
Gemeenteraad VAN donderdag 25 februari 2021 

  
Aanwezig:   William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems: Schepenen 

Grégory Happart, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Michaël Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-
Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel: Raadsleden 
Rik Tomsin: Voorzitter 
Joris Gaens: Burgemeester 
Kimberly Peeters: Algemeen directeur 

Verontschuldigd: Benoît Houbiers: Raadslid 
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 Mailleu stelde volgende vraag: 
Deze vraag gaat over de kerkplaats in Remersdaal. 
Zoals er een paar dagen geleden werd gevraagd is de gemeente langsgekomen om een nieuwe glascontainer te 
plaatsen! Alvast bedankt hiervoor. Er werd snel en direct gereageerd.  
Jammer genoeg zijn er nog veel stukken glas langs de containers. Zou het mogelijk zijn dat er nogmaals een ploeg 
langsgaat om dat op te ruimen? 
Als tweede onderdeel van mijn vraag zou ik het willen hebben over de onderhoud van de plekken met 
glascontainers.  
Er is al een ploeg die de vuilniszakken van de prullenbakken van de gemeente ophaalt. Zou deze ploeg ook als taak 
mogen krijgen om te checken dat de plekken bij de glascontainers veilig en opgeruimd blijven? Dit vraagt voor meer 
werk maar zorgt voor een veilige en fijne omgeving voor de inwoners maar ook voor de toeristen die langskomen.  
Alvast bedankt voor uw antwoord 
De burgemeester antwoordde het volgende: 
Ik zou willen starten met mee te delen dat indien er afval opgemerkt wordt of een of andere vorm van sluikstort dit 
steeds gemeld kan worden aan de administratie. Zij zullen deze vraag dan ter harte nemen. Op zich is dit een meer 
voor de hand liggende manier om dergelijke vragen te stellen en hoeft dit niet via een schriftelijke vraag voor de 
gemeenteraad.  
Wat uw vaststelling betreft, dat er soms afval en glas ligt rond de glascontainers, is deze correct. Er ligt nu 
regelmatig glas, maar ook ander afval langs de glascontainers. Helaas zijn er enkele mensen die daar onzorgvuldig 
mee omgaan hetgeen het uitzicht van het openbaar domein niet ten goede komt. De ploegen van de gemeente 
staan in om het openbaar domein zo proper mogelijk te houden, maar zoals u begrijpt kunnen ze uiteraard niet elke 
dag overal een controle doen. De ruim 100 vuilbakken worden iedere maandag geleegd door onze technische 
dienst, met andere woorden dus één keer per week. In het toeristisch seizoen wordt de ophaling verdubbeld naar 
twee keer per week. Om sluikstorten tegen te gaan is ons beleid om gedumpt afval zo snel mogelijk op te ruimen. 
Afval trekt immers afval aan. Door de omgeving netjes te houden zullen mensen ook minder snel afval achterlaten. 
Voor een visie over het vuilnisbakkenbeleid verwijs ik naar mijn antwoord gegeven op de gemeenteraad van oktober 
vorig jaar. 
Ik zou het onderwerp dat u aansnijdt breder willen trekken als antwoord op uw vraag. Zo trekken glascontainers 
soms sluikstort aan. Af en toe treffen we zelfs afvalzakken aan. Momenteel werken we aan een oplossing om deze 
situatie te verbeteren. Zo zullen de glascontainers op enkele plaatsen ondergronds gebracht worden, zoals dit reeds 
in bijvoorbeeld Sint-Pieters-Voeren het geval is. Dit komt het uitzicht van het openbaar domein ten goede en mits 
een mooie afwerking zal dit minder sluikstort aantrekken. Binnenkort zullen de glascontainers in Moelingen 
ondergronds gebracht worden. Op termijn is het de bedoeling om alle containers ondergronds te brengen. Dit zal 
gebeuren wanneer er zich opportuniteiten in die richting voordoen. 
Hopende hiermee uw vraag te hebben beantwoord.  
2. Protocolakkoord bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid: wijziging SPOC 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn  
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op 
de gemeenten en latere wijzigingen 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 



Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen 
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009 
Gelet op de artikelen 119 en 133 e.v. van de nieuwe gemeentewet 
Gelet op artikel 42, 64, 186, 187, en 188 van het gemeentedecreet 
Gelet op het ‘Protocolakkoord bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid’ tussen de gerechtelijke overheden 
en de gemeente Voeren, dewelke werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 juni 2018  
Overwegende dat dit protocol de informatie-uitwisseling tussen de gerechtelijke overheden en de gemeente Voeren 
betreft; daar de aanpak van onveiligheidsfenomenen, waaronder zowel overlast, gemeenschappelijke criminaliteit als 
georganiseerde criminaliteit wordt verstaan, een geïntegreerde en integrale aanpak vereist 
Overwegende dat de gemeente Voeren een belangrijke schakel vormt in de strijd tegen deze onveiligheidsfenomenen. 
Dat zij immers kan verhinderen dat criminele organisaties hun illegale activiteiten op een legale manier in het 
maatschappelijk verkeer kunnen brengen en vermijden dat zij ongewild, onbewust of onrechtstreeks meewerkt aan 
dergelijke constructies 
Overwegende dat bestuurlijke handhaving betekent dat de gemeente Voeren actief deelneemt aan een pertinente 
informatie-uitwisseling. Dat immers is gebleken dat een echte performante bestuurlijke handhaving zeer moeilijk is 
wanneer er geen of onvoldoende informatie komt vanuit de gerechtelijke overheden 
Dat de operationalisering van deze noodzakelijke informatiehuishouding, - uitwisseling en –doorstroming gerealiseerd 
wordt d.m.v. onderhavig protocolakkoord bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid 
Overwegende dat in het genoemde raadsbesluit voormalig algemeen directeur Maike Stieners aangesteld werd als 
gemeentelijke SPOC (single point of contact) voor de gemeente Voeren 
Overwegende dat, na overleg met de politie, burgemeester Joris Gaens wordt voorgesteld als gemeentelijke SPOC 
besluit 

Stemmen voor: William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-
Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michaël 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 burgemeester Joris Gaens aan als gemeentelijke SPOC 
Artikel 2 Afschrift van dit besluit wordt verstuurd naar Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum 
  ARIEC, Universiteitslaan 1 – 3500 Hasselt 
3. Non-consensus Kerkbestuur Sint-Lambertus 's-Gravenvoeren - aanvraag voorschot exploitatietoelage 

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 en latere wijzigingen 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en de 
werking van de erkende erediensten 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 februari 2021 waarin er een 
non-consensus was en het punt door de burgemeester doorverwezen werd naar de gemeenteraad 
Overwegende het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, 
de budgetwijzigingen en de rekeningen van de kerkfabriek 
Overwegende de goedgekeurde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 nr. 2 van gemeente en 
OCMW waarin de exploitatietoelagen aan de kerkbesturen werden opgenomen 
Overwegende dat de eerste schijf (50 %) in de maand april wordt uitbetaald en de tweede schijf in de maand 
oktober 
Overwegende dat het kerkbestuur Sint-Lambertus ‘s-Gravenvoeren een tekort aan thesaurie heeft en de 
komende twee maanden uitgaven voor een bedrag van 24.887,31 euro te betalen heeft (in bijlage) 
Overwegende dat de exploitatietoelage 2021 voor kerkbestuur Sint- Lambertus ’s-Gravenvoeren 35.058,58 
euro bedraagt, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 17 december 2020 
Overwegende het voorstel om in februari vervroegd een gedeeltelijke exploitatietoelage van 30.000 euro uit 
te betalen, in april geen betaling te doen en in oktober het saldo van de exploitatietoelage uit te betalen 
gezamenlijk met de andere kerkbesturen 
besluit 

Stemmen voor: William Nijssen, 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, Michaël Henen, Clotilde Mailleu 



Onthoudingen:  

Ongeldig: Grégory Happart 

Stemmen niet :   

Artikel 1 Er wordt kennis genomen van de vraag van de penningmeester van het kerkbestuur Sint-Lambertus 
’s-Gravenvoeren om een voorschot op de exploitatietoelage voor 2021 te ontvangen 

Artikel 2 Een voorschot van 30.000 euro wordt in februari uitbetaald op de rekening van het kerkbestuur 
(BE19 7350 1515 3812 EUR) 

Artikel 3  Het saldo van de exploitatietoelage wordt in oktober gezamenlijk met de andere kerkbesturen 
uitbetaald 

Artikel 4 Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het kerkbestuur 
4. Goedkeuring GSM-policy personeelsleden gemeente en 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 decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen 
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009 
Overwegende dat er een GSM-policy werd opgesteld voor de personeelsleden van gemeente en OCMW 
Overwegende dat deze policy bepaalt welke regels er gelden in het kader van het gebruik van een telefoonnummer 
en desgevallend een GSM-toestel/smartphone die hem in het kader van de uitoefening van het werk ter beschikking 
worden gesteld 
B E S L U  I T : 

Stemmen voor: William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-
Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michaël 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 GSM-policy voor personeelsleden van gemeente en OCMW en keurt 
dit goed 

Artikel 2 De personeelsleden worden op de hoogte gebracht van deze policy  
5. Goedkeuring aanpassing organogram gemeente-OCMW 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn  
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op 
de gemeenten en latere wijzigingen 
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en meer bepaald artikel 161 waarin bepaald wordt dat de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn het gezamenlijk organogram van de diensten van het OCMW 
en de gemeente vaststellen 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2020 en het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn 
van 27 februari 2020 waarin de laatste versie van het gezamenlijke organogram werd goedgekeurd 
Overwegende dat zich een aantal aanpassingen opdringen in het personeelskader rekening houdend met toekomstige 
pensioneringen 
Overwegende dat er twee personeelsleden op 01/07/2021 op pensioen zullen gaan, die in het huidige organogram 
onder de dienst ‘ruimtelijke ordering’ en onder het afdelingshoofd ‘welzijn’ ingeschreven staan als administratief 
assistent op D1-D3 niveau 
Overwegende dat dit concreet betekent dat er voor deze functies geen diploma vereist zou zijn, hetgeen niet 
overeenkomt met de verwachtingen die het bestuur heeft voor deze functies, namelijk minstens in het bezit zijn van 
een diploma middelbaar onderwijs 
Overwegende dat een grondige herziening van het organogram nog zal plaatsvinden, maar dat de thans voorgestelde 
wijzigingen zich nu reeds opdringen in het kader van de nakende pensioneringen 
Overwegende het positief advies van het managementteam van 9 februari 2021 
Overwegende dat de vakbonden geen opmerkingen formuleerden betreffende deze aanpassingen 
Overwegende dat de eventuele financiële gevolgen van de nieuw aan te werven personeelsleden worden verwerkt 
in een aanpassing van het meerjarenplan 
besluit 

Stemmen voor: William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-
Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michaël 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 de aanpassing van het organogram en keurt dit goed 
Artikel 2 De eventuele financiële gevolgen van de nieuw aan te werven personeelsleden worden verwerkt in 

een aanpassing van het meerjarenplan 
6. Goedkeuring aanpassing arbeidsreglement 
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 in september een nieuw dienstverleningsmodel in voege ging waarbij er op afspraak gewerkt wordt 
en waarop de avondopening verplaatst werd van vrijdag naar maandag 
Overwegende dat het arbeidsreglement dient te worden aangepast m.b.t. de glij- en stamtijden ten gevolge van deze 
wijziging 
Overwegende dat er tevens summiere wijzigingen werden aangebracht m.b.t. de contactpersoon bij bepaalde 
aanvragen e.d. 
Overwegende dat deze wijzigingen positief geadviseerd werden door het managementteam op 09/02/2021 en de 
vakbonden geen opmerkingen formuleerden 
besluit 

Stemmen voor: William Nijssen, 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, Michaël Henen, Clotilde Mailleu 

Onthoudingen:  

Ongeldig: Grégory Happart 

Stemmen niet :   

Artikel 1 De raad keurt de aanpassingen in het arbeidsreglement zoals toegevoegd in bijlage, goed. 
7. Nieuwe elektriciteitscabine Fluvius in Sint-Pieterstraat, verkoop van grondstuk 
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 Fluvius in 2021 het 15kV-net in Sint-Pieters-Voeren wil vernieuwen en daarbij de kabels 
ondergronds wil aanleggen, dit in synergie met de geplande rioleringswerken. Hierbij wil Fluvius twee bestaande op-
paal-gemonteerde transformatoren onderbrengen in gebouwen, met de benodigde schakelapparatuur, zijnde deze 
van Rullen en deze in de St-Pieterstraat nabij huis nr. 42 
Overwegende dat een cabine best centraal in haar verzorgingscabine dient geplaatst om technische redenen 
Overwegende dat Fluvius voor de bouw van de nieuwe cabine in de Sint-Pieterstraat een grondstuk dient te verwerven 
en gezien de plaatselijke situatie er weinig geschikte mogelijkheden zijn 
Overwegende dat er nabij woning nr. 46 een grondstuk is (perceel nr. 199-2) met erop een oud houten gebouwtje van 
14m², eigendom van de gemeente Voeren 
Overwegende dat de plaats van dit gebouw best zou kunnen dienen voor de bouw van de nieuwe cabine gezien de 
centrale ligging in het verzorgingsgebied reikend van Sint-Pieterstraat nrs. 40 tot 50, incl. Lusberg en Koebeek 
Overwegende dat dit houten gebouw momenteel kosteloos gebruikt wordt door mevr. Burda, sinds ze ongeveer in 
2014 eigenares werd van woning en perceel 199D en ze tevens eigenaar werd van het aangrenzend weiland perceel 
196A aan overkant van de buurtweg 29, 
Overwegende dat mevr. Burda bij haar bouwaanvraag in 2016 liet verstaan geïnteresseerd te zijn in het oude 
gebouwtje om dit te renoveren 
Overwegend dat een alternatief voorstel er in zou kunnen bestaan in volgend gekoppelde transactie: 

- Aankoop door Fluvius van perceel 199-2 oud houten gebouwtje van 14m² eigendom is van de gemeente 
- Uitwerking door Fluvius van een ruilovereenkomst waarbij gelijktijdig : 

◼ mevr. Burda eigenares wordt van het oud houten gebouwtje van 14m² dat thans eigendom is van de 
gemeente (perceel nr. 199-2) 

◼ Fluvius eigenaar wordt van minimaal benodigd grondstuk uit perceel 199D voor de bouw van de nieuwe 
cabine. Dit benodigd grondstuk zou daartoe dienen te grenzen aan de Sint-Pieterstraat. Dit is mogelijk in 



de uithoek van perceel 199D, tussen de bestaande ezelstal (vergund in 2007) en aangrenzend perceel 
200D. Fluvius zal bij de bouw van de cabine het nodige grondwerk verrichten samen met de bouw van 
een grondkerende muur op de scheiding van het verworven grondstuk voor de nieuwe cabine en het 
resterende grondstuk van mevr. Burda. Uitvoeringswijze onderling te bedingen. 

Overwegende dat dit mogelijk alternatief voorstel (door onze dienst OW, onder voorbehoud) op 1 september jl. 
besproken werd met mevrouw Burda en partner, en ze ermee leken in te stemmen 
Overwegende dat Fluvius zou instaan voor de nodige notariële handelingen en onder voorbehoud van het verkrijgen 
van de nodige omgevingsvergunning voor de nieuw te bouwen elektriciteitscabine 
Overwegende het advies van onze dienst Ruimtelijke ordening: 

• Het oud houten gebouwtje met kadastraal perceel nr. 199-2 is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied. Het dateert van lang voor het gewestplan en wordt dan ook beschouwd als een behoorlijk vergunde 
constructie, zijnde een bijgebouw; 

• Aangezien het bijgebouw niet in vervallen of verkrotte toestand verkeert, mag het bijgebouw in stand gehouden 
worden, doch niet gesloopt voor heropbouw; het bouwvolume en alle afmetingen mogen niet gewijzigd 
worden; 

• Hier is een uitzondering te vermelden voor het dak: indien dat in asbestcementmateriaal is gemaakt, moet het 
te zijner tijd opgeruimd worden en moet het dak met een passend materiaal (pannen bv.) afgewerkt worden; 

• De bestemming van gebouw, thans een opslagruimte voor tuingerief bij de woning op het perceel ernaast, 
mag niet gewijzigd worden; het blijft een bijgebouw bij een woning; een inrichting als stal voor weidedieren is 
wel toegelaten; 

• Een mogelijkheid is ook dat Fluvius, als openbaar nutsbedrijf, het gebouw afbreekt en vervangt door een 
elektriciteitscabine, om reden van openbaar nut; 

• De buurtweg 29 is een openbaar weg en dient bijgevolg open te blijven, zonder hindernissen; dit moet aan 
alle aangelanden meegedeeld worden. 

Gelet op het besluit van het college van Burgemeester en Schepenen in zitting van 17 september 2019 waarbij een 
principe-akkoord gegeven werd voor dit voorstel van gelijktijdige perceelstransactie 
Overwegende dat het bijgevoegde opmetingsplan en schattingsverslag door de landmeter-expert Ibens, handelend in 
opdracht van Fluvius, overeenstemt met het besluit genomen door het college van Burgemeester en Schepenen in 
zitting van 17 september 2019 
Overwegende het ontwerp van verkoopovereenkomst in bijlage voor de aankoop door Fluvius van het oud houten 
gebouwtje van 14m² met kadastrale gegevens : Voeren 4°afd. sectie A perceel nr. 199-2, dat eigendom is van de 
gemeente Voeren 
besluit 

Stemmen voor: William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-
Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michaël 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 neemt kennis van het voorstel van gekoppelde perceelstransactie voor de bouw van een 
nieuwe elektriciteitscabine in de Sint-Pieterstraat ter hoogte van woning nr. 46 

Artikel 2 De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het schattingsverslag door de landmeter-expert Ibens (in bijlage) 
met namens de gemeente Voeren, de verkoop aan Fluvius van het perceel met oud houten gebouwtje van 
14m² met kadastrale gegevens : Voeren 4°afd. sectie A perceel nr. 199-2 (Lot1) 

Artikel 3 De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het ontwerp van verkoopovereenkomst in bijlage voor de verkoop 
aan Fluvius Limburg van perceel nr. 199-2 met het oud houten gebouwtje van 14m² voor het bedrag van 
1500 EUR. Notariële kosten ten laste van Fluvius. 

Artikel 4  Fluvius zal de voorgestelde gekoppelde transactie verder bedingen met mevrouw Burda, St-Pieterstraat 46 
waarbij mevr. Burda lot1 verwerft, en Fluvius de loten 2 en 3 
Bij gunstige verloop hiervan zal Fluvius op zijn kosten een notaris gelasten met het opstellen van de 
benodigde akte 

Artikel 5 Het college wordt gelast met de verdere uitvoering van dit besluit 
Artikel 6 Er wordt afschrift bezorgd van dit besluit aan aanvrager Fluvius Limburg, t.a.v.  

- dhr. David Schuermans Dossierbeheerder Patrimonium Zuid 
- dhr. Moerenhout, relatiebeheerder 

8. Fluvius, ondergrondse aanleg elektriciteit+vernieuwing OV St-Pieters-Voeren 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn  
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen 
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 



Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2020 betreffende de elektriciteitswerken door Fluvius in Sint-
Pieters-Voeren gelijktijdig met de rioleringswerken, waarbij de raad enkel goedkeuring gaf voor de kosten als 
geraamd voor het ondergronds leggen van elektriciteitskabels van Bauwerd en het aansluitend gedeelte van de St-
Pieterstraat 

- Totaal bedrag van het gedeelte financierbaar via dividenden : 10.296,80 € 
- Totaal bedrag van het gedeelte financierbaar via eigen middelen : 21.148,02 € +BTW= 25.589,10 € kost van 

grondwerken niet inbegrepen (aangezien dit bedrag toen nog niet bekend was) 
Overwegende volgende offerten hiervoor ontvangen van Fluvius voor de uitvoering van deze werken, waarvoor 
Fluvius de goedkeuring vraagt aan de gemeente : 

 Via eigen 
middelen 

Via dividenden 

P/046500 
Vernieuwing openbare verlichting 

 11.566,98 
(incl. BTW) 

Offerte nr 0020083820 
Ondergronds brengen van de elektriciteitskabels van Bauwerd en 
het aansluitend gedeelte van de St-Pieterstraat,  
inclusief kost van grondwerken 13.280,66 € 

45.290,19 
(incl. BTW) 

 

Overwegende dat ingevolge de beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2020 hierover het bedrag ten laste van 
het gemeentelijk meerjarenplan (25.589,10 euro) werd voorzien op artikel 2250000/06400/PAT01/PAT01.5 
Overwegende dat de kost van de grondwerken die nu is meegenomen in de nieuwe offerte bijkomend dient te 
worden voorzien op ditzelfde artikel via een aanpassing van de ramingen of de eerstvolgende aanpassing van het 
meerjarenplan, verhoging van het budget met afgerond 20.000 euro 
besluit 

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

Stemmen tegen:  

Onthoudingen:  

Ongeldig: Grégory Happart 

Stemmen niet :   

Artikel 1    Dit besluit impliceert een financiële opvolging 
Artikel 2 De raad geeft goedkeuring voor de offerten van Fluvius (zie bijlagen) 
Artikel 3 De uitgave via eigen middelen (45.290,19 euro) gebeurt op artikel 2250000/06400/PAT01/PAT01.5 waar 

20.000 euro extra krediet voorzien wordt via een aanpassing van de ramingen of de eerstvolgende 
aanpassing van het meerjarenplan 

Artikel 4 Afschrift van dit besluit + ondertekende offertes te verzenden aan : 
Fluvius, t.a.v Marius Duvellié  ( aanleglimburgzuid@fluvius.be ) 

9. Collector Teuvenbeek: wegenis- en rioleringswerken Teuven Dorp 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn  
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op 
de gemeenten en latere wijzigingen 
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
Overwegende het rioleringsproject Collector Teuvenbeek zal uitgevoerd worden door Aquafin en Fluvius 
Overwegende dat bij de aanleg van de collector een deel van het openbaar domein opgebroken zal worden en 
daardoor een goed moment is om het openbaar domein te optimaliseren 
Overwegende dat riolerings- en wegeniswerken uitgevoerd worden in de wegen Teuven-Dorp, Sinnich, Gieveldstraat 
en Kasteelstraat en Fluvius riolerinswerken zal uitvoeren in Teuven-Dorp, Mostert, Kloosterhofstraat en kruispunt 
Sinnich-Obsinnich 
Overwegende volgende wegeniswerken 
- herinrichting Gieveldstraat 
- voetpad langs Sinnich 
- herinrichting kruispunt Teuven-Dorp en Gieveldstraat  
-  gedeeltelijke hernieuwing voetpaden aan Teuven-Dorp 
Overwegende de inrichtingsplannen zoals opgenomen in de plannenbundel  
Overwegende de aanbestedingsbundel als bijlage bij dit besluit 
Overwegende dat deze opdracht geraamd wordt op € 3.818.109,22 incl btw; waarvan de bijdrage van gemeente 
Voeren voor wegenis geraamd wordt op 229.661,66 excl. btw en € 277.890,61incl btw  
Overwegende dat het ondergronds brengen van de elektriciteit ter hoogte van de Gieveldstraat een afzonderlijk 
project is en dat de kosten dan ook niet vervat zitten in deze opdracht 
Overwegend dat voor dit project voldoende budget voorzien is in de laatste versie van het meerjarenplan 2020-2025, 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 november 2020 

mailto:aanleglimburgzuid@fluvius.be


Overwegende dat het bedrag van € 277.890,61 incl. BTW in het geheel beschikbaar is op artikel 
2240007/02000/PAT01/PAT01.5 in jaar 2021 van het meerjarenplan 
 
 
besluit 

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

Stemmen tegen:  

Onthoudingen:  

Ongeldig: Grégory Happart 

Stemmen niet :   

Artikel 1 De gemeente stemt in met de inrichtingswerken zoals voorzien in het bestek en de plannen en keurt 
de aanbestedingsbundel gevoegd in bijlage goed 

Artikel 2 De gemeente gaat akkoord met de gemeentelijke bijdrage geraamd op een bedrag van 
 € 229.661,66 excl. btw en € 277.890,61  incl. btw 

Artikel 3 De uitgave gebeurt op artikel 2240007/02000/PAT01/PAT01.5 in jaar 2021 van het meerjarenplan 
10. Kennisneming goedkeuring politiebegroting 2021 PZ Voeren 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn  
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op 
de gemeenten en latere wijzigingen 
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 november 2020, houdende vaststelling van de politiebegroting 2021 
Gelet op de rechtzetting van het begrotingsresultaat voor de gewone dienst goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 28 januari 2021 
Overwegende de brief van het federaal toezicht waarbij wordt meegedeeld dat de provinciegouverneur bij besluit van 
28 januari 2021 de politiebegroting 2021 van de PZ Voeren heeft goedgekeurd 
besluit 
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur over de 

politiebegroting 2021 van de PZ Voeren 
11. Aankoop nieuw anoniem voertuig tweedelijnspolitie PZ Voeren  
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn  
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op 
de gemeenten en latere wijzigingen 
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
Overwegende het belang van een goed functionerend en efficiënt voertuigenpark, al dan niet in samenwerking met 
de partnerpolitiezone B-H-R,. werkte de politie van Voeren een vijfjarenplan uit dat niet enkel rekening houdt met het 
huidige (grotendeels gedateerde) voertuigenpark, de diverse type opdrachten van het politiekorps en de 
geografische eigenschappen van het grondgebied, maar ook met de ecologische voetafdruk onder de noemer 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
Overwegende dat de politie Voeren hierop over gaat tot concrete samenstelling/beschrijving van de anonieme auto 
Volkswagen Tiguan ComfortLine (Life) conform de afspraken op basis van het raamakkoord van de Vlaamse 
Overheid (aankoop/configuratie) en de concrete prijsofferte van de logistieke diensten van de federale politie 
Limburg (ombouw) alsook externe firma’s tot voorlegging in de gemeenteraad tot goedkeuring voorafgaand aan 
bestelling 
1. Het voertuig wordt aangeboden door:  

Federale raamovereenkomst Voertuigen 2016 R3 010 Perceel 32 SUV – Group Fleet Solutions 
Begunstigde: Dieteren, Maliestraat 50, 1050 Brussel 
2. Beschrijving: 
Volkswagen Tiguan Life (Comfortline) DSG 4Motion 
Metaal kleur  
Benzine 2.0 140 kW 
3. Prijs voertuig:  

Totaal: € 29.941,53 inclusief BTW (offerte in bijlage) 
4. Politieombouw door: 
Federale Politie 
Dienstencentrum Hasselt 
Luikersteenweg 228 
3500 Hasselt 
 

Prijs: € 3.759,73 inclusief BTW (offerte in bijlage) 



 
Zoals steeds dient er rekening worden gehouden met eventueel onvoorziene kosten omwille van 
inbouwproblemen verschillend aan ieder voertuig. 
5. Aankoop materiaal voor ombouw 
Aankoop van materiaal bij AEB (offerte in bijlage) 
Prijs: € 2.488,07 inclusief BTW 
6. Aankoop carkit voor politieradio 
De huidige radio van het afgevoerd anoniem voertuig Ford Focus zal indien mogelijk gebruikt worden.  Wel dient de 
antenne vervangen. (offerte van Securitas in bijlage) 
Prijs: € 65,95 inclusief BTW 
7. Zetelbescherming 
De politie Voeren stelt dat de zetels van een politievoertuig relatief snel beschadigd raken. Dit is te wijten aan de 
wrijving van de wapengordel. Om deze reden stellen zij voor om overtrekken te plaatsen.  Deze werden voor de 
vorige auto’s aangekocht bij De Geet, waar ook de brandweer Voeren hun beschermhoezen aankoopt. Raming in 
bijlage, mail van De Geet. 
Autobekleding De Geet Bilzen : € 363,00 inclusief BTW 
8. Totaal: 
Auto:           29.941,53 
AEB:        2.488,07 
Fed. Pol.:   3.759,73 
De Geet:      363,00 
Securitas:        65,95  
 

Totaal:           € 36.618,28 inclusief BTW 
besluit 

Stemmen voor: William Nijssen, 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: Michaël Henen 

Ongeldig: Grégory Happart 

Stemmen niet :   

Artikel 1 De gemeenteraad keurt de aankoop van een nieuw anoniem voertuig goed, voor een totaalbedrag 
van € 36.618,28 inclusief BTW, ombouw en toebehoren volgens de offerten in bijlage 

Artikel 2 De uitgave gebeurt met het budget op artikel 330/743-52 van de politiebegroting 2021 waar 44.000 
euro beschikbaar is 

Digitale Gesloten zitting 
12. Aanstelling van een Hoofdinspecteur/Diensthoofd Lokale Recherche PZ Voeren 
Dit punt betreft een personeelsaangelegenheid en werd behandeld in gesloten zitting. 
 
De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de digitale zitting is 
goedgekeurd, is de zitting gesloten om 20u55. 
Algemeen directeur Voorzitter 
Kimberly Peeters Rik Tomsin 
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