt: 12 stemmen voor (J. Gaens, W. Nijssen, Y.
Daems, R. Tomsin, J-M. Geelen, L. Buijsen-Baillien, S. Heusschen, A. Dodemont, A. van Gestel, J.
Levaux, B. Houbiers, C. Mailleu); 0 stemmen tegen; 0 onthoudingen; 1 ongeldige stem (G. Happart); 0
stemmen niet
Gelet op de goedkeuring van het amendement
besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2022-045 en de raming
voor de opdracht “Leveren keukens ”. De raming bedraagt € 24.793,39 excl. btw of
€ 30.000,00 incl. 21% btw
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde)
Artikel 3
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde):
- Kvik Genk, Hasseltweg 113 te 3600 Genk;
- Ixina Genk, Hasseltweg 201 te 3600 Genk;
- IKEA, Biezenstraat 45 te 3500 Hasselt.
Aangevuld met Voerense schrijnwerkers

Artikel 4
Artikel 5

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 13 oktober 2022 om 12.00 uur
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 00500/2210500 “Gebouwen gemeenschapsgoederen - uitrusting en buitengewoon”
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14. Wegherstelling Koebeek
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 gemeenteraadsbesluiten van 26 januari 2017, 28 januari 2021, 28 oktober 2021, 23 juni 2022
aangaande het rioleringsproject Sint-Pieters-Voeren i.s.m. Fluvius
Overwegende dat de voorlopige oplevering van dit rioleringsproject verwacht wordt voor september 2022
Overwegende de vergane toestand van de wegverharding van Koebeek, door het zwaar landbouwverkeer
gecombineerd met de inweking van de ondergrond door meerdere overstromingen van de beek sinds
2007, alsook door de recente werken voor de aanleg van nieuwe water- en rioleringsleidingen in de berm
van de weg
Overwegende dat deze weg deel uitmaakt van het fietsroutenetwerk en voor de herstellingskosten een
subsidie kan aangevraagd worden bij de provincie Limburg
Overwegende het voorstel om het resterende asfalt te overlagen, met inbegrip van :
 Uitvlakken van de bestaande weg met AB-5D.
 Toplaag 4cm AB-5D.
Overwegende dat deze werken door de aanwezige aannemer als meerwerken kunnen uitgevoerd worden
met het lopende rioleringsproject te Sint-Pieters-Voeren en verrekend kunnen worden op basis van
aanbestedingsprijzen
Overwegende dat aannemer Gemoco deze werken begroot op €19.700+BTW op basis van de
eenheidsprijzen van de aanbesteding van het lopende rioleringsproject
Overwegende dat aannemer Gemoco mits gunning dit werk wenst uit te voeren voorafgaand aan de
aanleg van de voorgeschreven strijklaag in de Sint-Pieterstraat, om te vermijden dat de strijklaag ter
hoogte van het kruispunt met weg Koebeek beschadigd zou worden door de maneuvers van de
vrachtwagens en asfalteringsmachine
Overwegende dat de financieel directeur op 12 augustus 2022 een voorwaardelijk visum verleende, met
als voorwaarde: de goedkeuring van een budgetverschuiving van 23.837 euro van artikel
2240007/02000/PAT01/PAT01.1 naar artikel 2240007/02000/PAT01/PAT01.7
besluit
Artikel 1
Dit besluit impliceert een financiële opvolging
Artikel 2
De gemeenteraad keurt het voorstel goed om wegje Koebeek te herstellen met een nieuwe
asfaltoverlaging met inbegrip van :
 Uitvlakken van de bestaande weg met AB-5D.
 Toplaag 4cm AB-5D.
Geraamd bedrag : €19.700 excl. BTW of €23.837 incl. 21% BTW.
Uitvoering van de werken : bij geschikt weer en temperatuur, doch voor eind september 2022
Artikel 3
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde). Afrekening volgens vorderingsstaat en
eenheidsprijzen van de aanbesteding van rioleringsproject Sint-Pieters-Voeren.
Artikel 4
Er wordt een maximaal mogelijke subsidie aangevraagd bij de provincie Limburg voor deze
herstelling aan het fietsroutenetwerk.
Artikel 5

De uitgave voor deze opdracht gebeurt op budgetartikel 2240007/02000/PAT01/PAT01.7,
in het meerjarenplan 2020-2025, jaar 2022.

Artikel 6
Artikel 7

Artikel 8
Artikel 9

Via een procedure “aanpassing van de ramingen” wordt 23.837 euro verschoven van artikel
2240007/02000/PAT01/PAT01.1 naar artikel 2240007/02000/PAT01/PAT01.7
De dienst financiën bezorgt de bestelbon aan aannemer
Gemoco NV
Oude Heidestraat 81
3740 Munsterbilzen
Het college van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van
dit besluit
Afschrift van dit besluit aan :
Fluvius, afd. rioleringen t.a.v. dhr. Bart Jacobs, regio-ingenieur
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15. Verkopen (4) en aankoop (1) van stukjes grond
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 naar aanleiding van de werken in de kern van Sint-Pieters-Voeren het pleintje Bauwerd
een nieuwe inrichting heeft gekregen
Overwegende dat ter hoogte van de woningen met adres Bauwerd 8, 10 en 12 privé parkeerplaatsen
werden voorzien
Overwegende dat door de eigenaar van woning 14 een grondkerende muur gebouwd werd op openbaar
domein en hierbij grondinname gebeurde alsook dat er een verharde oprit aangelegd werd
Overwegend dat de eigenaars van Bauwerd 8, 10, 12 en 14 akkoord zijn met de aankoop van een stukje
openbaar domein
Overwegend dat de eigenaar van Bauwerd 14 akkoord is om een stukje privé eigendom te verkopen aan
de Gemeente
Overwegende dat tijdens de Gemeenteraad van 28 april goedkeuring werd gegeven om het rooilijnplan
aan te passen en de ontheffing van de vier perceeltjes uit het openbaar domein
Overwegend dat tijdens de Gemeenteraad van 28 april het akkoord werd gegeven dat de percelen “loten
1 tot en met 4”, aangeduid op het opmetingsplan, aan de aanpalende eigenaars verkocht mag worden en
deze stukjes grond dan ook uit het openbaar domein worden onttrokken
Overwegend dat de Gemeente het perceel “lot 5” aangeduid op het opmetingsplan wenst aan te kopen
Overwegende dat het volgende percelen betreft:
Voeren, vierde afdeling, Sint-Pieters-Voeren:
- Lot 1 met een oppervlakte van 38m² (121S)
- Lot 2 met een oppervlakte van 52m² (121V)
- Lot 3 met een oppervlakte van 28m² (121T)
- Lot 4 met een oppervlakte van 54m² (113E)
- Lot 5 met een oppervlakte van 6m² (113E)
Overwegende het schattingsverslag, in bijlage, opgemaakt door landmeter Guido Bruggen. De stukjes
grond zijn geschat op € 45/m²
Overwegende dat de aan- en verkooprijs € 45/m² bedraagt
Overwegende volgende verkoopprijzen:
- Lot 1: 38m² x 45€ = 1710€
- Lot 2: 52m² x 45€ = 2340€
- Lot 3: 28m² x 45€ = 1260€
- Lot 4: 54m² x 45€ = 2430€
Overwegende de aankoopprijs van lot 5: 6m² x 45€ = 270€

Overwegende dat tijdens het schepencollege van 8 augustus het college geen opmerkingen heeft
geformuleerd bij de splitsingsaanvraag ingediend door Notarissen Vuylsteke en Bunkens
Overwegend het plan, in bijlage, opgesteld door landmeter Guido Bruggen te Riemst
Overwegende dat de aan- en verkoopakte zal opgemaakt worden door Notarissen Vuylsteke & Bunkens,
Op de Dries 4, 3770 Riemst
Overwegend dat de aan- en verkoopakte ondertekend zal worden op 30 augustus 2022
Overwegend de ontwerpakte in bijlage
Overwegende dat de uitgave voor deze aankoop dmv. een procedure 'aanpassing van de ramingen'
voorzien wordt in het investeringsbudget van 2022, op budgetcode 2202000/02000
besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend voor de verkoop van 4 stukjes grond gelegen te Voeren,
vierde afdeling, Sint-Pieters-Voeren, sectie A:
- Lot 1 met een oppervlakte van 38m² (121S) x 45€ = 1710€
- Lot 2 met een oppervlakte van 52m² (121V) x 45€ = 2340€
- Lot 3 met een oppervlakte van 28m² (121T) x 45€ = 1260€
- Lot 4 met een oppervlakte van 54m² (113E) x 45€ = 2430€
Artikel 2
Goedkeuring wordt verleend voor aankoop van 1 stukje grond gelegen te Voeren, vierde
afdeling, Sint-Pieters-Voeren, sectie A:
- Lot 5 met een oppervlakte van 6m² (113E) x 45€ = 270€
Artikel 3
Goedkeuring wordt eveneens verleend aan de ontwerpakte in bijlage, opgesteld door
notaris Vuylsteke in opdracht van de gemeente
Artikel 4
De uitgave voor deze aankoop zal voorzien worden dmv. een procedure 'aanpassing van
de ramingen' in het investeringsbudget van 2022, op budgetcode 2202000/02000
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De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de zitting is
goedgekeurd, is de zitting gesloten om 20u58.
Algemeen directeur wnd.
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Erika Brouwers
Rik Tomsin
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