Gemeenteraad VAN donderdag 25 juni 2020

Aanwezig:

Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux: Schepenen
Grégory Happart, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen,
Michaël Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont:
Raadsleden
Rik Tomsin: Voorzitter
Joris Gaens: Burgemeester
Maike Stieners: Algemeen directeur
De zitting wordt geopend om 20u05.
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
Artikel 1
Raadslid Happart stelde volgende schriftelijke vraag:
Gezien volgens een zeer betwistbare bewering (zie PV van de gemeenteraad van 28 mei 2020 punt nr. 19) de
behandeling van klachten in verband met taalaangelenheden behoren tot de bevoegdheid van de burgemeester,
mag ik aan de heer burgemeester vragen op welke manier hij aan FLUVIUS heeft laten weten dat de uitdeling van
eentalige documenten voor de opname van gebruik van electriciteit noch wettelijk en noch hoffelijk zijn?
De burgemeester gaf volgend antwoord:
Artikel 63 van het decreet lokaal bestuur bepaald de bevoegdheden van de burgemeester. Naast zijn bevoegdheden
voor de uitvoering van de politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten,
voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente en voor dringende politieverordeningen is de
burgemeester bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale
overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de
gemeente is opgedragen. De burgemeester informeert de gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid
uitoefent als die daarom verzoekt. Dat taalaangelegenheden behoren tot de bevoegdheid van de burgemeester is
dus geen betwistbare bewering, zoals u vermeldt in uw vraag, maar wel een decretale bepaling aangezien de
uitvoering van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken ook valt onder artikel 63.
Ook Fluvius is gebonden aan de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in
bestuurszaken. Deze wetten bevatten bijzondere voorschriften die gelden in de faciliteitengemeenten. Dus ook in de
gemeente Voeren.
Op basis van de wetgeving moeten zij onderstaande procedures respecteren:
• Contacten met de inwoners van de faciliteitengemeenten (bijvoorbeeld brieven of telefonische gesprekken)
verlopen standaard in het Nederlands. Als een inwoner voor bepaalde zaken in het Frans geholpen wil
worden, dan moet hij/zij deze vraag stellen en elke keer herhalen.
• Berichten en mededelingen (bijvoorbeeld affiches en huis-aan-huis communicatie) moeten in het Nederlands
én het Frans worden opgesteld, met voorrang voor het Nederlands.
• Formulieren (voorgedrukte documenten die een inwoner zelf moet invullen) moeten in de
taalgrensgemeenten alleen in het Nederlands beschikbaar zijn.
Fluvius is bijgevolg steeds wettelijk verplicht om inwoners van Voeren eerst in het Nederlands aan te schrijven.
In 2018 is er contact geweest met Fluvius i.v.m. het kaartje betreffende de meteropname. Er werd toen voorgesteld
om te werken met een Nederlandstalig kaartje met op de achterkant een vertaling met specimen of traduction in
watermerk overheen gedrukt. Zo tonen ze de bereidheid om de burger te willen helpen, zonder de taalwetgeving te
schenden. Men heeft dit toen dus ook zo gedaan toen (zie ontwerp).
Waarom ze dit nu dus niet opnieuw gedaan hebben, zou u aan Fluvius moeten vragen. Natuurlijk, qua wetgeving
staan ze in hun recht, want strikt genomen betreft het een formulier.
Artikel 2
Raadslid Henen stelde volgende schriftelijke vraag:
Schriftelijke vraag m.b.t. het Vlaamse noodfonds ten gunste van de sport-, cultuur- en jeugdverenigingen
Mijnheer de Burgemeester,
Mijnheren de Schepenen,
Geachte collega’s,
Op 2 juni jl. hebben wij uit de pers en de sociale netwerken vernomen dat, na een nieuwe evaluatie van de gevolgen
van de coronapandemie, het bedrag van het noodfonds van de Vlaamse regering, ten gunste van zogenoemde

zachte sectoren, zoals cultuur, sport en jeugd, verhoogd werd. Na de schrapping in de cultuursubsidies van eind
2019 is het een krachtig signaal dat onze instemming verdient.
Zowat 30 procent van dit fonds zal via de steden en gemeenten verdeeld worden, om de betrokken verenigingen te
steunen. De argumentatie van de Vlaamse regering is gebouwd rond het feit dat de steden en gemeenten bij deze
verenigingen het dichtst staan en weten welke van deze het geld het meest nodig hebben. Voor de Gemeente
Voeren zou dit een bedrag van 44 000 euro zijn.
Aan de Cultuurcommissie van het Vlaams Parlement van 4 juni jl. vroegen de meeste fracties om een specifiek
kader mee te geven aan de lokale besturen, om effectief vrijetijdsinitiatieven te helpen en niet om, ik citeer, “putten te
dempen”.
Het antwoord van de Minister-president, ook bevoegd voor de cultuursector, is gebaseerd op een vertrouwensrelatie
met de lokale besturen. Ik citeer nog: het is belangrijk om het “gezonde midden te houden tussen respect voor de
lokale autonomie en duidelijk maken waarom de gemeenten de middelen krijgen.”
Hij gaf dan ook aan dat expliciet de boodschap zal worden meegegeven dat de extramiddelen bestemd zijn voor de
betrokken sectoren en niet bedoeld zijn voor maatregelen die al eerder zijn genomen. Zo meende hij waarschijnlijk
dat de gemeentebesturen zich vooral in de gemeenteraad moeten verantwoorden over hoe zij hiermee omgingen.
Volgens de Vlaamse overheid zullen deze middelen ingeschreven moeten worden als ‘andere algemene
werkingssubsidie’ en dus, niet verplicht daadwerkelijk en rechtstreeks in het lokaal verenigingsleven geïnvesteerd.
Vandaar deze vragen:
hoe zal het gemeentebestuur tot de verdeling van deze middelen overgaan?
zal het totale bedrag ten gunste van de verenigingen gebruikt worden of zal een gedeelte in de
gemeentekas toegevoegd worden?
in voorkomend geval, zal de Gemeenteraad een specifieke regeling vaststellen?
verenigingsleven is van cruciaal belang in onze gemeente waarvan elke dorpskern minstens één
vereniging heeft en de gezondheidscrisis (in het bijzonder de lockdown-periode) heeft zeker niet het
voortbestaan van vele verenigingen gesteund. Kan er gedacht worden aan een kortlopende lokale
campagne om burgers aan te sporen om opnieuw volop deel te nemen aan het verenigingsleven?
De burgemeester gaf volgend antwoord:
De Vlaamse Regering trekt 87 miljoen euro uit voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen, die door de
coronacrisis inkomsten gemist hebben en doorlopende kosten hadden. Dit bedrag wordt verdeeld via de steden en
gemeenten, die het dichtst bij de lokale verenigingen staan. Voeren krijgt 44.000 euro om cultuur-, jeugd- en
sportverenigingen te ondersteunen en te versterken.
Om ervoor te zorgen dat die extra middelen bij de meest getroffen lokale verenigingen terechtkomen, zal er een
kader uitgewerkt worden waarbinnen de middelen verdeeld zullen worden. Eenmaal het kader is uitgewerkt, zal dit
voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
De middelen zullen daadwerkelijk en rechtstreeks in het lokaal verenigingsleven geïnvesteerd worden en we zullen
streven naar een evenwichtige verdeling. We zullen ook de mogelijkheid tot een kortlopende lokale campagne om
het verenigingsleven te stimuleren onderzoeken.
2.

Kennisneming antwoord ABB op klacht tegen het besluit van de gemeenteraad van 19.12.2019 inzake
de toekenning van een exploitatietoelage voor het kerkbestuur van 's-Gravenvoeren
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 333 van het decreet lokaal bestuur wordt het besluit van de toezichthoudende overheid naar
aanleiding van een klacht die werd ingediend tegen de gemeente ter kennis gebracht op de gemeenteraad
Overwegende dat er een klacht werd ingediend bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur tegen het besluit van
de gemeenteraad van 19 december 2019 inzake de toekenning van een exploitatietoelage voor het kerkbestuur van
‘s-Gravenvoeren
Overwegende dat de gouverneur op 18 februari 2020 besloot dat er geen redenen zijn om op te treden en aldus de
klacht te verwerpen
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 18 februari 2020 waarbij
besloten werd dat er geen redenen zijn om op te treden
3.
Kennisneming antwoord ABB op klacht tegen werkwijze van antwoord op klacht
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 333 van het decreet lokaal bestuur wordt het besluit van de toezichthoudende overheid naar
aanleiding van een klacht die werd ingediend tegen de gemeente ter kennis gebracht op de gemeenteraad
Overwegende dat er een klacht werd ingediend bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur tegen de werkwijze
van antwoord op klacht

Overwegende dat de gouverneur op 18 mei 2020 besloot dat er geen redenen zijn om op te treden en aldus de
klacht te verwerpen
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 18 mei 2020 waarbij
besloten werd dat er geen redenen zijn om op te treden
4.
Kennisneming antwoord ABB op klacht tegen verkiezing kerkraad Sint-Martens-Voeren
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende dat er een klacht werd ingediend bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur tegen de verkiezingen
van de kerkraad van Sint-Martinus
Overwegende dat de gouverneur op 18 mei 2020 besloot dat er geen redenen zijn om op te treden en aldus de
klacht te verwerpen
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 18 mei 2020 waarbij
besloten werd dat er geen redenen zijn om op te treden
5.
Kennisneming antwoord ABB op klacht tegen het burgemeestersbesluit van 14 april 2020
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende dat er een klacht werd ingediend bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur tegen het
burgemeestersbesluit van 14 april 2020
Overwegende dat de gouverneur op 25 mei 2020 besloot dat er geen redenen zijn om op te treden en aldus de
klacht te verwerpen
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 25 mei 2020 waarbij
besloten werd dat er geen redenen zijn om op te treden
6.
Kennisneming antwoord ABB op klacht tegen burgemeestersbesluit van 14 april 2020 (2)
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 er een klacht werd ingediend bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur tegen het besluit van
de burgemeester van 14 april 2020
Overwegende dat de gouverneur op 27 mei 2020 besloot dat er geen redenen zijn om op te treden en aldus de
klacht te verwerpen
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 27 mei 2020 waarbij
besloten werd dat er geen redenen zijn om op te treden
7.
Kennisneming antwoord ABB op klacht tegen de behandeling van het toegevoegd punt op de
gemeenteraad van 19.12.2019 in verband met kassatickets
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 333 van het decreet lokaal bestuur wordt het besluit van de toezichthoudende overheid naar
aanleiding van een klacht die werd ingediend tegen de gemeente ter kennis gebracht op de gemeenteraad
Overwegende dat er een klacht werd ingediend bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur tegen het besluit van
de gemeenteraad van 19 december 2019 betreffende de behandeling van het toegevoegd punt
Overwegende dat de gouverneur op 8 juni 2020 besloot dat er geen redenen zijn om op te treden en aldus de klacht
te verwerpen
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 8 juni 2020 waarbij
besloten werd dat er geen redenen zijn om op te treden
8.
Rapportering organisatiebeheersing 2019
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 hoofdstuk 5 Organisatiebeheersing en audit, afdeling 1 Organisatiebeheersing van het decreet lokaal
bestuur van 22 december 2017
Gelet op de artikelen 217 tot en met 220 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het besluit van de raad van 27 juni 2019 waarin een kader werd vastgesteld rond organisatiebeheersing
Overwegende dat de algemeen directeur in overleg met het managementteam een rapport heeft opgesteld rond
organisatiebeheersing van het jaar 2019 en een bijhorend (continu) verbeterplan volgens het kader dat werd
goedgekeurd door de raden
Overwegende dat hiervan kennis wordt gegeven aan de raad
besluit
Artikel 1
De raad neemt kennis van het rapport 2019 rond organisatiebeheersing en van het bijhorend
(continu) verbeterplan zoals toegevoegd in bijlage
9.
Leveren en plaatsen van speeltoestellen 2020: 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 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 € 139.000,00 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 “Leveren en plaatsen van speeltoestellen 2020” een bestek met nr.
2020-015 werd opgesteld door Openbare Werken
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Combinatietoestel speelplein Sint-Pieters-Voeren), raming: € 9.504,13 excl. btw of € 11.500,00 incl. 21%
btw;
* Perceel 2 (Wip speelplein Sint-Pieters-Voeren), raming: € 1.239,67 excl. btw of € 1.500,00 incl. 21% btw;
* Perceel 3 (Schommel speelplein Moelingen ), raming: € 1.239,67 excl. btw of € 1.500,00 incl. 21% btw;
* Perceel 4 (Zweeftoestel speelplein Jeugdherberg Sint-Martens-Voeren), raming: € 6.280,99 excl. btw of € 7.600,00
incl. 21% btw
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 18.264,46 excl. btw of € 22.100,00 incl.
21% btw
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking
Overwegende dat 17 juli 2020 om 12.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen van de offertes
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in 2440000/07110
besluit
Stemmen voor:
Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers,
Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen,
Joris Gaens, Michaël Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont
Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

Artikel 2
Artikel 3

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020-015 en de raming voor de opdracht
“Leveren en plaatsen van speeltoestellen 2020”, opgesteld door Openbare Werken. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 18.264,46 excl. btw
of € 22.100,00 incl. 21% btw
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking:
- Proludic B.V., Postbus 14 te 8790 Waregem;
- Eibe Benelux, Pastoor Claesenstraat 1 te 2440 Geel;

- KOMPAN NV, Bosstraat 15 te 8780 Oostrozebeke;
- Goede Speelprojecten BVBA, Brusselstraat 51 te 2018 Antwerpen 1;
- Mekano Play bvba, Processieweg 3 te 3640 Kinrooi;
- Europlay nv, Eegene 9 te 9200 Dendermonde;
- Robinia, Schippendijk 101 te 9200 Dendermonde;
- Time2play bvba, Belestraat 37 te 3640 Kinrooi;
- VAYACON COMM.V, Scheurestraat 32 te 3640 Kinrooi
Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 17 juli 2020 om 12.00 uur
Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2440000/07110
10.
Onttrekking van materiaal aan het gemeentelijk patrimonium
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 volgende materiaal niet meer geschikt zijn voor de openbare verkoop en onttrokken dienen te
worden aan het patrimonium:
- Betaalautomaat Xentissimo (niet ondersteund)
besluit
Stemmen voor:
Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers,
Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen,
Joris Gaens, Michaël Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont
Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

De volgende materialen die niet meer geschikt zijn voor de openbare verkoop mogen onttrokken
worden aan het patrimonium
 Betaalautomaat Xentissimo (niet ondersteund)
11.
Aankoop bestelwagen Technische Dienst
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 er een nieuw voertuig voor de technische dienst aangekocht dient te worden en dat er voorgesteld
wordt om een bestelwagen “Chassis cabine laadbak/plateau” aan te kopen
Overwegende dat de gemeente zo een voertuig kan aankopen via een raamovereenkomst opgemaakt door de
Vlaamse Overheid “Het Facilitair Bedrijf”
Overwegende dat de bestelwagen (Ford Transit 2T Chassis Cab laadbak/Plateau Trend 350E L4) aangekocht kan
worden bij Autopolis Group Member of the Fidenco Group Zaventem-Leuven (Leuvenstesteenweg 438, 1930
Zaventem, sales.zaventem@autopolis.be) voor het nagerekend bedrag van € 18.548,70 excl. BTW
(€ 22.443,93incl. BTW)
Overwegende het advies van onze financiële dienst, stellende dat dit totaalbedrag (€ 22.443,93 incl. BTW) beschikbaar
is in het budget 2020 op budgetartikel 2430000/02000 rollend materieel
besluit
Stemmen voor:
Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers,
Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen,
Joris Gaens, Michaël Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont
Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3

Dit besluit impliceert een financiële opvolging
Goedkeuring wordt gegeven aan de aankoop van een bestelwagen “Chassis cabine
laadbak/plateau” via de raamovereenkomst opgemaakt door de Vlaamse Overheid “Het Facilitair
Bedrijf” zijnde een Ford Transit 2T Chassis Cab laadbak/Plateau Trend 350E L4
De bestelwagen “Ford Transit 2T Chassis Cab laadbak/Plateau Trend 350E L4” mag aangekocht
worden bij Autopolig Group Member of the Fidenco Group Zaventem-Leuven

Artikel 4
Artikel 5

Prijs: € 18.548,70 excl. BTW , € 22.443,93 incl. BTW
De uitgaven worden gedaan vanaf budgetartikel 2430000/02000 rollend materieel ingeschreven in
het budget 2020
De bestelbon wordt door de financiële dienst verzonden

12.
Aankoop technische benodigdheden en bouwmaterialen - aanpassing clausule, bekrachtiging
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 gemeenteraad van 28 mei betreffende de aankoop van technische benodigdheden en
bouwmaterialen goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze en goedkeuring starten procedure uitnodigen
firma’s
Overwegende de opmerking van Agentschap Binnenlands Bestuur – Mevrouw Carine Wolfs betreffende: Artikel 43,
§5, 1° van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 bepaalt het volgende:
§ 5 Wanneer een raamovereenkomst met meer dan één ondernemer wordt gesloten, wordt die
raamovereenkomst uitgevoerd op een van de volgende wijzen:
1° volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst, zonder dat de opdracht opnieuw voor mededinging wordt
opengesteld, wanneer de overeenkomst alle voorwaarden bevat met betrekking tot de uitvoering van de betrokken
werken, leveringen of diensten alsmede de objectieve voorwaarden ter bepaling van de ondernemers die deze als
partij bij de raamovereenkomst zullen uitvoeren; laatstbedoelde voorwaarden worden vermeld in de
opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst
Overwegende het voorstel een verdelingsclausule toe te voegen: bij een bestelling zal eerst de eerst gerangschikte
aangesproken worden. Indien deze firma niet kan leveren of in gebreke blijft binnen een termijn van 1 week die volgt
op de besteldatum, wordt de bestelling geplaatst bij de volgende firma in de rangschikking
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 juni 2020 betreffende de aanpassing
van de clausule
besluit
Stemmen voor:
Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers,
Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen,
Joris Gaens, Michaël Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont
Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de opmerking van Agentschap Binnenlands Bestuur – Mevrouw
Carine Wolfs betreffende: Artikel 43, §5, 1° van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016
bepaalt het volgende:
§ 5 Wanneer een raamovereenkomst met meer dan één ondernemer wordt gesloten, wordt die
raamovereenkomst uitgevoerd op een van de volgende wijzen:
1° volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst, zonder dat de opdracht opnieuw voor
mededinging wordt opengesteld, wanneer de overeenkomst alle voorwaarden bevat met betrekking
tot de uitvoering van de betrokken werken, leveringen of diensten alsmede de objectieve
voorwaarden ter bepaling van de ondernemers die deze als partij bij de raamovereenkomst zullen
uitvoeren; laatstbedoelde voorwaarden worden vermeld in de opdrachtdocumenten voor de
raamovereenkomst
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van het college van burgemeester en schepenen
van 11 juni 2020 betreffende de aanpassing van de verdelingsclausule : bij een bestelling zal eerst
de eerst gerangschikte aangesproken worden. Indien deze firma niet kan leveren of in gebreke blijft
binnen een termijn van 1 week die volgt op de besteldatum, wordt de bestelling geplaatst bij de
volgende firma in de rangschikking, en bekrachtigd dit besluit
13.
Cipal - algemene vergadering, 25 juni 2020, bekrachtiging
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 mei 2020 betreffende
“Dienstverlenende Vereniging Cipal - oproeping Algemene Vergadering”
besluit
Stemmen voor:

Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, JeanMarie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont

Stemmen tegen:

Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van het college van burgemeester en schepenen
van 28 mei 2020 betreffende “Dienstverlenende Vereniging Cipal - oproeping Algemene
Vergadering” en bekrachtigt deze
14.
Gemeentelijke Holding NV in vereffening - Algemene vergadering 24 juni, bekrachting
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende de brief van Gemeentelijke Holding NV in vereffening van 20 mei 2020 betreffende algemene
vergadering van 24 juni 2020 om 14u00 - videoconferentie
Overwegende de agenda van deze buitengewone algemene vergadering:
1. De agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van Gemeentelijke Holding NV in
vereffening, die zal gehouden worden op 26 juni 2019
2. De jaarrekening over de periode 01-01-2018 tot en met 31-12-2018
3. Het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01-01-2018 tot en met 31-12-2018 en inclusief
beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog niet kon worden
afgesloten
4. Het controleverslag van de commissaris van Gemeentelijke Holding NV in vereffening, over de periode 0101-2018 tot en met 31-12-2018
5. Ontwerp volmacht
6. Overwegende dat de gemeente recht heeft op één afgevaardigde voor de algemene vergadering
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 mei 2020 betreffende de algemene vergadering
van 24 juni 2020 van Gemeentelijke Holding NV in vereffening
besluit
Stemmen voor:
Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, JeanMarie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont
Stemmen tegen:
Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michaël Henen, Clotilde Mailleu
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen
betreffende de algemene vergadering van 24 juni 2020 van Gemeentelijke Holding NV in vereffening
van 28 mei 2020
15.
Kleine Landeigendom - gewone algemene vergadering, 25 juni 2020, bekrachtiging
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende de brief van Kleine Landeigendom van 27 mei 2020 betreffende de uitnodiging voor de gewone
algemene vergadering van 25 juni 2020
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 juni 2020 betreffende de gewone
algemene vergadering van 25 juni 2020 en de goedkeuring van de agenda
Overwegende de agenda van de gewone algemene vergadering:
1. Het proces-verbaal van de algemene vergadering
2. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019 inclusief het bijzonder verslag sociaal oogmerk
en de klachtenrapportering
3. Verslag van de bedrijfsrevisor over het boekjaar 2019
4. Jaarrekening 2019
5. Kwijting bestuurders en bedrijfsrevisor
6. Aandelenwijziging 2019
7. Aanvaarding akkoord samenstelling raad van bestuur
besluit
Stemmen voor:
Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-

Stemmen tegen:

Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont
Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van het college van burgemeester en schepenen
van 3 juni 2020 betreffende de gewone algemene vergadering van 25 juni 2020 en bekrachtigt dit
besluit
16.
STEBO jaarrapport en financieel verslag -kennisgeving
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 woonbeleidHaspengouw i.k.v. het BVR d.d. 21/09/2007 m.b.t. de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal
woonbeleid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Voeren van 18 mei 2017, waarin beslist werd over de
verderzetting van het samenwerkingsverband binnen het kader van het BVR van 2016, de aanpassing van het
werkingsgebied aangepast van 8 naar 7 gemeenten.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Voeren van 18 mei 2017, tot goedkeuring van het
projectplan voor de intergemeentelijke samenwerking ‘Haspengouw en Voeren’ in het kader van het BVR van 2016
m.b.t. de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
Overwegende dat dit intergemeentelijke samenwerkingsverband Haspengouw en Voeren in een projectperiode
gezeten heeft die gestart is op 1 januari 2018 en die liep tot en met 31 december 2019 zoals voorzien in het BVR
van 2016;
Gelet op de jaarlijkse rapportage over de projectwerking van deze samenwerkingen aan de gemeenteraad;
Overwegende dat de lopende projectwerking bijgedragen heeft aan het opmaken van een visie op wonen, het
faciliteren van betaalbaar en divers woonaanbod, en aan de versterking en uitbouw van de gemeentelijke werking
zoals de dienstverlening aan de burgers via de loketwerking, de systematisering van de woonkwaliteitsbewaking en
het leegstandsbeleid;
Overwegende dat het intergemeentelijk samenwerkingsverband beroep kan doen op een projectuitvoerder zoals vzw
Stebo, dat een team van experten ter beschikking stelt voor de uitvoering van de afgesproken werkzaamheden,
zoals vastgelegd in het projectplan en zoals overeengekomen in de taakverdeling tussen projectuitvoerder en de
gemeente;
Overwegende dat de rapportage van het project, conform het BVR lokaal woonbeleid, wordt opgevolgd door een
stuurgroep waarin minstens één mandataris per gemeente is vertegenwoordigd en dat deze stuurgroep verplicht
tweemaal per jaar samenkomt;
Gelet op de aangeleverde stukken, met name een jaarrapport van de uitgevoerde taken en activiteiten en een
financieel verslag
Overwegende dat het wenselijk en verplicht is deze documenten ter controle en kennisgeving 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 2019, te weten een jaarrapport en een financieel verslag, opgesteld
door de medewerkers van STEBO
17.
STEBO/Voeren - samenwerking Energiehuis Limburg - 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, artikel 56
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid van 16 november 2018, dat in artikel
8. 4° stelt dat de gemeente in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit ‘De gemeente informeert, adviseert en
begeleidt inwoners met vragen over wonen’ ertoe gehouden is om een partnerschap aan te gaan met het
energiehuis dat actief is in de gemeente
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering over de taakstelling van de energiehuizen van 14 december 2018 dat
stelt dat het energiehuis, naast het verstrekken en beheren van de energieleningen, in elke stad of gemeente binnen
zijn werkingsgebied verplicht de volgende dienstverlening of activiteiten dient uit te voeren:
 inwoners informeren, adviseren en begeleiden door een laagdrempelig energieloket aan te bieden waar
inwoners terecht kunnen met hun energievragen;
 gestructureerde basisinformatie aanbieden over minstens: relevante gemeentelijke, provinciale, gewestelijke
en federale energiebeleidsmaatregelen, energiepremies en -leningen, inclusief leningen bij de financiële
sector en energetische renovatie;
 particulieren begeleiden en ondersteunen bij minstens: de aanvragen van de premies en leningen zoals
vermeld in voorgaand punt, het uitvoeren van de leveranciersvergelijking en, in voorkomend geval, bij de
wijziging van energieleverancier, het aanvragen en vergelijken van offertes voor energetische
renovatiewerken, de uitvoering van energetische renovatiewerken, en het bieden van ontzorging daarbij,
inclusief dienstverlening voortvloeiende uit door het energiehuis uitgevoerde energiescans die gericht is op
begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende investeringen, de interpretatie van thermografische
informatie, de zonnekaart, de resultaten na een energiescan en het energieprestatiecertificaat;
 uitvoerende lokale diensten coördineren, onder meer van de door de respectievelijke gemeente aangeduide
uitvoerders van de energiescans, en, in voorkomend geval, correct doorverwijzen.
Gelet op het Besluit van de gemeenteraad van 27/06/2019 over de goedkeuring van het projectdossier van het
Intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen Zuidoost-Limburg
Gelet op het Ministerieel besluit van 12/12/2019 over de goedkeuring van het projectdossier van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen Zuidoost-Limburg
Overwegende dat Duwolim sinds 2009 door alle Limburgse gemeenten werd erkend als lokale entiteit binnen het
FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost); dat vanaf eind 2019 Duwolim zich profileert als
Energiehuis Limburg, dat de Vlaamse energielening en de Limburgse renovatielening verstrekt
Overwegende dat Stebo vzw in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Zuidoost-Limburg het
woonloket in de gemeente verzorgt; dat het BVR betreffende het lokaal woonbeleid oplegt dat elke gemeente een
partnerschap dient aan te gaan met een Energiehuis
Overwegende dat het woonloket van Stebo de facto kan beschouwd worden als een woonenergieloket, dat deze
werking kan verder gezet worden, mits opmaak van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Energiehuis
Limburg (Duwolim) en het gemeentebestuur
Overwegende dat het samenwerkingsverband van de gemeente met het lokale energiehuis aldus deels gerealiseerd
wordt via de IGS-werking, dat de middelen van het Energiehuis voor de eerstelijnsdienstverlening werden ingebracht
als cofinanciering in het IGSW Zuidoost-Limburg, waarvan het projectprogramma en de daarbij horende begroting
werd goedgekeurd door de gemeenteraad in 2019 en op 12 december 2019 door de bevoegde minister
Overwegende dat de werking van het Energiehuis Limburg zich uitstrekt over alle Limburgse gemeenten en hierdoor
ook partner voor is de gemeente
Overwegende dat door de samenvoeging van de opdrachten van het energieloket en het woonloket er één duidelijk
aanspreekpunt in de gemeente is voor de inwoners met woon-en energievragen, nl. het woonenergieloket
Overwegende dat via het woonenergieloket bewoners vlot naar ander aanbod geleid worden, zowel van de partners
binnen de vennootschap als anderen
Overwegende dat goede sensibilisering, informatieverstrekking en begeleiding van bewoners met renovatievragen
bijdraagt aan de gemeentelijke klimaatdoelstellingen naar particulieren
besluit
Stemmen voor:
Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, JeanMarie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont
Stemmen tegen:
Onthoudingen:

Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1:
De samenwerkingsovereenkomst zoals voorgelegd op 25/06/2020 door Energiehuis Limburg wordt
goedgekeurd.
Artikel 2:
De samenwerkingsovereenkomst zoals voorgelegd op 25/06/2020 door Energiehuis Limburg neemt
aanvang op 01/01/2020.
18.
Kennisneming jaarverslag 2019 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 dat de PZ Voeren een overzicht heeft gemaakt van haar werking van het jaar 2019 in een jaarverslag
en hierover een toelichting geeft aan de gemeenteraad
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2019 van de PZ Voeren zoals toegevoegd in
bijlage
19.
Jaarrekening 2019 politiezone Voeren
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende dat de jaarrekening 2019 van de politiezone Voeren afsluit met volgende resultaten:
Begrotingsrekening over het dienstjaar 2019
Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)
Begrotingsresultaat (gewone dienst)
Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)
Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)

919.488,14

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)
Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)
Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)
Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)
Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)

209.139,95
162.639,10
46.500,85
40.940,79
87.441,64

Balans per 31 december 2019
Vaste activa
Vlottende activa
Totaal van de activa

283.226,17
1.601.587,42
1.884.813,59

Eigen vermogen
Voorzieningen
Schulden
Totaal van de passiva

1.596.047,21
0,00
288.766,38
1.884.813,59

Resultatenrekening over het dienstjaar 2019
Exploitatieresultaat
Uitzonderlijk resultaat
Resultaat van het dienstjaar
besluit
Stemmen voor:

3.322.272,32
2.421.300,63
900.971,69
18.516,45

236.140,34
1.913,76
238.054,10

Stemmen tegen:

Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, JeanMarie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont
Benoît Houbiers

Onthoudingen:

Jean Levaux, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1
Artikel 2

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2019 met bijlagen van de politiezone Voeren goed
Een afschrift van dit besluit en de jaarrekening worden verstuurd naar de gouverneur en de minister
van Binnenlandse Zaken
20.
Goedkeuring reglement GAS
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 135 van de Nieuwe Gemeentewet
Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en 119bis van de Nieuwe
Gemeentewet en gewijzigd door de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en haar uitvoeringsbesluiten
Gelet op de wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten
laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit
feit veroorzaakte schade
Gelet op het Decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI ‘Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen’
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 22 juli 2014
Gelet op de Omzendbrief van het College van Procureurs-Generaal van 3 februari 2014
Gelet op artikel 4 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties is het mogelijk
een administratieve geldboete op te leggen die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder
minderjarig of meerderjarig is
Gelet op artikel 14 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties kan de
minderjarige die de volle leeftijd van veertien jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten, het voorwerp uitmaken
van een administratieve geldboete
Gelet op het schriftelijk advies van de jeugdraad van 17 juni 2020 met betrekking tot het ontwerp van algemene
politieverordening
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst met de provincie waarbij de gemeente beroep doet op de provinciaal
sanctionerende GAS-ambtenaren en dat ter goedkeuring van de raad van 25 juni 2020 voorligt
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst met de stad Tongeren inzake de bemiddeling en het bepalen van de
modaliteiten daarvan en dat ter goedkeuring van de raad van 25 juni 2020 voorligt
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen een protocolakkoord dient af te sluiten met het
parket van het arrondissement Limburg
Overwegende dat de gemeente, ten behoeve van de inwoners, moet waken over de openbare orde, de openbare
veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare overlast en de zindelijkheid op de openbare wegen, plaatsen en in
openbare gebouwen
Overwegende dat de sanctionering van administratief strafbaar gemaakte overtredingen de gemeente de
mogelijkheid geeft om sneller te reageren op problemen van lokale aard
Overwegende dat een periodieke bijwerking van gemeentelijke politieverordening opportuun is, omwille van de
wijzigingen in de hogere wetgevingen, alsmede omwille van aanpassingen aan de maatschappelijke evolutie
Voor zover dit reglement niet volledig is of de wetgeving gewijzigd wordt, is de Wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties en haar uitvoeringsbesluiten en eventuele latere wijzigingen van toepassing
besluit
Stemmen voor:
Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, JeanMarie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont
Stemmen tegen:
Benoît Houbiers, Michaël Henen, Clotilde Mailleu
Onthoudingen:

Jean Levaux

Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1 - Inbreuken
§ 1. Het in artikel 10 opgenomen reglement houdende bepaling van de Gemeentelijke Administratieve Sancties goed
te keuren. Deze politieverordening vervangt de voorgaande politieverordening in verband met de openbare orde
zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 25 april 2003.
§ 2. Deze politieverordening is eveneens van toepassing op alle politiereglementen en/of -verordeningen van de
gemeente Voeren die aanleiding kunnen geven tot een administratieve sanctie en die voor de sanctionering expliciet
verwijzen naar dit reglement dat de administratieve sancties regelt, of naar een voorgaande verordening die door de
huidige verordening wordt vervangen.
Artikel 2 - Sanctionering
Inbreuken op deze politieverordening kunnen vanaf de inwerkingtreding ervan bestraft worden met een
administratieve geldboete van maximum 350,00 EUR voor meerderjarige overtreders en rechtspersonen en
maximum 175,00 EUR voor minderjarige overtreders.
Artikel 3 - Leeftijdsgrens
§ 1. De politieverordening is vanaf de inwerkingtreding ervan ook van toepassing op minderjarigen die de volle
leeftijd van 14 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de feiten, zelfs wanneer de betreffende persoon op het
ogenblik van de feiten meerderjarig is geworden.
§ 2. Een advies over de inhoud van deze verordening werd verstrekt door de jeugdraad op 17 juni 2020,
krachtens artikel 4, §5 van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Artikel 4 - Protocolakkoord
§ 1. Er wordt een protocolakkoord afgesloten tussen het college van burgemeester en schepenen en het parket van
het arrondissement Limburg.
§ 2. Het protocolakkoord wordt bij deze verordening toegevoegd en bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Artikel 5 - Sanctionerend ambtenaar

De provinciale ambtenaren, belast met het opleggen van de administratieve sancties krachtens
artikel 119bis, §2, lid4 van de Nieuwe Gemeentewet, zoals heden, op 25 juni 2020, via het
gemeenteraadsbesluit aangesteld, worden aangewezen om deze taak te vervullen krachtens artikel 6, §3 van de
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Zij voldoen aan de nodige
kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden.
Artikel 6 - Ouderlijke betrokkenheid
§ 1. Een procedure van ouderlijke betrokkenheid wordt voorzien, krachtens artikel 17 van de Wet van 24 juni
2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
§ 2. De ambtenaar belast met het opleggen van de administratieve geldboetes krachtens artikel 21, §1, 1° van de
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties kan de procedure van ouderlijke
betrokkenheid toepassen.
Artikel 7 - Lokale bemiddeling
§ 1. Een lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het de overtreder mogelijk maakt om, door
tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen of om het
conflict te doen bedaren, wordt voorzien voor minderjarige (verplicht) en meerderjarige overtreders van de
politieverordening, krachtens artikel 4, §2 van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties.
§ 2. De schadeloosstelling of herstelling van de schade wordt vrij door de partijen onderhandeld en beslist.
§ 3. De procedure van de lokale bemiddeling zal uitgevoerd worden door de bemiddelaar van het gerechtelijk
arrondissement Tongeren op basis van de samenwerkingsovereenkomst met de stad Tongeren inzake de
bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties, in het kader van het veiligheidsbeleid en de
aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit.
§ 4. De lokale bemiddeling zal gebeuren conform de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties en het KB d.d. 28 januari 2014 houdend de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor
de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
§ 5. Een geslaagde bemiddeling heeft tot gevolg dat er geen sanctie meer kan worden opgelegd.
Artikel 8 - Gemeenschapsdienst
§ 1. Een gemeenschapsdienst. gedefinieerd als een prestatie van algemeen belang uitgevoerd door de overtreder
ten gunste van de collectiviteit, wordt voorzien voor minderjarige en meerderjarige overtreders van de
politieverordening. krachtens artikel 4, §2 van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties.
§ 2. Voor zover de sanctionerend ambtenaar dit aangewezen acht, kan hij aan de meerderjarige overtreder, mits
zijn akkoord of op zijn verzoek, een gemeenschapsdienst voorstellen in plaats van de administratieve geldboete.
§ 3. In geval van weigering van het aanbod of falen van de bemiddeling, kan de sanctionerend ambtenaar een
gemeenschapsdienst voorstellen aan de minderjarige overtreder, die georganiseerd wordt in verhouding tot zijn
leeftijd en capaciteiten. Hij kan eveneens beslissen de keuze en de nadere regels van de gemeenschapsdienst toe
te vertrouwen aan de bemiddelaar.
§ 4. De gemeenschapsdienst mag niet meer dan dertig uur bedragen voor meerderjarigen en niet meer dan
vijftien uur voor minderjarigen, en moet uitgevoerd worden binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum
van kennisgeving van de beslissing aan de sanctionerend ambtenaar.
§ 5. De gemeenschapsdienst kan bestaan uit:
1° een opleiding en/of
2° een onbetaalde prestatie onder toezicht van de gemeente of van een door de stad aangewezen bevoegde
rechtspersoon en uitgevoerd ten behoeve van een stadsdienst of een publiekrechtelijke rechtspersoon, een
stichting of een vereniging zonder winstgevend oogmerk die door de stad wordt aangewezen.
§ 6. De vader en moeder, voogd of personen die de hoede hebben over de minderjarige, kunnen op hun verzoek
de minderjarige begeleiden bij het uitvoeren van de gemeenschapsdienst.
§ 7. Wanneer de sanctionerend ambtenaar vaststelt dat de gemeenschapsdienst uitgevoerd werd, kan hij geen
administratieve geldboete meer opleggen.
In geval van niet-uitvoering of weigering van de gemeenschapsdienst kan de sanctionerend ambtenaar een
administratieve geldboete opleggen.
§ 8. Ook binnen de procedure van de bemiddeling kan er geopteerd worden voor een prestatie als herstel van de
aan de gemeente veroorzaakte schade, hetgeen dan een GAS-prestatie genoemd wordt. De reglementering rond
gemeenschapsdienst is hier in principe niet van toepassing, maar zal hierbij als richtlijn gebruikt worden.
Artikel 9 - Nadere regels gemeenschapsdienst - GAS-prestaties
De procedure van gemeenschapsdienst/GAS-prestaties zal omkaderd worden door de bemiddelaar.
Artikel 10 - Reglement houdende bepaling van de gemeentelijke administratieve sancties
De voorgaande politieverordening in verband met de openbare orde zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit
van 25 april 2003 wordt vervangen door het in bijlage goedgekeurde reglement houdende bepaling van de
gemeentelijke administratieve sancties en treedt in werking op 1 september 2020.

21.

Samenwerkingsovereenkomst met de provincie om beroep te doen op sanctionerende GASambtenaren
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 de artikelen 40 en 41
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
Gelet op het K.B. van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van
de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering
van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden houdende de vaststelling van het GAS-reglement
Overwegende dat één van de sancties die de gemeenteraad heeft voorzien voor de in het vermelde reglement
bepaalde GAS-inbreuken de administratieve geldboete is (maximaal 175 of 350 euro, naargelang de overtreder
minderjarig of meerderjarig is)
Overwegende dat deze sanctie wordt opgelegd door een “sanctionerend ambtenaar” en dat artikel 1, §2 van het
vermelde K.B. van 21 december 2013 de gemeente de mogelijkheid geeft om een provincieambtenaar aan te duiden
voor de uitoefening van de functie van sanctionerend ambtenaar
Overwegende dat de provincie optimaal wil inzetten op een ondersteuning van gemeentebesturen in hun lokaal
overlast- en handhavingsbeleid en in dit verband middels de voordracht van een provinciaal sanctionerend
ambtenaar de taak opneemt om ten behoeve van gemeentebesturen die dat wensen GAS-boetes op te leggen en
hieromtrent de administratie te behartigen; dat deze provinciale ondersteuning taakverlichtend is voor deze
gemeentebesturen, een incentive kan zijn voor gemeentelijk GAS-beleid voor gemeenten waar dit nog niet aanwezig
is, kan zorgen voor grotere expertise-opbouw, efficiëntiewinsten en kostenbesparing op vlak van vorming en
informatica en leidt tot een meer uniforme afhandeling van sanctiebeslissingen over de gemeenten heen (weliswaar
met respect voor de eigen GAS-reglementen die tussen gemeenten kunnen verschillen)
Gelet op het besluit van de provincieraad van Limburg van 21 november 2018 waarbij, in het kader van de
ondersteuning van gemeenten bij hun beleid rond gemeentelijke administratieve sancties, beslist werd tot het
voordragen van provinciaal sanctionerend ambtenaren, het bepalen van de vergoeding te betalen door de
gemeenten die beroep wensen te doen op de provinciaal sanctionerend ambtenaar, het vaststellen van een model
van samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en een gemeente die beroep wenst te doen op de
tussenkomst van de provinciaal sanctionerend ambtenaar en tot het sluiten van de eerste
samenwerkingsovereenkomsten met de gemeenten Beringen, Ham en Tessenderlo
Overwegende dat de provincieraad de volgende juristen van de juridische dienst van de Griffie van de provincie
heeft aangeduid om de taken van provinciaal sanctionerend ambtenaar uit te oefenen:
•
mevrouw Anne-Laure Maes, bestuurssecretaris, effectief GAS-ambtenaar
•
de heer Tom Roosen, afdelingschef, plaatsvervangend GAS-ambtenaar
•
mevrouw Iris Kimpe, bestuurssecretaris, plaatsvervangend GAS-ambtenaar
Overwegende dat zij allen voldoen aan de kwalificatievoorwaarden vermeld in het hoger vermelde K.B. van 21
december 2013 en een gunstig advies werd verleend op 17 september 2018 door de Procureur des Konings, zoals
vereist overeenkomstig artikel 1, §6 van het vermelde K.B
Gelet op het besluit van de provincieraad van Limburg van 16 januari 2019 tot vaststelling van de vergoeding te
betalen door gemeenten voor provinciale afhandeling en beboeting van inbreuken betreffende het stilstaan en
parkeren en tot vaststelling van aangepast model van samenwerkingsovereenkomst met gemeenten met inbegrip
van afhandeling en beboeting van inbreuken betreffende het stilstaan en parkeren
Overwegende dat de gemeente Voeren voor de afhandeling van de vastgestelde GAS-inbreuken en voor de
oplegging van de administratieve geldboetes beroep wenst te doen op de door de provincie hiertoe voorgedragen
provinciaal sanctionerend ambtenaren
Overwegende dat het nodig is dat de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met de provincie sluit waarin
concrete afspraken worden gemaakt teneinde te komen tot een efficiënte behandeling van de GAS-dossiers
Gelet op het bijgevoegde ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Limburg en de gemeente,
die slaat op de behandeling door de provinciaal sanctionerend ambtenaar van de vastgestelde GAS-inbreuken, met
inbegrip van de mogelijkheid van afhandeling van gemengde inbreuken betreffende het stilstaan en parkeren
Overwegende dat in dit model van samenwerkingsovereenkomst de gemeente er zich toe verbindt voor de
afhandeling van de GAS-inbreuken beroep te doen op de provinciaal sanctionerend ambtenaar en de taken van de
provinciaal sanctionerend ambtenaar worden omschreven
Overwegende dat verder in het model afspraken worden gemaakt rond de wijze van informatie-uitwisseling en de
volgende engagementen worden aangegaan:
 het engagement van de provincie om te zorgen voor de volgende dienstverlening:
 een vlotte, kwaliteitsvolle en continue behandeling van de gemeentelijke GAS-dossiers door een
gekwalificeerd provinciaal sanctionerend ambtenaar, binnen het wettelijk kader en in
overeenstemming met het toepasselijke gemeentelijk GAS-reglement
 een ondersteuning van de gemeente bij het uitwerken of aanpassen van haar GAS-beleid in het licht
van de (gewijzigde) wetgeving of de praktijkervaring en het leveren van relevante beleidsinformatie
n.a.v. het optreden van de provinciaal sanctionerend ambtenaar
 de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van een operationele IT-tool, waarbinnen de
informatieflow en dossierbehandeling gebeurt, evenals, via deze tool, het instaan voor de
gemeentelijke verplichtingen m.b.t. het register van overtreders die voorwerp hebben uitgemaakt
van een administratieve sanctie
 het organiseren van de wettelijk voorziene verweermogelijkheid voor de overtreders op een wijze dat
de overtreders, in voorkomend geval, binnen hun gemeente of politiezone kunnen gehoord worden

door de provinciaal sanctionerend ambtenaar (bijv. via gemeentelijke “zitdagen” i.p.v. in het
provinciehuis te Hasselt)
 de terugkoppeling naar de gemeente i.v.m. de genomen beslissingen van de provinciaal
sanctionerend ambtenaar
 ingeval van een verplichte of een mogelijke bemiddelingsprocedure (gericht op een herstelprestatie
als alternatief voor een GAS-boete) een beroep op de door de gemeente aangeduide bemiddelaar
 na de in kennisstelling door de gemeente van een ingesteld beroep tegen de gemeente n.a.v. een
sanctiebeslissing van de provinciaal sanctionerend ambtenaar, de vertegenwoordiging van de
gemeente door de sanctionerend ambtenaar in de beroepsprocedure voor de Politierechtbank of
Jeugdrechtbank
 het houden van infosessies of overlegmomenten, indien nodig, met de gemeente of politiezone met
het oog op ervaringsuitwisseling en kennisvergaring
 het jaarlijks rapporteren aan de deelnemende gemeentebesturen/politiezone omtrent de afhandeling
van de GAS-inbreuken van het afgelopen jaar
 het engagement van de gemeentebesturen tot het uitvoeren van volgende taken:
 het voeren van de eerstelijnscommunicatie en het sensibiliseren van de bevolking rond het gemeentelijk
GAS-beleid, met vermelding van de ondersteuning van de provincie via de provinciaal sanctionerend
ambtenaar voor de behandeling van de GAS-boetedossiers
 het gebruik maken van de provinciale ICT-tool, in beheer door de provincie, en het volgen van de
gebruiksinstructies/procedures/onderrichtingen die hierbij gelden of worden afgesproken
 het onmiddellijk in kennis stellen van de provinciaal sanctionerend ambtenaar van alle beslissingen van de
gemeentelijke organen omtrent het gemeentelijk GAS-beleid (in het bijzonder het gemeentelijk GASreglement) en de uitvoering daarvan, en alle latere wijzigingen hieraan
 het aanbieden van de nodige ondersteunende faciliteiten zodat de provinciaal sanctionerend ambtenaar de
wettelijk voorziene verweermogelijkheid voor de overtreders in voorkomend geval kan organiseren binnen
de gemeente of politiezone zelf
 rekening houden met de autonomie van de provinciaal sanctionerend ambtenaar om zelf te beslissen over
het opleggen van een boete en het bedrag ervan, binnen de wettelijke en de in het GAS-reglement
vastgestelde grenzen
 zelf instaan voor de inning van de administratieve geldboete ten voordele van de gemeente en de opvolging
van de betaling en, indien nodig, voor het voeren van een invorderingsprocedure (cf. de boete is in principe
uitvoerbaar na het verstrijken van één maand na de kennisgeving van de beslissing)
 het onmiddellijk in kennis stellen van de provinciaal sanctionerend ambtenaar van een bij en tegen de
gemeente ingesteld beroep n.a.v. een sanctiebeslissing van de provinciaal sanctionerend ambtenaar en het
laten vertegenwoordigen van de gemeente in deze beroepsprocedure door de provinciaal sanctionerend
ambtenaar (behoudens bij een beroep van de gemeente zelf)
 het betalen van een vergoeding voor de diensten van de provinciaal sanctionerend ambtenaar
Overwegende dat in het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst ook de vergoeding wordt geregeld die de
provincie vraagt voor de diensten van de provinciaal sanctionerend ambtenaar; dat een niet-kostendekkende billijke
en forfaitaire vergoeding wordt gevraagd van 50 euro per GAS-dossier dat effectief leidt tot de oplegging door de
provinciaal sanctionerend ambtenaar van een GAS-boete t.v.v. de gemeentekas, jaarlijks globaal te betalen op basis
van het totaal aantal behandelde dossiers; dat deze vergoeding 25 euro bedraagt wanneer de opgelegde boete 50
euro of minder bedraagt en 75 euro wanneer de opgelegde boete 200 euro of meer bedraagt
Overwegende dat de vergoeding voor het mogelijk behandelen volgens de vereenvoudigde procedure voor de
gemengde inbreuken betreffende het stilstaan en het parkeren - waarbij vaste boetebedragen (zoals vastgelegd in
het K.B. van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende
het stilstaan en het parkeren en voor overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld door
automatisch werkende toestellen) worden opgelegd door de sanctionerend ambtenaar - wordt vastgesteld op 25
euro voor inbreuken van de eerste categorie en op 50 euro voor inbreuken van de tweede categorie
Overwegende dat de gemeenteraad beslist tot het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie
Limburg overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp van overeenkomst
besluit
Stemmen voor:
Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems,
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens,
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont
Stemmen tegen:
Benoît Houbiers, Michaël Henen, Clotilde Mailleu
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :

Artikel 1

De hiertoe door de provincieraad van Limburg voorgedragen provinciaal sanctionerend
ambtenaren: mevrouw Anne-Laure Maes, bestuurssecretaris en de heer Tom Roosen,
afdelingschef en mevrouw Iris Kimpe, bestuurssecretaris bij de juridische dienst van de Griffie

worden aangeduid als sanctionerend ambtenaar voor de afhandeling van de GAS-boetes voor de
gemeente.
Artikel 2
Er wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de provincie Limburg, overeenkomstig
het bijgevoegde en integrerend van dit besluit deel uitmakende ontwerp van
samenwerkingsovereenkomst.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de tenuitvoerlegging van dit
besluit.
Artikel 4
Van dit besluit wordt een afschrift bezorgd aan de provincie Limburg, evenals aan de
politiezone Voeren.
22.
Samenwerkingsovereenkomst bemiddelaar GAS
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 119 van de nieuwe gemeentewet
Gelet op de wet 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
Gelet op het Koninklijk Besluit 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de
bemiddeling in het kader van de wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2020 inzake de goedkeuring van het reglement op de
gemeentelijke administratieve sancties
Overwegende dat de stad Tongeren in 2007 een samenwerkingsovereenkomst met de federale overheid
houdende de aanwerving van een voltijdse bemiddelaar voor het gerechtelijk arrondissement Tongeren, met
als werkingsgebied de steden en gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Tongeren goedkeurde in het
kader van de aanpak van jeugdcriminaliteit
Overwegende dat de gemeente Voeren een samenwerkingsovereenkomst met de stad Tongeren kan afsluiten
voor de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties
Overwegende dat deze samenwerkingsovereenkomst en dus het beroep op deze bemiddelaar (voorlopig)
kosteloos is
Overwegende dat ook de andere gemeenten van het arrondissement Tongeren samenwerken met de stad
Tongeren inzake de bemiddelingsprocedure
besluit
Stemmen voor:
Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems,
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens,
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont
Stemmen tegen:
Benoît Houbiers, Michaël Henen, Clotilde Mailleu
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Tongeren en de
gemeente Voeren inzake de bemiddelingsprocedure bij de gemeentelijke administratieve
sancties goed
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de betrokken diensten en instanties
TP1 Politiereglement voor een 30km/uur zone in bepaalde straten in Remersdaal
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
Het dorp Remersdaal is een rustig dorp met veel spelende jongeren.
Met de terugkeer van de zomer spelen de kinderen graag buiten, te voet of met de fiets in het dorp.
Om hen te beschermen en hun ouders gerust te stellen, besluit de gemeenteraad een 30km / uur-zone aan te
leggen en de aanwezigheid van spelende kinderen in deze zone aan te kondigen.
De burgemeester motiveert als volgt de redenen van zijn fractie om tegen te stemmen:
Momenteel zijn we met onze verkeersdeskundige aan het bekijken welke snelheidsbeperkende maatregelen we
kunnen nemen voor het volledige grondgebied van onze gemeente; en dit voornamelijk in de kleinere wegen. Ik vind
het voorstel dat u doet zeker geen slecht voorstel, maar we zouden dit willen aftoetsen met onze expert en door
middel van een holistische kijk toegepast op het volledige grondgebied.
Uit onze ervaringen is het voorstel goed, maar onvoldoende om de snelheid daadwerkelijk te kunnen reguleren. Het
plaatsen van borden is een deel van de oplossing, maar deze borden worden maar al te snel genegeerd waardoor
men nog een te hoge snelheid aanhoudt. Efficiënter is om andere snelheidsbeperkende maatregelen te nemen,
zoals het plaatsen van snelheidsremmers. Waar deze het best geplaatst worden, zal onderzocht moeten worden. In
de straat ‘Billen’ komen er in ieder geval snelheidsremmers.

We gaan omwille van die reden op dit moment niet in op het toegevoegde punt, maar er wordt een breder voorstel
uitgewerkt.
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Stemmen niet :
Artikel 1: Straat Born, Billen, Popelpoel, Vrijthof, Rozengarden, Pontus en Graef worden straten in zone 30.
Artikel 2: De markeringen op de grond en de passende bewegwijzering worden uitgevoerd.
Artikel 3: Bij de toegang aan dit gebied worden borden "hier spelen onze kinderen" geplaatst.
TP2 Motie betreffende de eventuele ontplooiing van 5G-technologie op het grondgebied van de Gemeente
Voeren
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op artikel 23 van de Grondwet, waarin het recht op bescherming van de gezondheid en het recht op
bescherming van een gezond milieu zijn vastgelegd
Gezien het voorzorgsbeginsel dat onder meer is vastgelegd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie en de Verklaring van Rio
Gezien het op 17 september 2007 gepubliceerde advies van het Europees Milieuagentschap (EMA), waarin wordt
gewaarschuwd voor "de risico's van blootstelling aan straling van alledaagse apparaten", ook al ligt het
blootstellingsniveau ver onder de grenswaarden van de ICNIRP (International Commission Non-Ionizing Radiation
Protection) en concludeert dat "er in het verleden veel voorbeelden zijn van het niet toepassen van het
voorzorgsbeginsel die hebben geleid tot ernstige en soms onomkeerbare schade aan de gezondheid en het milieu"
en dat "schadelijke blootstellingen zich op grote schaal kunnen verspreiden voordat er een wetenschappelijke
verklaring is voor biologische mechanismen"
Gezien de resolutie van het Europees Parlement van 2 april 2009 over gezondheidsrisico's in verband met
elektromagnetische velden
Gezien het verslag van 31 mei 2011 van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), onder
auspiciën van de Wereldgezondheidsorganisatie, waarin radiofrequenties als potentieel kankerverwekkend voor de
mens worden geclassificeerd
Gezien Resolutie 1815 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, aangenomen op 27 mei 2011,
waarin wordt aanbevolen dat de lidstaten het beginsel van "ALARA" (As Low As Reasonably Achievable - zo laag
als redelijkerwijs mogelijk is) – d.w.z. het laagst haalbare niveau – toepassen, waarbij niet alleen rekening wordt
gehouden met de zogenaamde thermische effecten, maar ook met de athermische of biologische effecten van
elektromagnetische emissies of straling
Overwegende dat volgens dezelfde resolutie het voorzorgsbeginsel moet worden toegepast wanneer op grond van
de wetenschappelijke beoordeling het risico niet met voldoende zekerheid kan vastgesteld worden, waarbij met
name rekening moet worden gehouden met de toenemende blootstelling van de meest kwetsbare groepen, zoals
jongeren en kinderen
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 november 2010 tot vaststelling van normen voor de
elektromagnetische straling van permanent geïnstalleerde zendantennes die een frequentie tussen 10 MHz en 10
GHz uitzenden
Overwegende dat het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) op verzoek van een operator
kan voorstellen om voorlopige gebruiksrechten toe te kennen voor een deel van het radiofrequentiespectrum
waarvoor geen toewijzingsprocedure voorzien is, zoals bepaald in artikel 22 van de wet van 13 juni 2005 betreffende
de telecommunicatie
Rekening houdend met het feit dat in het kader van de Europese ontplooiing van de 5G- technologie en gezien het
feit dat er op het niveau van de federale regering geen akkoord kon worden gesloten over de veiling van de
radiofrequentiebanden rond 700 MHz en 3600 MHz, maakt het BIPT gebruik van dit recht om het voorlopige gebruik
van de frequentieband 3600-3800 MHz toe te staan
Overwegende dat de mededeling van de Raad van het BIPT van 28 januari 2020 betreffende de toekenning van
voorlopige gebruiksrechten voor de oprichting en de exploitatie van een zendinstallatie in de 3600-3800 MHz-band
niet beschikbaar is op de website van het BIPT en het dus niet mogelijk maakt de redenen voor dit besluit te
verifiëren, in het bijzonder de inhoud van de aanvraag van de exploitant die het BIPT ertoe heeft gebracht gebruik te
maken van dit systeem
Overwegende dat de openbare raadpleging die het BIPT in het kader van deze procedure voor de toekenning van
voorlopige rechten niet georganiseerd werd overeenkomstig de voorwaarden van artikel 14 van de wet van 17
januari 2003 betreffende het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, waarnaar
de wet van 13 juni 2005 verwijst voor de organisatie van dit type van raadpleging

Aangezien deze raadpleging dus georganiseerd werd zonder enige vorm van publiciteit die het niet mogelijk maakt
om rekening te houden met het standpunt van de eindgebruikers, de consumenten (met inbegrip van met name
mindervalide consumenten), zoals vereist door de wet van 13 juni 2005
Ook rekening houdend met de beslissing van een telecomoperator om sinds 1 april 2020 in 30 Belgische gemeenten
een "lichtere" versie van 5G-technologie in te zetten, zodat deze voldoet aan de emissienormen die van kracht zijn in
de betrokken gewesten van het land
Aangezien de exploitant door dit te doen, en ondanks het feit dat hij 5G in sommige van de betrokken gemeenten
tijdelijk heeft gedeactiveerd, het publieke debat over de invoering van deze nieuwe technologie omzeild heeft
Aangezien dat, wat betreft bepaalde providers, de huidige netwerkdekking op het gehele grondgebied van de
Gemeente Voeren onvoldoende en onwaardig is (zelfs is bellen immers onmogelijk op bepaalde plaatsen) en dus
dat het geen zin heeft om eventueel nieuwe technologieën in te voeren voordat alle dorpskernen van onze gemeente
in ieder geval van de mogelijkheid tot het gebruik van een mobiele telefoon kunnen genieten
Hoewel de gemeenten niet bevoegd zijn om toestemming te geven voor de inzet van 5G op hun grondgebied of om
vooraf toestemming te geven voor het gebruik van antennes voor mobiele telefonie, roept de inzet van deze
technologie veel vragen op bij hun inwoners, met name op het gebied van de volksgezondheid en het milieu
Gezien de vele recente oproepen van de internationale wetenschappelijke wereld aan instanties als de Verenigde
Naties en de Europese Unie om de mens te beschermen tegen de mogelijke gevolgen van elektromagnetische
velden en straling en draadloze technologieën zoals 5G
De burgemeester motiveert de redenen waarom zijn fractie besluit tegen de motie te stemmen als volgt:
De uitrol van 5G haalt steeds vaker het nieuws. Actiegroepen communiceren actief naar gemeentebesturen en
verspreiden informatie over 5G die niet altijd correct is. Dat zorgt voor ongerustheid bij de bevolking en roept vragen
op. Zelf heb ik ook al een schrijven mogen ontvangen van een actiegroep om de uitrol van het 5G netwerk te
verhinderen. Daarnaast werd in de gemeente Pelt op 18 april een GSM-mast in brand gestoken. Mogelijk hadden de
actievoerders het gemunt op 5G-masten terwijl de betreffende mast enkel 4G uitzendt. Als reactie op deze commotie
heeft het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid een nieuwsbrief uitgestuurd om correcte informatie te
verspreiden.
5G staat voor mobiele communicatietechnologie van de vijfde generatie. Het is een verzameling van verschillende
technologieën die ervoor zorgen dat mobiel internet sneller en betrouwbaarder is. Het is de opvolger van 4G dat
gebruikt wordt om te bellen, sms´en en voor mobiel internet.
Met 5G zullen alle apparaten meer met elkaar verbonden zijn. Het wordt mogelijk om meer data te versturen met
minder vertraging op de verbinding. Dat maakt een aantal toepassingen mogelijk zoals operaties op afstand,
zelfrijdende auto’s en virtual reality.
Het Departement Omgeving volgt de ontwikkelingen rond 5G op de voet via het onderzoek 'Nieuwe ontwikkelingen
rond 5G, de maatschappelijke impact van de uitrol van 5G netwerken op de stralingsblootstelling'.
Dat onderzoek bestaat uit:
•
Literatuuronderzoek naar blootstellingsstudies, gebruikte technologieën, simulaties van de uitrol
•
Vergelijkend onderzoek wetgeving (Europees) en andere richtlijnen (ICNIRP)
•
Onderzoek naar uitrol in Vlaanderen en invloed op de blootstelling
•
Antennetechnologie en invloed op de blootstelling
•
Metingen van 5G-(test)opstellingen of simulaties van 5G netwerken in combinatie met bestaande
netwerken
•
Invloed op blootstelling van de uitrol van ‘Internet of Things’
Daarnaast publiceert het departement vier keer per jaar een overzicht van wetenschappelijk onderbouwd onderzoek
naar gezondheidseffecten van straling van (gsm-)antennes. Ook onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten van
5G wordt daarin opgenomen.
De wetenschappelijke wereld die gezondheidseffecten van elektromagnetische velden onderzoekt, is het erover
eens dat er momenteel geen bewijs is dat gsm-straling ongezond is als de normen gerespecteerd worden. Dat blijkt
uit verschillende globale evaluatierapporten van wetenschappelijke commissies en nationale instellingen, zoals het
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe en recent vastgestelde gezondheidsrisico's, Scientific Committee on
Emerging and Newly Identified Health Risks, de Nederlandse Gezondheidsraad,…
Een kleine minderheid van wetenschappers en artsen is het niet eens met de conclusies van experten. Zij baseren
zich selectief op de studies die wel een link vinden tussen straling van antennes en gezondheid. Deze studies zijn
vaak te vinden op het internet of er wordt naar verwezen in sociale media. Veel van die studies worden in globale
rapporten niet opgenomen omdat ze niet voldoen aan wetenschappelijke kwaliteitseisen en omdat het niet duidelijk
is of de resultaten biologisch relevant zijn of het gevolg zijn van bias en studiefouten.
Om iedereen te beschermen tegen de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling zijn er normen
vastgelegd. De Vlaamse Regering heeft op 19 november 2010 een besluit goedgekeurd dat normen vastlegt voor
elektromagnetische straling van vast opgestelde zendantennes die uitzenden met een frequentie tussen 10 MHz en
10 GHz. De normen werden opgenomen als milieuvoorwaarden en milieukwaliteitsnormen in VLAREM II. Ze gelden
voor gsm-antennes, radio en tv, radioamateurs, antennes van hulp- en veiligheidsdiensten en defensie. Voor de
antennes beginnen uit te zenden, voert het Departement Omgeving simulaties uit van de straling in de omgeving van
de geplande antennes. Enkel als uit die simulaties blijkt dat de norm niet kan worden overschreden, krijgt de
operator een conformiteitsattest en mogen de antennes beginnen uit te zenden. Ook de gemeente wordt daarvan op
de hoogte gebracht.
Wat de uitrol van 5G in Vlaanderen betreft, voeren de gsm-operatoren testen uit met 5G-antennes. Ook voor deze
antennes moeten de operatoren een attest krijgen voor ze mogen beginnen uit te zenden.
In een beperkt aantal gemeenten is er ook al een echte uitrol van 5G, waarbij een aantal 4G-antennes werden
omgeschakeld naar 5G. Het gaat om een softwarematige aanpassing; de informatie wordt op een andere manier

verpakt in de elektromagnetische straling. Het vermogen of andere eigenschappen van de antenne veranderen niet.
De blootstelling van de omgeving ook niet. Mensen worden dus niet plots aan meer straling blootgesteld door de
omschakeling van 4G naar 5G. Bestaande attesten en berekeningen blijven geldig en de antennes voldoen nog
steeds aan de norm.
Als één van de volgende stappen zal het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie de
frequentiebanden verdelen waarvan 5G gebruik maakt. Gsm-operatoren kunnen momenteel via een procedure bij
het BIPT tijdelijke licenties voor 5G-frequenties aanvragen. Verwacht wordt dat ze die gaan gebruiken om 5G verder
uit te rollen. De definitieve frequenties moeten nog toegekend worden.
In Nederland is er al een grotere uitrol van 5G uitgevoerd. De Nederlandse overheid heeft daarom een
meetonderzoek uitgevoerd. Conclusie daarvan is dat uit de eerste metingen en berekeningen aan 5G-systemen blijkt
dat de blootstelling aan de elektromagnetische velden van losse antennes en gebruikerstoestellen lager is dan de
limieten die de Europese Unie aanbeveelt. Het onderzoek geeft wel aan dat verdere opvolging van blootstelling
aangewezen is.
In ieder geval zijn de Vlaamse normen nog altijd strenger dan de nieuwe richtlijnen van het International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection omwille van de extra veiligheidsfactor die gebruikt werd bij de
opmaak van de Vlaamse normen.
Gisteren verscheen er overigens een artikel in De Standaard waarin vermeldt werd dat de Nationale Veiligheidsraad
(NVR) beslist heeft om de toekomstige kritieke 5G-infrastructuur in ons land te beschermen. De regering plant een
aantal beperkingen om ‘niet-wenselijk gebruik van de infrastructuur’, zoals spionage of het platleggen van netwerken
bijvoorbeeld, te voorkomen. Dat heeft minister van Telecommunicatie Philippe De Backer bekendgemaakt. Hieruit
valt duidelijk af te leiden dat de uitrol van 5G ook op dit niveau ondersteund wordt.
Ik kies er dan ook voor om de aanbevelingen te volgen van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid en
van de nationale veiligheidsraad en niet de speculaties van actiegroepen. De uitrol van 5G wordt opgevolgd en de
risico’s worden blijvend onderzocht; op een kwalitatieve wetenschappelijke basis. Omwille van die redenen volgen
we de motie niet, maar volgen we wel de aanbevelingen van de Vlaamse overheid.
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Stemmen niet :
Artikel 1 verzoekt de Federale regering om:
de grootst mogelijke transparantie bij de behandeling van dit dossier aan de dag te leggen door
de operatoren te weigeren om op tijdelijke of permanente basis radiofrequentiebanden voor de
werking van 5G toe te kennen bij gebrek aan enige wetenschappelijke garantie over de
afwezigheid van gezondheidsrisico's
een burgerconsultatie te organiseren over de mogelijke inzet van 5G om alle betrokken partijen in
staat te stellen de risico's en/of voordelen te bepalen die zouden ontstaan door voorrang te geven
aan het algemeen belang en niet uitsluitend aan de economische belangen
Artikel 2 verzoekt de Vlaamse Regering om:
een versterkt juridisch kader vast te stellen waarin de informatieverplichtingen (kadaster,
plaatsing van vergunningen, enz.) en de richtsnoeren (transparantie in de planning van de filialen,
grotere deelname aan de lokale participatieve democratie, oprichting van een gezondheidsfonds,
uitvoering van impactstudies, die de exploitanten, de overheid en de gemeenten moeten
respecteren) vastgelegd worden
in samenwerking met de gemeenten, voorlichtingscampagnes te voeren over maatregelen om
de naleving van de emissienormen in eigen land te controleren
een burgerdebat over 5G en de vele uitdagingen (gezondheid, milieu, energie, veiligheid,
maatschappij, enz.) te organiseren, zodat de bewoners zich kunnen informeren en hun mening
kunnen geven over de mogelijke inzet van deze nieuwe technologie
een onafhankelijk gezondheidsonderzoek in heel Vlaanderen te laten uitvoeren naar de elektrohypergevoeligheid, in het bijzonder bij mensen die blootgesteld worden aan elektromagnetische
velden van gsm-antennes in de onmiddellijke omgeving van hun woning
om op gevoelige plaatsen, zoals kinderdagverblijven en scholen, kabelnetwerken te promoten in
plaats van draadloze netwerken en apparaten
bewustmakingscampagnes te voeren over de mogelijke gevaren of overlast in verband met het
gebruik van elektromagnetische golven, gericht op mensen die in de uitoefening van hun beroep
regelmatig in contact komen met meer kwetsbare personen, zoals zwangere vrouwen of jonge
kinderen
bewustmakings- en informatiecampagnes te voeren voor werkgevers met het oog op de
bescherming van hun personeel en deze campagnes aan te vullen met een wettelijk kader dat
met name gericht is op het toestaan van de instelling van stralingsvrije zones (witte zones) een
advies van de arbeidsgeneesheer, daarom vragen
Artikel 3 verzoekt het College van Burgemeester en Schepenen om:

-

de installatie van voor 5G bedoelde antennes voor mobiele telefonie die zonder voorafgaande
beoordeling van de mogelijke gezondheidsrisico's als gevolg van deze technologie zouden
worden gebruikt, met alle mogelijke middelen aan te vechten
een burgerdebat over 5G en de verschillende aspecten ervan (gezondheid, milieu, energie,
veiligheid, maatschappij, ...) te organiseren, om de inwoners in staat te stellen zich te informeren
en hun standpunt kenbaar te maken over de mogelijke ontplooiing van deze nieuwe technologie
in samenwerking met de gewestelijke autoriteiten, bewustmakingscampagnes te blijven voeren
voor de inwoners, maar ook voor het personeel van scholen en plaatselijke kinderdagverblijven,
om hen te informeren over de mogelijke gevaren of overlast in verband met het gebruik van
elektromagnetische golven, teneinde hen in staat te stellen de risico's te beperken, met name
voor de meest kwetsbare personen, in het bijzonder voor kinderen die naar scholen en
kinderdagverblijven gaan
het gebruik van bekabelde netwerken in plaats van draadloze netwerken en apparaten in
gevoelige gebieden, zoals crèches en scholen, aan te moedigen
met alle betrokken providers contact op te nemen om ervoor te zorgen dat de netwerkbedekking
op het gehele grondgebied van de Gemeente Voeren voldoende wordt, meer bepaald in het
kader van de mobiele spraaktelefoniediensten
deze motie door te sturen naar de Federale regering en de Vlaamse regering
De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de zitting is
goedgekeurd, is de zitting gesloten om 21u32
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