
Gemeenteraad VAN donderdag 25 maart 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
Afwezig:
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 Happart stelde volgende vragen:
Via de kaarttoepassing ‘Recht van voorkoop – themabestand’ kan iedereen het Geografisch themabestand ‘Vlaamse 
voorkooprechten’ raadplegen en nagaan of er op een bepaald perceel al dan niet een Vlaams voorkooprecht van 
toepassing is.
Als ik de kaart bekijk op Geopunt.be, dan is een recht van voorkoop van toepassing op het perceel naast mijn 
woning en de begunstigde is de gemeente Voeren. En versta ik niets meer. Dit gebouw werd verkocht door de 
gemeente Voeren enkele maanden geleden et nu zou de zelfde gemeente een recht van voorverkoop eisen.
Daarna heb ik de kaart bekeken kort bij onze Franstalige school. Perceel 73078A0619/00B000 (619B) ligt in de zone 
« landbouwgrond », maar er zijn 4 begunstigden:
1. Kleine Landeigendom en, op het zelfde eerste niveau, Woonzo
2. Vlaams Woningfonds
3. Gemeente Voeren.
De zelfde lijst begunstigden is ook vermeld voor het perceel 73078A0628/00A000 (623A). Tussen die twee percelen 
ligt het perceel 73078A0623/00C000 (623C) en daar is geen recht van voorkoop van toepassing.
Mijn vragen: 
1. Wie selecteert de percelen waarvoor en een recht van voorkoop van toepassing is?
2. Hoe worden percelen geselecteerd waarvoor de gemeente wordt aangeduid als begunstigde?
3. Werden die geselecteerde percelen waarvoor de gemeente begunstigd is goedgekeurd door het College van 
Burgemeester en Schepenen?
4. Is er een motivering voor elke selectie?
5. Wanneer en hoe werd deze selectielijst overgemaakt aan het Agentschap Informatie Vlaanderen en aan de 
Vlaamse Grondenbank?
De burgemeester antwoordde het volgende:
Voor het antwoord op uw vragen moet u zich wenden tot meerdere decreten; waarbij het decreet houdende de 
harmonisering van de procedures van voorkooprechten het overkoepelende kader vormt. Het 
Harmoniseringsdecreet Rechten van Voorkoop wil de verschillende procedures voor het aanbieden en uitoefenen 
van een voorkooprecht stroomlijnen en op elkaar afstemmen en zo veel mogelijk elektronisch laten verlopen. Er zijn 
immers verschillende soorten van voorkooprecht, namelijk natuur, ruilverkaveling, ruimtelijke ordening, Vlaamse 
Codex Wonen, linkerscheldeoevergebied, zeehavens, de Vlaamse Waterweg, Integraal waterbeleid, 
stadsvernieuwing, Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, landinrichting en een recht van voorkoop voor complexe 
projecten.
Digitaal Vlaanderen zorgt voor de ontwikkeling, het aanmaken, het bijhouden en het bekendmaken van het 
Geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten' voor de werking van het e-voorkooploket. Het e-
voorkooploket is in beheer van de Vlaamse Landmaatschappij en vervult de volgende taken:

 het ontvangen en doorgeven aan de begunstigden van het aanbod tot uitoefening van een Vlaams 
voorkooprecht bij een onderhandse verkoop en van de melding van een openbare verkoop waarop een 
Vlaams voorkooprecht van toepassing is;

 het ontvangen en doorgeven van de beslissing tot uitoefening van een Vlaams voorkooprecht door de 
begunstigde;

http://geopunt.be/


 het ontvangen en doorgeven van berichten betreffende de verkoop van percelen waarvoor een aangeboden 
Vlaams voorkooprecht niet werd uitgeoefend.

De percelen die in aanmerking komen voor een recht van voorkoop worden bepaald in de betreffende, bijhorende 
sectorale regelgeving. Voor het soort voorkooprecht ruimtelijk ordening is dat bijvoorbeeld de Vlaamse codex 
ruimtelijke ordening waarin artikel 2.4.1 vermeldt dat het Vlaamse Gewest, de provincies, de gemeenten, de 
intercommunales, de instellingen die ressorteren onder het Vlaamse Gewest, de provincies en de gemeenten ter 
verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan, een recht van voorkoop kunnen uitoefenen bij de verkoop van een 
onroerend goed dat gelegen is in die zones die in het definitief vastgestelde ruimtelijk uitvoeringsplan als zones waar 
het voorkooprecht geldt, worden aangeduid.
Voor het soort voorkooprecht landinrichting is de sectorale regelgeving het decreet landinrichting en concreet artikel 
2.1.13. Daarin wordt vermeld: ‘Om het doel van een landinrichtingsproject of een project, plan of programma te 
realiseren, kan de Vlaamse Grondenbank een recht van voorkoop uitoefenen. Het recht van voorkoop is van 
toepassing bij verkoop van onroerende goederen die liggen binnen de zones die door de Vlaamse Regering zijn 
aangeduid als een zone waar het recht van voorkoop geldt. Het besluit dat de zone waarbinnen het recht van 
voorkoop geldt, aanduidt, wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De Vlaamse Regering stelt regels vast 
voor de totstandkoming van de aanduiding van zones waar het recht van voorkoop geldt, de afbakening en de 
opheffing van het recht van voorkoop, alsook voor de wijze van bekendmaking van het recht van voorkoop.’
Niet elk soort van voorkooprecht heeft dezelfde lijst van begunstigden. Zo heeft het soort voorkooprecht Vlaamse 
Codex Wonen als begunstigden onder meer de Sociale Huisvestingsmaatschappijen binnen hun werkingsgebied, de 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, het Vlaams Woningfonds, de sociale verhuurkantoren binnen hun 
werkingsgebied en de gemeenten/OCMW's op hun grondgebied. Het recht van voorkoop wordt in dit geval verder 
geconcretiseerd in de Vlaamse codex Wonen, artikel 5.76. De begunstigden krijgen een recht van voorkoop indien:

 een woning opgenomen is in het leegstandsregister
 in het register van verwaarloosde gebouwen en woningen
 de woning die niet werd gesloopt binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde termijn
 een perceel, bestemd voor woningbouw, dat gelegen is in een door de Vlaamse Regering

te bepalen bijzonder gebied.
Een heel concreet voorbeeld is dat woningen, die conform het reglement op leegstaande woningen zijn opgenomen 
in dit register, automatisch worden opgeladen in het themabestand leegstand.  Indien een woning één jaar leeg 
staat, komt de woning automatisch in de voorkoop ten voordele van de gemeente Voeren. Wanneer de woning terug 
bewoond is voor minstens zes maanden,  gaat ze van de leegstandslijst af en wordt een jaar later het themabestand 
bijgewerkt en zal deze woning verdwijnen van de kaart met voorkooprechten.
De gemeente heeft over de bepaling van de begunstigden voor voorkooprechten geen zeggenschap gehad. Deze 
zijn op een hoger bestuursniveau vastgelegd. Andere zijn dan weer gevolg van gemeentelijke reglementen, zoals 
leegstand.
Hopende hiermee uw vraag te hebben beantwoord.

2. Raadslid Henen stelde volgende vragen:
Zoals jullie weten, wordt de Franstalige school van Sint-Martens-Voeren elke schooldag bediend door twee bussen 
die, meestal, tegelijkertijd aan hun daarvoor bestemde en beveiligde parkeerplaats samenkomen. Deze 
parkeerplaats is natuurlijk beschikbaar buiten de in- et uitgangsperioden van de school, zoals vermeld op het bord 
dat langs het gebouw staat.

Jammer genoeg zijn er regelmatig één of meerdere voertuigen die dikwijls op het midden van deze parkeerplaats 
verblijven, hoewel de bussen daar aankomen.

Persoonlijk ben ik overtuigd dat de afgelegen ligging en de daaruit voortvloeiende weinig zichtbaarheid van het bord, 
gekoppeld aan het feit dat er geen duidelijke wegmarkering op deze parkeerplaats getekend wordt, de belangrijkste 
oorzaken zijn.



 
Om op het probleem terug te komen, heeft dit als gevolg dat de buschauffeurs verplicht zijn om de kinderen te laten 
stappen in/uit hun voertuig die op de openbare weg staat. 
Naast de onveiligheid voor de passagiers, vormt het ook een probleem op het vlak van de mobiliteit, gezien dat deze 
parkeerplaats in een bocht gelegen is, waar er zijn weinig zichtbaarheid en weinig mogelijkheden om te passeren.
Waarvan mijn vragen: zou het niet nodig zijn om de situatie aan te passen, bijvoorbeeld door het verplaatsen of de 
wijziging van het huidig bord op een zichtbaardere plek, eventueel aangevuld door het verschijnen van een geverfde 
wegmarkering? Wat betreft het bord, waarom niet het voorbeeld van onderstaande foto te volgen?

De burgemeester antwoordde het volgende:
Deze week heb ik uw bemerking doorgegeven aan de administratie en ze hebben ondertussen reeds de nodige 
verbetervoorstellen gedaan. Het betreft nu inderdaad geen geheel duidelijke situatie en het bord kan best centraler 
geplaatst worden. Daarnaast betreft het ook een kwestie van handhaving zodat de foutgeparkeerde auto's er op 
gewezen worden dat ze er niet kunnen parkeren zoals aangegeven op het bord. Ik heb de politie dan ook op de 
hoogte gebracht en gevraagd dat ze er regelmatiger controleren.
2. Toekenning eretitel aan schepen
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 het decreet lokaal bestuur de bevoegdheid tot het toekennen van eretitels aan schepenen toekent 
aan de raad, terwijl het toekennen van de eretitel van burgemeester een bevoegdheid blijft van de Vlaamse overheid
Overwegende dat het past de toekenning van de eretitel op een objectieve basis te laten verlopen en dat het 
bijgevolg aangewezen is hiervoor een reglement goed te keuren
Gelet op het reglement voor het toekennen van eretitels, goedgekeurd in zitting van 17 december 2020
Overwegende dat betrokken persoon voldoet aan de voorwaarden voor het toekennen van een eretitel en de 
aanvraag ontvankelijk is
besluit
Bij geheime stemming via digitaal formulier
Met 11 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 1 onthoudingen
Artikel 1 De raad kent aan volgende persoon de eretitel toe als onderscheiding tot beloning van een 

langdurige en eervolle loopbaan
Naam aanvrager Eretitel
Jacky Herens ere-raadslid 

ere-schepen
Artikel 2 De raad is gerechtigd de door haar verleende eretitel in te trekken wanneer zou blijken dat de 

verkrijger ervan geen onberispelijk gedrag meer vertoonde na het toekennen van de ambtstitel, als 
blijkt dat betrokkene niet meer voldoet aan de hoger vermelde voorwaarden of om gemotiveerde 
redenen

3. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren voor 
aanplant en onderhoud kleine landschapselementen

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 gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen



Overwegende dat de gemeente Voeren het belangrijk vindt om de aanplant en het onderhoud van kleine 
landschapselementen te stimuleren om zo het landschap te beschermen en te verfraaien
Overwegende dat het gemeentelijk subsidiereglement niet voldoende blijkt te werken om dit doel te bereiken; dat er 
vooral voor het (achterstallig) onderhoud van hoogstamboomgaarden te weinig aandacht is
Overwegende dat het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren via een project met de provincie Limburg 
zogenaamde landschapsteams kan inzetten in Voeren voor de aanplant en het (achterstallig) onderhoud van kleine 
landschapselementen; dat dit voor de gemeente Voeren een kans is om het beheer van de kleine 
landschapselementen te verbeteren
Overwegende de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Voeren en het Regionaal Landschap 
Haspengouw en Voeren waarin afspraken zijn opgenomen voor het project Kleine Landschapselementen in Voeren; 
dat dit project zal lopen van 1 april 2021 tot en met 31 december 2025
Overwegende dat het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren in deze samenwerkingsovereenkomst een 
coördinerende rol op zich neemt; dat zij alle aanvragen voor aanplant en onderhoud verzamelen en beoordelen op 
hun landschappelijke waarde; dat de meeste werken uitgevoerd zullen worden door de landschapsteams; dat het 
mogelijk is om aanvragen te honoreren in zoverre dat er voor een jaar nog budget beschikbaar is; dat er aan 
aanvragers een eigen bijdrage van 20 procent in de kosten gevraagd wordt
Overwegende dat met deze samenwerkingsovereenkomst de noodzaak voor een apart gemeentelijk 
subsidiereglement vervalt
Overwegende dat de plannen voor een samenwerkingsovereenkomst met Regionaal Landschap Haspengouw en 
Voeren op 1 februari 2021 besproken zijn door de gemeentelijke Milieuadviesraad; dat deze adviesraad een gunstig 
advies heeft afgegeven om deze overeenkomst af te sluiten
Overwegende dat het totale werkingsbudget voor de uitvoering van het project Kleine Landschapselementen in 
Voeren 14.700 euro bedraagt; dat de helft hiervan (7.350 euro) ten laste van de gemeente Voeren is; dat 6.700 euro 
van het totale werkingsbudget bestemd is voor de financiering van de landschapsteams en de gemeentelijke 
bijdrage daarin 1.350 euro bedraagt; dat dit laatste bedrag jaarlijks met 2 procent geïndexeerd wordt; dat de 
werkingsbijdrage jaarlijks bij aanvang van het werkjaar gestort dient te worden op rekeningnummer 091-0122588-09
Overwegende dat in het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025 momenteel volgende actie geformuleerd is: 
LAN02.1 “Subsidiëren van kleine landschapselementen”
Overwegende het voorstel om deze actie ter herformuleren tot: “Aanplant en instandhouding van kleine 
landschapselementen”
Overwegende dat de budgetten voor deze samenwerkingsovereenkomst bij de eerstvolgende aanpassing van het 
meerjarenplan voorzien worden op artikel 6490107/03400/LAN02/LAN02.1

2021: € 5.512,50
2022: € 7.377
2023: € 7.405
2024: € 7.433
2025: € 7.462

Overwegende dat de budgetten voor het gemeentelijk subsidiereglement op artikel 6491000/03400/LAN02/LAN02.1 
ten bedrage van 1.600 euro jaarlijks geschrapt worden
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 samenwerkingsovereenkomst met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren in de bijlage 
wordt goedgekeurd
Artikel 2 Het gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen 
wordt ingetrokken met ingang van 1 april 2021
Artikel 3 Actie LAN02.1 “Subsidiëren van kleine landschapselementen” wordt geherformuleerd tot “Aanplant 

en instandhouding van kleine landschapselementen”
Artikel 4 Bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan worden volgende budgetten voorzien op 

artikel 6490107/03400/LAN02/LAN02.1
2021: € 5.512,50
2022: € 7.377
2023: € 7.405
2024: € 7.433
2025: € 7.462
De budgetten in verband met het gemeentelijk subsidiereglement op artikel 
6491000/03400/LAN02/LAN02.1 worden geschrapt

4. ENODIA-Buitengewone algemene vergadering van de intercommunale, 19 april
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 



Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende de uitnodiging van ENODIA van 26 februari 2021 betreffende de Buitengewone Algemene 
Vergadering van 19 april 2021 om 18u30 
Overwegende dat door de maatregelen omtrent Corona Covid-19 er wordt gevraagd om een keuze uit volgende 
opties te maken:
Optie 1: uw gemeente beraadslaagt over de verschillende agendapunten en geeft volmacht aan mevrouw Carine 
Hougardy, Directeur général d.d., om te stemmen in overeenstemming met uw instructies. In dit geval mag geen 
enkele afgevaardigde aanwezig zijn op de algemene vergadering
Optie 2: uw gemeenteraad beraadslaagt over de verschillende agendapunten en benoemt één afgevaardigde, als 
enige vertegenwoordiger, om de gemeente fysiek te vertegenwoordigen op de algemene vergadering. In dit tweede 
geval is het van essentieel belang Enodia zo snel mogelijk op de hoogte te brengen via het volgende adres 
secretariaat.general@enodia.net, i.v.m. organisatorische doeleinden
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van 28 maart 2019 betreffende de aanstelling van dhr. William Nijssen, 
dhr. Rik Tomsin, dhr. Steven Heusschen, dhr. Jean-Marie Geelen en dhr. Grégory Happart als permanente 
stemgerechtigde afgevaardigde voor ENODIA
Overwegende de agenda van de Gewone Algemene Vergadering (zie brief)
Overwegende de vraag van schepen Jean Levaux om ter zitting ook voor optie 2 te stemmen
besluit
Artikel 1 Op vraag van schepen Jean Levaux stemt de gemeenteraad ter zitting eerst over optie 2 :
Stemmen voor: Jean Levaux, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

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

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 2 De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van ENODIA van 26 februari 2021 betreffende 

de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 april 2021 om 18u30 en keurt de agendapunten 
goed

Artikel 3 De gemeenteraad keurt volgende optie goed en stemt over de verschillende agendapunten als volgt:
Optie 1: uw gemeente beraadslaagt over de verschillende agendapunten en geeft volmacht aan 
mevrouw Carine Hougardy, Directeur général d.d., om te stemmen in overeenstemming met uw 
instructies. In dit geval mag geen enkele afgevaardigde aanwezig zijn op de algemene vergadering

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 : 
5. Fluvius, ondergrondse aanleg elektriciteit+vernieuwing OV Gieveldstraat Teuven
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
Overwegende dat Fluvius in synergie met aanstaande werken van Aquafin, de 15kV-kabels ondergronds leggen zal 
in het gedeelte van Gieveldstraat tussen huis-nrs. 14 tot 38. 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 november 2020 betreffende de elektriciteitswerken door Fluvius in 
Teuven gelijktijdig met de rioleringswerken, waarbij de raad principieel goedkeuring gaf voor de kosten als geraamd 
voor het ondergronds leggen van de LS en OV elektriciteitskabels in de Gieveldstraat tussen huis-nrs. 14 tot 38.

- Totaal bedrag van het gedeelte financierbaar via dividenden : 11.507,01.€
- Totaal bedrag van het gedeelte financierbaar via eigen middelen : 23.157.13 € +BTW= 28.020,13€ 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/050577
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Vernieuwing openbare verlichting (11.076,88 €)
aanpassing bestaande verlichting (430,13 €)

11.507,01
(incl. BTW)

Offerte nr.0020083915
Ondergronds brengen van de elektriciteitskabels LS en OV
inclusief kost van grondwerken 9282,10+BTW=11.231.34. €

39.251,47
(incl. BTW)

Overwegende dat ingevolge de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2020 hierover het bedrag ten 
laste van het gemeentelijk meerjarenplan (28.020,13€) werd voorzien op artikel 2240007/02000/PAT01/PAT01.5 
waar 350.000 euro beschikbaar was en via een aanpassing van de ramingen in 2021 zou worden verschoven naar 
het juiste 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 en bijgevolg 39.251,47 euro wordt verschoven bij een eerstvolgende aanpassing 
van de ramingen
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 van 39.251,47 euro wordt voorzien op artikel 2250000/06400/PAT01/PAT01.5 via een 

aanpassing van de ramingen 
Artikel 4 Afschrift van dit besluit + ondertekende offertes te verzenden aan :

Fluvius, t.a.v Marius Duvellié  ( aanleglimburgzuid@fluvius.be )
6. Fluvius : verledding openbare verlichting, jaaractieplan 2022
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 volgens een besluit van de Vlaamse Overheid, alle de Openbare Verlichtingen in Vlaanderen 
tegen 2030 van het LED-type dienen te zijn (omschakelingsactie gemeenzaam genoemd “verledding”)
Overwegende dat deze omschakeling gefaseerd dient te gebeuren om het tegen 2030 uitgevoerd te hebben
Overwegende de bespreking met Fluvius op 22 februari 2021 waarbij ze aan de gemeente Voeren het voorstel 
deden om op de plaatsen/straten genoemd in de bijlage over te gaan tot de vervanging van bestaande straatlampen 
door LED-verlichting. 
Overwegende dat het plaatsen zijn waar Fluvius bezig is met aanpassingen en upgrade van het elektriciteitsnet
Overwegende dat hiermede in 2022 96 straatlampen vervangen worden door LED-straatlampen
Overwegende dat de “verledding” gefinancierd zal worden door de gemeentelijke Fluvius-dividenden
Overwegende dat het systeem van trekkingsrechten bij Fluvius ophield per 1 januari 2020 en op zal gaan in het 
systeem van dividenden waarbij jaarlijks een afschrijving van de investeringen wordt verrekend
Overwegende dat armaturen worden afgeschreven op 15 jaar en er dus bij benadering voor de komende 15 jaar 
jaarlijks een kost van 3.770 euro voor deze verledding wordt afgehouden van de dividenden
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad in zitting van 23 april 2020 “Fluvius : verledding openbare verlichting, 
jaaractieplannen 2020 en 2021”
Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 21 november 2019 betreffende 
de keuze van standard-type LED-armaturen en verlichtingsregime voor de toekomstige openbare verlichting
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 vergt een financiële opvolging
Artikel 2 Goedkeuring van voorstellen van Fluvius voor de verledding in jaar 2022 als in bijlage)
Artikel 3 Financiering door de gemeentelijke Fluvius-dividenden

mailto:aanleglimburgzuid@fluvius.be


Artikel 4 Kennisgeving aan Fluvius, t.a.v. dhrn. Moerenhout en Duvellié
7. Infrastructuurwerken "Fietspaden Kattenroth": Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad
Gelet op de Pacificatiewet van 9 augustus 1988;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen
Overwegende dat in het kader van de opdracht “INFRASTRUCTUURWERKEN "Fietspaden Kattenroth"” een bestek 
met nr. GT-190440-61 werd opgesteld door Geotec
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 301.872,36 excl. btw of € 365.265,56 incl. 
21% btw
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure
Overwegende dat voor de uitvoering van deze fietsverbinding een bedrag van maximaal € 350.000 ingebracht kan 
worden bij Interreg XB-MOB, Euregio Maas-Rijn, waarvan de gemeente 50% subsidie van Inttereg krijgt en 25% co-
financiering van de provincie Limburg 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode 
2240007/02000/PAT01/PAT01.3
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 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. GT-190440-61 en de raming voor de opdracht 

“INFRASTRUCTUURWERKEN "Fietspaden Kattenroth"”, opgesteld door Leefmilieu. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 301.872,36 excl. 
btw of € 365.265,56 incl. 21% btw

Artikel 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure
Artikel 3 De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau
Artikel 4 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode 

2240007/02000/PAT01/PAT01.3
8. Infrastructuurwerken "Fietspaden Hoeneveldje": Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad
Gelet op de Pacificatiewet van 9 augustus 1988
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen



Overwegende dat in het kader van de opdracht “INFRASTRUCTUURWERKEN "Fietspaden Hoeneveldje"” een 
bestek met nr. GT-190440-61 werd opgesteld door Geotec
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 329.594,03 excl. btw of € 398.808,78 incl. 
21% btw
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure
Overwegende dat de gemeente beroep kan doen op het Fietsfonds voor subsidiering van deze fietsverbinding 
aangezien deze weg onderdeel is van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en het ontwerp beantwoordt aan 
de vereisten voor financiering
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode 
2240007/02000/PAT01/PAT01.3
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 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. GT-190440-61 en de raming voor de opdracht 

“INFRASTRUCTUURWERKEN "Fietspaden Hoeneveldje"”, 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 € 329.594,03 excl. 
btw of € 398.808,78 incl. 21% btw

Artikel 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure
Artikel 3 De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau
Artikel 4 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode 

2240007/02000/PAT01/PAT01.3
9. Infrastructuurwerken “Fietspaden Kattegraaf-Mennekesput”: Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad
Gelet op de Pacificatiewet van 9 augustus 1988
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen
Overwegende dat in het kader van de opdracht “INFRASTRUCTUURWERKEN “FIETSPADEN KATTEGRAAF-
MENNEKESPUT”” een bestek met nr. GT-190440-61 werd opgesteld door Geotec
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 22.215,00 excl. btw of € 26.880,15 incl. 21% 
btw
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode 
2240007/02000/PAT01/PAT01.3
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 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. GT-190440-61 en de raming voor de opdracht 
“INFRASTRUCTUURWERKEN “FIETSPADEN KATTEGRAAF-MENNEKESPUT””, opgesteld door 
Leefmilieu. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 
€ 22.215,00 excl. btw of € 26.880,15 incl. 21% btw

Artikel 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure
Artikel 3 De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau
Artikel 4 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode 

2240007/02000/PAT01/PAT01.3
10. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst POM Limburg ivm ontwikkeling KMO terrein Weersterweg
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 goedkeuring van het BPA “Bedrijventerrein ’s-Gravenvoeren” van 10/10/2007, waarin de 
stedenbouwkundige mogelijkheden en randvoorwaarden geschapen worden om langs de Weersterweg een KMO-
terrein aan te leggen
Overwegende dat recent subsidies beschikbaar kwamen vanuit de Vlaamse Overheid om dergelijke kleinschalige 
bedrijventerreinen op een duurzame wijze te realiseren met belangrijke financiële ondersteuning voor die gemeenten 
die via een onderzoek en duidelijke feiten aantonen dat het terrein zonder deze subsidies niet op een rendabele 
wijze kan gerealiseerd worden
Overwegende dat recent met de POM overlegd is, dat zij een ruime ondersteuning kunnen bieden aan dergelijke 
kleine initiatieven en aan de betrokken kleine gemeenten bij allerlei administratieve, beheers- en andere aspecten 
hun ervaring kan laten meespelen bij het vlot realiseren van dergelijk project
Overwegende dat het bestuur een oplossing wenst te bieden voor de kleine KMO-bedrijven van de eigen gemeente, 
die momenteel geen specifieke en daartoe ingerichte plek hebben om een opstart te doen of om naar te verhuizen 
bij problemen op hun huidige locatie
Overwegende dat de eigen diensten reeds een groot aantal zaken onderzocht en voorbereid hebben, zoals een 
inrichtingsschets, een raming van de werken, een aantal motivatienota’s en rapporten inzake rendabiliteit van 
dergelijk terrein
Overwegende dat de samenwerking met de POM in een duidelijke vorm moet gebeuren met een duidelijke 
taakverdeling onder de vorm van een samenwerkingsovereenkomst
Gelet op de voorbereidende teksten die samen met de POM uitgewerkt zijn en geresulteerd hebben in voorliggende 
samenwerkingsovereenkomst met de noodzakelijke bijlagen
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 samenwerkingsovereenkomst zoals ze voorligt goed te keuren en de POM hiervan een 
ondertekend exemplaar te bezorgen
Artikel 2 aan het Schepencollege de vraag te stellen enkele verantwoordelijken voor de gemeente Voeren 
aan te duiden die zullen zetelen in de zogenaamde “Werkgroep KMO-zone Voeren” waarvan sprake is in de 
samenwerkingsovereenkomst
11. Aankoop upgrade servercapaciteit PZ BHR en 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 er een 80/20 verdeling bestaat tussen de PZ Voeren en PZ BHR op vlak van investeringen binnen 
het ICT-gebeuren (gemeenschappelijke server)
Overwegende dat er de afgelopen jaren vooral de prangende noodzaak was om te investeren in servervirtualisatie. 
Hierdoor werden verouderde hardware servers in een virtuele en centrale omgeving ondergebracht. Dit was dan ook 
nodig omwille van de ICT-samenwerking met PZ Voeren en de algemene trend om mobiel te kunnen werken (Mobile 
Office op de baan, wijkkantoren PZ BHR en het politiecommissariaat te Voeren,…)
Overwegende dat na grondige analyse nu echter gebleken is dat er heden verschillende sterk verouderde en niet 
redundante componenten in het netwerk van PZ BHR en PZ Voeren zitten waardoor delen van het netwerk niet 
meer ondersteund zijn en zich in een kritieke toestand bevinden.



Overwegende dat deze toepassingen op bestaande virtuele servers met Windows server versie 2008R2 draaien.
Deze versie wordt vanaf begin 2020 niet meer voorzien van software-en security updates en vormen daarom een 
belangrijke kwetsbaarheid voor onze volledige omgeving.
Overwegende dat de limieten zijn bereikt op vlak van snelheid en opslagcapaciteit en dit resulteert in meer en meer 
technische interventies en downtime voor de gebruikers.
Overwegende dat de lokale back-up eveneens achterhaald is en hierdoor geen volwaardig Disaster Recovery Plan 
bestaat in geval van calamiteiten.
Overwegende dat hiervoor de care switch, de shared storage en de end-of-life virtualisatiehost worden aangepast.
Overwegende dat het politiecollege van de politiezone Bilzen-Hoeselt Riemst goedkeuring verleende aan de 
opdracht van de aankoopdienst voor de upgrade en aanpassing van de opslagcapaciteit van de virtuele server voor 
de PZ BHR en PZ Voeren.
Overwegende dat omwille van de hoogdringendheid PZ BHR de installatie van de upgrade reeds heeft goedgekeurd 
in 2020 bij de budgetwijziging politiebegroting 2020
Overwegende dat de PZ Voeren deze uitgave niet voorzien had in 2020 werd dit verschoven naar het politiebudget 
2021 ICT – upgrade server.
Overwegende dat de installatie van de upgrade reeds werd uitgevoerd
1. De upgrade werd uitgevoerd door: 
LEBON IT in opdracht van de aankoopdienst van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst
2. Beschrijving:
Upgrade en opslag virtuele server PZ BHR en PZ Voeren
Het totale kostenplaatje hiervoor is 81.911,09 EUR incl btw, waarvan 20% bijgedragen zal worden door de PZ 
Voeren.
3. Prijs  20 % bijdrage upgrade en opslag virtuele server:
Totaal: €16.382,22 incl. 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: Michaël Henen

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad keurt het aandeel van 20% van de PZ Voeren in de aankoop van de upgrade 

server goed voor het bedrag van €16.382,22 incl. btw
Artikel 2 De aankoop gebeurde via de aankoopdienst van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst bij Lebon IT
Artikel 3 De uitgave gebeurt met het budget op artikel 330/742-53 van de politiebegroting 2021 waar 33.199 

euro beschikbaar is
12. Aankoop ‘audiovisuele verhoorstudio’ 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 de vraag van de politiezone Voeren om over te gaan tot de aankoop van een audiovisuele 
verhoorstudio die voldoet aan de eisen van het TAM-verhoor (audiovisueel verhoor van minderjarigen) en verhoor 
112ter (volwassenen verhoor)
Overwegende dat er tot 2018 een raamovereenkomst beschikbaar was en dat deze prijzen gehandhaafd blijven.
Overwegende dat het systeem van ‘StudioTech nv’ voldoet aan de wettelijke eisen die werden vastgesteld door de 
Federale Politie.
Overwegende dat de Federale Politie verwijst naar deze leverancier als het aankomt op de installatie van dergelijke 
verhoorstudio.
Overwegende dat de aankoop leidt tot uniformiteit in de provincie Limburg. Meerdere politiezones maken reeds 
gebruik van dit systeem (PZ Carma, PZ LRH, PZ LOON, PZ Lommel, PZ Tongeren-Herstappe, PZ Sint-Truiden-
Gingelom-Nieuwerkerken.
Overwegende dat onze partnerzone PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst tevens zal overgaan tot de aankoop van hetzelfde 
systeem en dat de politiezone een gemeenschappelijk ICT-dienst heeft waar uniformiteit een belangrijk item is.
1. Het audiovisueel systeem wordt aangeboden door:
StudioTech sa-nv, Houtweg 7 te 1130 BRUSSEL
2. Beschrijving:
aankoop, levering en installatie van video- en audiomateriaal voor de verhoorlokalen voor minderjarigen
audiovisuele verhoorstudio – installatie in verhoorkamer en regiekamer
3. Prijs audiovisuele verhoorstudio:
Totaal: €15.958,01 incl. BTW (offerte in bijlage)
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 keurt de aankoop van de audiovisuele verhoorstudio goed, voor een totaalbedrag 

van €15.958,01 incl. BTW
Artikel 2 De aankoop gebeurt bij StudioTech, Houtweg 7 te 1130 BRUSSEL
Artikel 3 De uitgave gebeurt met het budget op artikel 330/744-51 van de politiebegroting 2021 waar 

44.050,22 euro beschikbaar is
Artikel 4 De aankoopprocedure wordt gevoerd door de ICT dienst van politie Voeren, de bestelbon wordt door 

de politie Voeren zelf overgemaakt aan de leverancier.
Digitale gesloten zitting

13. Aanvraag tot aanpassing personeelskader van de lokale politiezone Voeren – Toevoeging van 1 FTE 
CaLog B

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 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, inzonderheid op artikel 56
Gelet op het K.B. van 30 maar 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten
Gelet op het K.B. van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel 
van de politiediensten
Gelet op het K.B. van 20 november 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten
Gelet op ons besluit van 04 juli 2002 houdende de vaststelling van de formatie van het operationeel personeel en het 
administratief en logistiek personeel van de politiezone Voeren, gewijzigd op 21 oktober 2004 en gewijzigd op 28 
januari 2016 om een volwaardig lokaal veiligheidsbeleid uit te bouwen en in een betere basispolitiezorg te voorzien
Overwegende dat sinds 1 november 2019 Robin Locht (FTE CaLog B) werkzaam is bij de PZ Voeren als Consulent 
beleid en communicatie, maar dat tot op heden deze functie geen deel uitmaakt van het kader.
Overwegende dat de lokale politie vragende partij is om 1 FTE CaLog B op te nemen in het kader om de toekomst 
van deze functie te verzekeren binnen de zone.
Overwegende het voorstel tot aanpassing personeelskader opgesteld door Alain Stas korpschef wnd. (in bijlage)
Gelet op artikel 28 § 1,1° van het GD waarin duidelijk gesteld wordt dat een vergadering niet openbaar mag zijn als 
het om aangelegenheden van persoonlijke aard gaan; dat daarmee o.a. elke voordracht van kandida(a)t(en) in welke 
tijdsverband dan ook wordt bedoeld
Overwegende dat de aanwezigheid van het publiek dan niet toegelaten is, maar dat de secretaris of raadgevers wel 
aanwezig mogen blijven
De stemming dient eveneens geheim te zijn in alle individuele personeelszaken (artikel 35 § 2 GD)
besluit
Bij geheime stemming via digitaal formulier
Met 11 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 1 onthoudingen
Artikel 1 De gemeenteraad keurt de aanpassing personeelskader goed en neemt 1 FTE CaLog B op in het 

kader van de PZ Voeren
Artikel 2 Deze kaderaanpassing gaat in vanaf 01 september 2021
Artikel 3 Dit besluit wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden
De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de zitting is 
goedgekeurd, is de zitting gesloten om 21u50.
Algemeen directeur Voorzitter
Kimberly Peeters Rik Tomsin
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