
Gemeenteraad VAN woensdag 25 mei 2022

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

Verontschuldigd: Clotilde Mailleu: Raadslid
Afwezig: William Nijssen: Schepen afwezig voor punt6

Benoît Houbiers: Raadslid afwezig voor punt8
Lizzy Buijsen-Baillien: Raadslid afwezig voor punt7

De zitting wordt geopend om 20u00.
De gemeenteraad:

Openbare zitting
1. Vragen van raadsleden
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief 
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op ons besluit van 23 september 2004 houdende instelling van een vragenronde voor de 
gemeenteraadsleden over punten die niet op de dagorde voorkomen
Gelet op ons besluit van 24 januari 2019 houdende de vaststelling van het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad
besluit
Er werden geen vragen gesteld. 
2. Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 02.05.2022
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
Gelet op artikel 538/1 van het decreet lokaal bestuur waarin bepaald wordt dat de notulen van het 
overlegcomité gemeente-OCMW ter kennis worden gebracht van de gemeente- en OCMW-raad
besluit
Artikel 1 De raad neemt kennis van het verslag van het overlegcomité tussen gemeente en 

OCMW van 2 mei 2022 met volgende agenda:
- Jaarrekening 2021

3. Organisatiebeheersing: kader voor inhoudelijke bijsturingen van het meerjarenplan
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 257 van het Decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat minstens één keer per jaar het 
meerjarenplan dient te worden aangepast
Overwegende dat daarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld en 
indien nodig ook kredieten van het lopende boekjaar worden aangepast
Overwegende dat de regelgeving geen regels op legt over inhoudelijke bijsturingen van het meerjarenplan 
Overwegende dat elk bestuur zelf in het kader van organisatiebeheersing dient te definiëren welke 
inhoudelijke wijzigingen alleen kunnen worden doorgevoerd via een aanpassing van het meerjarenplan
Overwegende dat het rapporteringsniveau voor het gemeentelijk meerjarenplan van Voeren werd 
vastgelegd op het niveau ‘actieplan’



Overwegende het voorstel om inhoudelijke aanpassingen van actieplannen voor te behouden voor de 
Raden, maar aanpassingen op actieniveau te delegeren naar het College van burgemeester en 
schepenen en het Vast Bureau
Overwegende dat het aanpassen van acties op een lager bestuursniveau het op regelmatige basis met 
het meerjarenplan werken bevordert en zo meer richting kan geven aan de organisatie
Gelet op de bespreking in het MAT van 2 mei 2022
besluit
Artikel 1 De gemeenteraad stelt volgend kader vast voor inhoudelijke bijsturingen van het 
meerjarenplan:

 Bevoegdheid Raden:
- Strategische- en beleidsdoelstellingen toevoegen/aanpassen/schrappen 
- Actieplannen toevoegen/aanpassen/schrappen

 Bevoegdheid College van burgemeester en schepenen en Vast Bureau
- Acties toevoegen/aanpassen/schrappen
- Kennisgeving aan de Raden via de eerstvolgende aanpassing van het 
meerjarenplan

Stemming
Stemmen voor: 10 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:

3 Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michael Henen

Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
4. Vaststelling jaarrekening 2021: gedeelte 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, specifiek artikels 260 en 261
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus 
(BVR BBC), gewijzigd op 7 september 2018
Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC), gewijzigd 
op 12 september 2018
Gelet op de laatste aanpassing van het meerjarenplan voor boekjaar 2021, vastgesteld op 25 november 
2021
Gelet op de bespreking in het MAT en het overlegcomité gemeente-OCMW op 2 mei 2022
Overwegende dat de jaarrekening, de toelichting en de documentatie veertien dagen voor de vergadering 
aan ieder lid van de raad ter beschikking werden gesteld 
besluit
Artikel 1 De gemeenteraad stelt het gedeelte van de jaarrekening 2021 voor de gemeente Voeren 

vast met volgende resultaten:
Gezamenlijk voor gemeente en OCMW:

Beschikbaar budgettair 
resultaat

5.115.812 euro

Autofinancieringsmarge 1.118.048 euro
Kredietrealisatie:

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

Kredieten GEMEENTE VOEREN
Exploitatie 4.192.771 5.856.595 4.389.893 5.807.996 4.410.417 5.635.486
Investeringen 1.953.415 195.357 4.736.503 991.515 2.694.605 868.714
Financiering 283.188 1.155.368 264.914 837.984 264.914 837.984

Leningen en Leasings 283.188 317.385 264.914 0 264.914 0
Toegestane leningen en 
betalingsuitstel

0 837.983 0 837.984 0 837.984

Overige financieringstransacties 0 0 0 0 0 0
Artikel 2 De jaarrekening wordt onderworpen aan de goedkeuring van de toezichthoudende overheid



Stemming
Stemmen voor: 10 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:

3 Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michael Henen

Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
5. Goedkeuring jaarrekening 2021: gedeelte OCMW Voeren
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief 
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, specifiek artikels 260 en 261
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus 
(BVR BBC), gewijzigd op 7 september 2018
Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC), gewijzigd 
op 12 september 2018
Gelet op de laatste aanpassing van het meerjarenplan voor boekjaar 2020, vastgesteld op 25 november 
2021
Gelet op de bespreking in het MAT en het overlegcomité gemeente-OCMW op 2 mei 2022
Overwegende dat de jaarrekening, de toelichting en de documentatie veertien dagen voor de vergadering 
aan ieder lid van de raad ter beschikking werden gesteld
besluit
Artikel 1 De gemeenteraad keurt het gedeelte van de jaarrekening 2021 dat door de raad voor 

maatschappelijk welzijn werd vastgesteld goed, met volgende resultaten:
Gezamenlijk voor gemeente en OCMW:

Beschikbaar budgettair 
resultaat

5.115.812 euro

Autofinancieringsmarge 1.118.048 euro
Kredietrealisatie:

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

Kredieten OCMW VOEREN
Exploitatie 788.685 500.792 836.418 493.308 822.237 468.018
Investeringen 6.035 2.378 10.967 4.000 9.000 4.000
Financiering 0 2.273 0 -4.000 0 -4.000

Leningen en Leasings 0 0 0 0 0 0
Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
Overige financieringstransacties 0 2.273 0 -4.000 0 -4.000

Stemming
Stemmen voor: 10 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:

3 Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michael Henen

Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
6. Advies over jaarrekening 2021 - kerkbestuur Sint-Martinus 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
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op 
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de 
erkende erediensten, artikelen 39 tot en met 43



Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 
besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst, artikel 1 tot en met 12
Overwegende dat de jaarrekeningen van de kerkbesturen onderworpen zijn aan het advies van de 
gemeenteraad en bij ontstentenis van het versturen van dit advies naar de provinciegouverneur binnen 
een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na ontvangst van de jaarrekening, wordt de 
gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht
Overwegende dat de gemeente Voeren de jaarrekening 2021 van het kerkbestuur Sint-Martinus Sint-
Martens-Voeren ontving op 21 april 2022
Gelet op de jaarrekening 2021 van het kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-Voeren, door de kerkraad 
vastgesteld op 12 maart 2022, met een saldo van 32.471,91 euro voor exploitatie (N) en een saldo van 
123.270,99 euro voor investeringen (Z)

Exploitatie Investeringen

 
Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot

Sint-Martinus (Sint-Martens-Voeren) € 14.259,23 € 32.471,91 € 0,00 € 123.270,99

Gelet op het nazicht door de financieel directeur aan de hand van een checklist 
besluit
Artikel 1 Er wordt een gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2021 van het kerkbestuur Sint-

Martinus Sint-Martens-Voeren 
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken 

overheden
Stemming
Stemmen voor: 12 Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-

Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michael Henen, 
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont, 
Alexandra van Gestel

Stemmen 
tegen:

0

Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
7. Advies over jaarrekening 2021 - kerkbestuur Sint-Petrus 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
Gelet op het Eredienstendecreet van 7 mei 2004, artikelen 54 tot en met 56
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op 
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de 
erkende erediensten, artikelen 39 tot en met 43
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 
besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst, artikel 1 tot en met 12
Overwegende dat de jaarrekeningen van de kerkbesturen onderworpen zijn aan het advies van de 
gemeenteraad en bij ontstentenis van het versturen van dit advies naar de provinciegouverneur binnen 
een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na ontvangst van de jaarrekening, wordt de 
gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht
Overwegende dat de gemeente Voeren de jaarrekening 2021 van het kerkbestuur Sint-Petrus Teuven 
ontving op 21 april 2022
Gelet op de jaarrekening 2021 van het kerkbestuur Sint-Petrus Teuven, door de kerkraad vastgesteld op 
23 maart 2022, met een saldo van 18.885,94 euro voor exploitatie (N) en een saldo van 0 euro voor 
investeringen (Z)



Exploitatie Investeringen

 
Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot

Sint-Petrus (Teuven) € 12.244,93 € 18.885,94 € 0,00 € 0,00

Gelet op het nazicht door de financieel directeur aan de hand van een checklist 
besluit
Artikel 1 Er wordt een gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2021 van het kerkbestuur Sint-

Petrus Teuven
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken 

overheden
Stemming
Stemmen voor: 12 William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 
Michael Henen, Steven Heusschen, Alicia Dodemont, 
Alexandra van Gestel

Stemmen 
tegen:

0

Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
8. Advies over jaarrekening 2021 - kerkbestuur Sint-Heribertus 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
Gelet op het Eredienstendecreet van 7 mei 2004, artikelen 54 tot en met 56
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op 
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de 
erkende erediensten, artikelen 39 tot en met 43
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 
besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst, artikel 1 tot en met 12
Overwegende dat de jaarrekeningen van de kerkbesturen onderworpen zijn aan het advies van de 
gemeenteraad en bij ontstentenis van het versturen van dit advies naar de provinciegouverneur binnen 
een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na ontvangst van de jaarrekening, wordt de 
gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht
Overwegende dat de gemeente Voeren de jaarrekening 2021 van het kerkbestuur Sint-Heribertus 
Remersdaal ontving op 21 april 2022
Gelet op de jaarrekening 2021 van het kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal, door de kerkraad 
vastgesteld op 19 april 2022, met een saldo van 39.046,64 euro voor exploitatie (N) en een saldo van 0 
euro voor investeringen (Z)

Exploitatie Investeringen

 
Gem. Toelage Overschot Gem. 

Toelage Overschot

Sint-Heribertus (Remersdaal) € 11.545,64 € 
39.046,64 € 0,00 € 0,00

Gelet op het nazicht door de financieel directeur aan de hand van een checklist
Overwegende dat de rekeninguittreksels nog bezorgd werden door de penningmeester 
besluit
Artikel 1 Er wordt een gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2021 van het kerkbestuur Sint-

Heribertus Remersdaal
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken 

overheden



Stemming
Stemmen voor: 12 William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-

Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michael Henen, 
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont, 
Alexandra van Gestel

Stemmen 
tegen:

0

Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
9. Advies over jaarrekening 2021 - kerkbestuur OLV Ten Hemelopneming Moelingen
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 Eredienstendecreet van 7 mei 2004, artikelen 54 tot en met 56
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op 
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de 
erkende erediensten, artikelen 39 tot en met 43
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 
besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst, artikel 1 tot en met 12
Overwegende dat de jaarrekeningen van de kerkbesturen onderworpen zijn aan het advies van de 
gemeenteraad en bij ontstentenis van het versturen van dit advies naar de provinciegouverneur binnen 
een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na ontvangst van de jaarrekening, wordt de 
gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht
Overwegende dat de gemeente Voeren de jaarrekening 2021 van het kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw ten 
Hemelopneming Moelingen ontving op 21 april 2022
Gelet op de jaarrekening 2021 van het kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming Moelingen, 
door de kerkraad vastgesteld op 14 januari 2022, met een saldo van 1.019,64 euro voor exploitatie (N) en 
een saldo van 66.824,28 euro voor investeringen (Z)

Exploitatie Investeringen

 
Gem. Toelage Overschot Gem. 

Toelage Overschot

Onze-Lieve-Vrouw ten 
Hemelopneming (Moelingen) € 26.073,58 € 1.019,64 € 11.405,55 € 66.824,28

Gelet op het nazicht door de financieel directeur aan de hand van een checklist
besluit
Artikel 1 Er wordt een gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2021 van het kerkbestuur OLV 

ten Hemelopneming Moelingen 
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken 

overheden
Stemming
Stemmen voor: 13 William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 
Michael Henen, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, 
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel

Stemmen 
tegen:

0

Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
10. Advies over jaarrekening 2021 - kerkbestuur Sint-Lambertus '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 het Eredienstendecreet van 7 mei 2004, artikelen 54 tot en met 56
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op 
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de 
erkende erediensten, artikelen 39 tot en met 43
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 
besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst, artikel 1 tot en met 12
Overwegende dat de jaarrekeningen van de kerkbesturen onderworpen zijn aan het advies van de 
gemeenteraad en bij ontstentenis van het versturen van dit advies naar de provinciegouverneur binnen 
een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na ontvangst van de jaarrekening, wordt de 
gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht
Overwegende dat de gemeente Voeren de jaarrekening 2021 van het kerkbestuur Sint-Lambertus ‘s-
Gravenvoeren ontving op 21 april 2022
Gelet op de jaarrekening 2021 van het kerkbestuur Sint-Lambertus ‘s-Gravenvoeren, door de kerkraad 
vastgesteld op 21 februari 2022, met een saldo van 14.149,71 euro voor exploitatie (N) en een saldo van 
3.918,56 euro voor investeringen (Z)

Exploitatie Investeringen

 
Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot

Sint-Lambertus (‘s-Gravenvoeren) € 35.058,58 € 14.149,71 € 0,00 € 3.918,56

Gelet op het nazicht door de financieel directeur aan de hand van een checklist
Overwegende dat de penningmeester volgende zaken nog bezorgde: een toelichting ivm. de boekingen 
op foutieve MAR-codes, het ontbrekende rekeninguittreksel en een aangepaste Staat van Vermogen met 
als bedrag voor de financiële schulden € 100.000 ipv. € 1.000.000 
besluit
Artikel 1 Er wordt een gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2021 van het kerkbestuur Sint-

Lambertus ’s-Gravenvoeren 
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken 

overheden
Stemming
Stemmen voor: 10 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:

3 Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michael Henen

Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
11. Advies over jaarrekening 2021 - kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief 
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Eredienstendecreet van 7 mei 2004, artikelen 54 tot en met 56
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op 
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de 
erkende erediensten, artikelen 39 tot en met 43
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 
besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst, artikel 1 tot en met 12



Overwegende dat de jaarrekeningen van de kerkbesturen onderworpen zijn aan het advies van de 
gemeenteraad en bij ontstentenis van het versturen van dit advies naar de provinciegouverneur binnen 
een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na ontvangst van de jaarrekening, wordt de 
gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht
Overwegende dat de gemeente Voeren de jaarrekening 2021 van het kerkbestuur Sint-Petrus Sint-
Pieters-Voeren ontving op 21 april 2022
Gelet op de jaarrekening 2021 van het kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren, door de kerkraad 
vastgesteld op 13 april 2022, met een saldo van 15.129,17 euro voor exploitatie (N) en een saldo van 
22.359,25 euro voor investeringen (Z)

Exploitatie Investeringen

 
Gem. Toelage Overschot Gem. 

Toelage Overschot

Sint-Petrus (Sint-Pieters-Voeren) € 29.098,05 € 
15.129,17 € 0,00 € 22.359,25

Gelet op het nazicht door de financieel directeur aan de hand van een checklist
Overwegende de toelichting bezorgd door de penningmeester dat de datum van goedkeuring door de 
kerkraad op het rapport nog de (fictieve) datum is die werd ingevuld om het rapport vrij te geven voor 
voorafgaande raadpleging door het Centraal Kerkbestuur
Overwegende de aanbeveling voldoende te waken over het evenwicht van de ontvangsten en uitgaven 
van het privaat patrimonium
besluit
Artikel 1 Er wordt een gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2021 van het kerkbestuur Sint-

Petrus Sint-Pieters-Voeren met de vraag attent te zijn voor het evenwicht van de 
ontvangsten en uitgaven van het privaat patrimonium

Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken 
overheden

Stemming
Stemmen voor: 13 William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 
Michael Henen, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, 
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel

Stemmen 
tegen:

0

Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
12. Rapportering klachten 2020 +2021
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief 
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 1 maart 2012 waarin een systeem van 
klachtenbehandeling werd goedgekeurd
Gelet op artikel 303 van het decreet lokaal bestuur waarin bepaald wordt dat de algemeen directeur 
jaarlijks rapporteert over de klachten ingediend tegen de gemeente aan de gemeenteraad
Overwegende dat er in 2020 in totaal 27 klachten werden ingediend; waarvan 14 bij het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur en dat de gouverneur bij al deze klachten besloten heeft om niet op te treden, 
behalve voor 1 schorsing; waarvan 12 klachten werden ingediend bij de Vaste Commissie voor 
Taaltoezicht in verband met taalaangelegenheden en dat de behandeling hiervan tot de bevoegdheid van 
de burgemeester behoort; en waarvan 1 gebundelde klacht van een burger, die beantwoord werd en 
ongegrond werd verklaard
Overwegende dat er in 2021 in totaal 4 klachten werden ingediend; waarvan 1 bij het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur en dat de gouverneur besloot om niet op te treden; waarvan 3 klachten werden 
ingediend bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht in verband met taalaangelegenheden en dat de 
behandeling hiervan tot de bevoegdheid van de burgemeester behoort; waarvan er geen officiële klachten 
door burgers werden ingediend



besluit
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van het overzicht van klachten ingediend tegen de 

gemeente Voeren van 2020 en 2021
13. Aanvraag subsidie zomerkampen Voeren 2000
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 41, §2, punt 23 van het decreet lokaal bestuur met betrekking tot de bevoegdheid van de 
gemeenteraad om nominatieve subsidies toe te kennen
Overwegende dat Voeren 2000 vzw op 20 april een subsidieaanvraag voor de organisatie van 
zomerkampen heeft ingediend (in bijlage)
Overwegende dat de vzw in de zomer van 2022 opnieuw twee zomerkampen organiseert waarbij 90 
kinderen zich creatief kunnen uitleven
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 september 2021 waarbij voor de organisatie van 
gelijkaardige kampen in 2021 een subsidie van 500 euro werd toegekend
besluit
Artikel 1 Dit besluit impliceert een financiële opvolging
Artikel 2 De gemeenteraad keurt voor 2022 een nominatieve subsidie van 500 euro goed voor de 

organisatie van zomerkampen door Voeren 2000
Artikel 3 De subsidie wordt aan Voeren 2000 uitbetaald vanaf budgetartikel 

6490204/07510/VRI01/VRI01.1 
Stemming
Stemmen voor: 10 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:

3 Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michael Henen

Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
14. Kennisneming Kleine Landeigendom Sociale Huisvestingsmaatschappij - Gewone Algemene 

Vergadering 2 juni 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 de brief van Kleine Landeigendom Sociale Huisvestingsmaatschappij van 28 april 2022 
betreffende de Gewone algemene vergadering van 2 juni 2022 om 19u30 in de burelen van de Kleine 
Landeigendom, Pliniuswal 1 bus 2 te 3700 Tongeren
Overwegende dat de algemene volgens de statuten dient gehouden te worden op de laatste donderdag 
van de maand mei maar verplaatst werd omdat 26 mei 2022 een feestdag is
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 2021 inclusief het bijzonder verslag sociaal 

oogmerk en de klachtenrapportering
3. Aanstelling commissaris-revisor boekjaren 2021-2022-2023
4. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2021
5. Jaarrekening 2021
6. Kwijting bestuurders en bedrijfsrevisor
7. Aandelenwijziging 2021
8. Ontslag bestuurder
9. Aanstelling bestuurder

Overwegende dat de gemeente een volmacht dient te verlenen aan een vennoot zoals toegelaten is door 
de statuten of de volmacht blanco terug te bezorgen uiterlijk op 20 mei 2022



Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2020 betreffende “Aanstelling afgevaardigde Kleine 
Landeigendom” waarin Hilde Broers aangeduid werd als afgevaardigde en Lizzy Buijsen als 
plaatsvervanger voor deze legislatuur 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 mei 2022 betreffende “Kleine 
Landeigendom Sociale Huisvestingsmaatschappij – Gewone algemene vergadering 2 juni 2022” waarin 
goedgekeurd werd de volmacht te verlenen aan Jean-Marie Geelen volgens het besluit van de 
gemeenteraad van 28 maart 2019
besluit
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de brief van Kleine Landeigendom Sociale 

Huisvestingsmaatschappij van 28 april 2022 betreffende de Gewone algemene vergadering 
van 2 juni 2022 om 19u30 in de burelen van de Kleine Landeigendom, Pliniuswal 1 bus 2 te 
3700 Tongeren

Artikel 2 De gemeenteraad neemt kennis van 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 2021 inclusief het bijzonder 

verslag sociaal oogmerk en de klachtenrapportering
3. Aanstelling commissaris-revisor boekjaren 2021-2022-2023
4. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2021
5. Jaarrekening 2021
6. Kwijting bestuurders en bedrijfsrevisor
7. Aandelenwijziging 2021
8. Ontslag bestuurder
9. Aanstelling bestuurder

Artikel 3 De gemeente wordt vertegenwoordigd door Hilde Broers zoals vastgesteld in het 
gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2020 “Aanstelling afgevaardigde Kleine 
Landeigendom” waarin Hilde Broers aangeduid werd als afgevaardigde en Lizzy Buijsen als 
plaatsvervanger voor deze legislatuur 

15. De Lijn - 31ste algemene vergadering van aandeelhouders 
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 De Lijn van 4 mei 2022 betreffende de 31ste algemene vergadering van 
aandeelhouders – uitnodiging, agenda en identificatie-/volmachtformulier. De vergadering vindt plaats op 
31 mei 2022 om 14u00 stipt in Van der Valk Hotel, Rode-Kruisplein 1-4, 2800 Mechelen
Overwegende de agenda van de algemene vergadering:

1. Verwelkoming en inleiding
2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van 

commissarissen-revisoren 
a. Beleidsverslag
b. Commentaar bij de jaarrekening
c. Mededeling van het verslag van het college van commissarissen-revisoren
d. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening

3. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van 
commissarissen-revisoren

4. Goedkeuring jaarrekening 2021
5. Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van 

commissarissen-revisoren voor het boekjaar 2021
6. Aanstelling van de commissarissen-revisoren – verlenging van de opdracht voor de boekjaren 

2022, 2023 en 2024
7. Varia-rondvraag

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 mei 2019 betreffende “De Lijn – 28ste gewone algemene 
vergadering van aandeelhouders” waarin beslist werd dat mevrouw Lizzy Buijsen-Baillien aangewezen 
werd als vertegenwoordiger en de heer Jean-Marie Geelen als plaatsvervanger voor deze legislatuur
besluit
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de brief van De Lijn van 4 mei 2022 betreffende de 

31ste algemene vergadering van aandeelhouders – uitnodiging, agenda en identificatie-
/volmachtformulier. De vergadering vindt plaats op 31 mei 2022 om 14u00 stipt in Van der 
Valk Hotel, Rode-Kruisplein 1-4, 2800 Mechelen

Artikel 2 De gemeenteraad keurt de agenda voor de gewone algemene vergadering goed



Stemming
Stemmen voor: 10 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:

3 Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michael Henen

Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
16. Limburg.net - Algemene Vergadering 22 juni 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
Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid 
is, en meer bepaald een Opdrachthoudende Vereniging zoals bedoeld in artikel 398, §2, 3° van het 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur (verder ‘DLB’)
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net
Gelet op de statuten van Limburg.net (verder ‘de Statuten’)
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net van 27 april 2022 tot goedkeuring van de 
agenda van de algemene vergadering van Limburg.net van woensdag 22 juni 2022 om 18u30
Gelet dat de volgende agendapunten werden vastgesteld: 
1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 15 december 2021
2. Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten)
3. Jaarrekening en jaarverslag per 31 december 2021
4. Activiteitenverslag 2021
5. Kwijting aan de bestuurders (art. 454 DLB, art. 40 statuten)
6. Kwijting aan de commissaris (art. 454 DLB, art. 40 statuten)
7. Ontslag en benoeming bestuurder en adviserend bestuurder raad van bestuur (art. 20 statuten)

a. Mevrouw Ingrid Erlingen – bestuurder, wordt vervangen door de heer Koen  Sleypen (beslissing 
RVB 15/12/21).

b. Dhr. Tom Cox – adviserend bestuurder, wordt vervangen door de heer Jan Vangenechten 
(beslissing RVB 12/01/22).

8. Benoeming leden en plaatsvervangers algemeen comité (art. 29 statuten)
a. De heer Guido Steurs vervangt de heer Fons Verwimp als plaatsvervanger voor de gemeente 

Tessenderlo voor het algemeen comité. 
b. Mevrouw Sofie De Waele vervangt de heer Guido Ector als effectieve afgevaardigde voor de stad 

Herk-de-Stad voor het algemeen comité.
c. Mevrouw Mieke Loyens vervangt de heer Mathieu Eycken als plaatsvervanger voor de gemeente 

Riemst.
9. Varia
besluit
Artikel 1 De agendapunten van de algemene vergadering van woensdag 22 juni 2022 van de 

Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd
Artikel 2 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit 

en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de Opdrachthoudende Vereniging 
middels het bezorgen van een afschrift in tweevoud aan Limburg.net

Stemming
Stemmen voor: 10 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:

3 Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michael Henen

Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
 



17. Woonzo cvba - gewone algemene vergadering, 11 juni 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 de brief van Woonzo cvba van 10 mei 2022 betreffende de gewone algemene vergadering 
die zal doorgaan op 11 mei 2022 om 10u00 in de vergaderzaal van de vennootschap (Hasseltsesteenweg 
28/1 3700 Tongeren) 
Overwegende de agenda van de gewone algemene vergadering:

1. Welkom aan de leden van de Algemene vergadering en proces-verbaal van de Algemene 
Vergadering (samenstelling van het bureel) 

2. Keuring verslag van de JAV van 12.06.2021
3. Keuring jaarverslag van de Raad van Bestuur 2021
4. Keuring Bijzonder Verslag omtrent het Sociaal Oogmerk 2021
5. Verslag van de commissaris
6. Keuring jaarrekening 2021
7. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris
8. Bestemming van het resultaat
9. Ontslagen en benoemingen
10. Toelichting bij de stand van zaken van de transitie naar één Limburgse Woonmaatschappij
11. Varia 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2020 betreffende de aanstelling afgevaardigde 
– Woonzo waarin Hilde Broers aangesteld werd als afgevaardigde voor Woonzo cvba 
besluit
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de brief van Woonzo cvba van 10 mei 2022 

betreffende de gewone algemene vergadering die zal doorgaan op 11 mei 2022 om 10u00 
in de vergaderzaal van de vennootschap (Hasseltsesteenweg 28/1 3700 Tongeren) 

Artikel 2 De gemeenteraad keurt de agenda van de gewone algemene vergadering van Woonzo 
cvba:

1. Welkom aan de leden van de Algemene vergadering en proces-verbaal van de 
Algemene Vergadering (samenstelling van het bureel) 

2. Keuring verslag van de JAV van 12.06.2021
3. Keuring jaarverslag van de Raad van Bestuur 2021
4. Keuring Bijzonder Verslag omtrent het Sociaal Oogmerk 2021
5. Verslag van de commissaris
6. Keuring jaarrekening 2021
7. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris
8. Bestemming van het resultaat
9. Ontslagen en benoemingen
10. Toelichting bij de stand van zaken van de transitie naar één Limburgse 

Woonmaatschappij
11. Varia 

Artikel 3 Een afschrift van dit besluit en de volmacht te bezorgen aan cvba Woonzo, 
Hasseltstesteenweg 28b1, 3700 Tongeren

Stemming
Stemmen voor: 10 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:

3 Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michael Henen

Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
18. De Watergroep - Algemene vergadering, 10 juni 
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 De Watergroep van 10 mei 2022 betreffende de algemene vergadering die zal 
plaatsvinden op 10 juni 2022 om 10u30 in de Feestzaal Waerboom, Jozef Mertensstraat 140, 1702 Groot-
Bijgaarden 
Overwegende de agenda van de algemene vergadering:

1. Jaarverslag 2021 van de raad van bestuur
2. Verslag van de commissaris over de jaarrekening 2021
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2021
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Kwijting aan de commissaris

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2019 beteffende de aanduiding van 
vertegenwoordigers in de aandeelhoudersbesturen en algemene vergadering van De Watergroep en dat 
Lizzy Buijsen aangesteld werd als vertegenwoordiger en Shanti Huynen als plaatsvervanger voor deze 
legislatuur
besluit
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de brief van De Watergroep van 10 mei 2022 

betreffende de algemene vergadering die zal plaatsvinden op 10 juni 2022 om 10u30 in de 
Feestzaal Waerboom, Jozef Mertensstraat 140, 1702 Groot-Bijgaarden 

Artikel 2 De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering goed
Artikel 3 Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan De Watergroep
Stemming
Stemmen voor: 10 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:

3 Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michael Henen

Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
19. Cipal - algemene vergadering van de dienstverlenende van 23 juni
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 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 40 inzake 
de bevoegdheid van de gemeenteraad en inzake de intergemeentelijke samenwerking
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg 
“Cipal”)
Gelet op de statuten van Cipal
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 augustus 2019 inzake de aanduiding van de 
vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal en dat Rik Tomsin werd 
aangeduid als afgevaardigde en Joris Gaens als plaatsvervanger
Gelet op de oproeping tot de algemene vergadering van Cipal van 23 juni 2022 met de volgende 
agendapunten:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021, afgesloten op 31 

december 2021
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021, afgesloten op 

31 december 2021
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van 

hun mandaat tijdens het boekjaar 2021
7. Benoeming commissaris en vaststelling vergoeding
8. Vervanging bestuurder



9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze algemene vergadering
Gelet op de voorstellen van de raad van bestuur van Cipal
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te weigeren
besluit
Artikel 1 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de 

agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 23 juni 2022 
goedgekeurd

Artikel 2 De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de algemene 
vergadering van Cipal van 23 juni 2022 te handelen en te beslissen conform dit 
besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of 
indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, 
dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan 
elke volgende vergadering met dezelfde agenda

Artikel 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal

Stemming
Stemmen voor: 10 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:

3 Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michael Henen

Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
20. EthiasCo cvba - Gewone algemene vergadering, 9 juni 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 de brief van EthiasCo cvba van 10 mei 2022 betreffende de uitnodiging voor de gewone 
algemene vergadering van 9 juni 2022 om 10u30 in het “Square Brussels Convention Centre” op de 
Kunstberg in Brussel
Overwegende dat de gemeente zich kan laten vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 25 van de 
statuten ofwel

a) Door een lid van de bestuursorganen of van het personeel van het bestuur of instelling
b) Door een vertegenwoordiger van een ander bij EthiasCo aangesloten bestuur of instelling

Overwegende dat de gemeente 2 deelbewijzen/stemmen heeft
Overwegende de agenda van deze algemene vergadering:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het 

resultaat
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5. Statutaire benoemingen

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 mei 2019 waarin Rik Tomsin aangeduid werd als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Ethias voor deze legislatuur
Gelet op het beluit van de gemeenteraad van 23 januari 2020 betreffende de aanstelling van een 
plaatsvervanger afgevaardigde voor Ethias voor deze legislatuur en dat de gemeenteraad Yolanda 
Daems aanduidde als plaatsvervanger 
besluit
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de brief van EthiasCo cvba van 10 mei 2022 

betreffende de uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van 9 juni 2022 om 
10u30 in het “Square Brussels Convention Centre” op de Kunstberg in Brussel

Artikel 2 De gemeenteraad keurt de agenda goed 
Artikel 3 De gemeenteraad duidt Rik Tomsin aan om de gemeente Voeren te vertegenwoordigen en 

duidt Yolanda Daems aan als vervanger zoals vastgesteld op de gemeenteraad van 23 
januari 2020



Artikel 4 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan 
EthiasCo

Stemming
Stemmen voor: 10 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:

3 Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michael Henen

Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
21. Aanpassing rooilijn en openbaar domein Pley, '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
Overwegende dat de gemeente bij akte het perceel Voeren zesde afdeling sectie A nr. 362G/deel heeft 
verworven, zijnde het plein voor en langs de Sint-Lambertuskerkkerk, dit ten gevolge van een akkoord met 
het Kerkbestuur van ’s-Gravenvoeren
Gelet op bijgaand plan, waar dat grondstuk aangeduid is in groene kleur
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863, bij de wet van 
9 augustus 1948 en bij decreet van 4 april 2014, inzonderheid de artikels 27 tot en met 29
Gelet op het Decreet houdende de gemeentewegen van 03/05/2019
Gelet op de bepalingen opgenomen in artikel 14 en in artikels 16, 17, 18 en 19 van vernoemd Decreet 
houdende de gemeentewegen en het vastleggen of aanpassen van rooilijnplannen
Overwegende dat de aankoop van dit terrein door de gemeente in wezen betekent dat het terrein voor de 
kerk openbaar domein kan worden, dat hiervoor een aanpassing van de rooilijn van de daar gelegen 
buurtweg nr. 42 noodzakelijk is
Overwegende dat om praktische redenen de opname in het openbaar domein nodig is, redenen zoals 
daar zijn een duidelijke afbakening van het openbaar domein van een gemeente en een logische 
afbakening in functie van onderhoud en herstel van datzelfde openbaar domein
Overwegende dat “Artikel 1. Toepassingsgebied” van de Wegcode toepasselijk in Vlaanderen stelt dat “Dit 
reglement geldt voor het verkeer op de openbare weg en het gebruik ervan, door voetgangers, 
voertuigen, trek-, last- of rijdieren en vee.” (eigen vette druk)
Overwegende dat hieruit blijkt dat de Wegcode enkel van toepassing is op het openbaar domein van een 
gemeente, dat het gehele plein “Pley” dan ook best als openbaar domein aangeduid wordt
Overwegende dat deze aanpassing slechts een beperkte impact heeft op het algemeen openbaar 
karakter van het bestaande plein, dat het gebruik van de andere delen van het openbaar domein aldaar 
niet in gevaar komen door deze geringe aanpassing van de rooilijn
Overwegende dat de aanpassing aan de Atlas der Buurtwegen van ‘s-Gravenvoeren aangewezen is 
omwille van de hierboven opgesomde redenen
Overwegende dat het voorstel van de eigen diensten is om het volledige grondstuk genaamd “LOT 1, 
362G/deel, 8a12ca” op te nemen in het openbaar domein, en de toekomstige rooilijn te laten verlopen 
volgens de opeenvolgende reeks meetpunten genummerd 20-21-22-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-
45-6 op het bijgaande plan; dat deze rooilijn op deze manier de zijgevel volgt van de boerderij op Pley nr. 
8, vervolgens de poort en muur van de pastorie, de gevel van de kerk, vanaf punt 36 de verhoogde plint 
van de kerk, om te eindigen bij punt 6 en daar aan te sluiten bij de hoek van het pand Pley nr. 18
besluit
Artikel 1 Akkoord te gaan met de opname van het volledige perceel Voeren zesde afdeling, sectie A, 

nr. 362G/deel, op bijgaand plan vermeld als LOT 1 en groen gekleurd, in het openbaar 
domein van de gemeente Voeren

Artikel 2 De voorgestelde rooilijn, zoals weergegeven op het bijgevoegde plan, via de vermelde 
procedure te laten vastleggen

Artikel 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het de verdere procedure en 
met het organiseren van het openbaar onderzoek over de aanpassing van de rooilijn en 
van de Atlas van de Buurtwegen



Stemming
Stemmen voor: 13 William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 
Michael Henen, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, 
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel

Stemmen 
tegen:

0

Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
22. Goedkeuring jaarverslag 2021 en jaarrekening 2021 - Interlokale Vereniging Plaatselijke 

Groep Haspengouw - PDPO III
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 42 van het provinciedecreet
Gelet op volgende doelstelling, actieplan en actie van het meerjarenplan 2020-2025

- Beleidsdoestelling BD000002 ‘Limburg goed om te leven en te werken’
- Actieplan AP00008 ‘Ontwikkelen van een weerbaar platteland’
- Actie AC000050 ‘Inzetten op een belevingsvol platteland’

Gelet op het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 ingediend door de Interlokale Vereniging 
Plaatselijke Groep Haspengouw
Gelet op de artikelen 22 en 24 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de Interlokale 
Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw op grond waarvan de provincie Limburg als 
eerstverantwoordelijke partner ertoe gehouden is om jaarlijks binnen de zes maanden na afsluiting van 
het voorgaande boekjaar, de jaarrekening van de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw 
ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de 
provincieraad van de provincie Limburg
Gelet op artikel 25 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de Interlokale Vereniging 
Plaatselijke Groep Haspengouw, waarin bepaald wordt dat het jaarverslag samen met de rekening aan de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie Limburg ter 
goedkeuring moet worden voorgelegd
besluit
Artikel 1 De jaarrekening 2021 en het jaarverslag 2021 van de Interlokale Vereniging Plaatselijke 

Groep Haspengouw worden goedgekeurd. Beide documenten worden als integrerende 
bijlage aan dit besluit gehecht

Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving aan de deelnemende gemeenten en 
andere belanghebbenden bezorgd

Stemming
Stemmen voor: 10 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: 3 Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michael Henen
Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
23. Aanpassing: ICT-support 2022-2027: 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 het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2022 betreffende “ICT-support 2022-2027: 
Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma’s”



Overwegende dat in het kader van de opdracht “ICT-support 2022-2027” een bestek met nr. 2022-036 
werd opgesteld door Openbare Werken
Overwegende dat de Vlaamse Overheid – Agentschap Binnenlands Bestuur heeft laten weten dat er 
enkele aanpassingen in het bestek dienen te gebeuren 
Overwegende dat het bestek werd aangepast:

- Het artikelnummer waarnaar verwezen werd op pagina 3 “Afwijkingen, aanvullingen en 
opmerkingen” was het verkeerde artikelnummer -> 57 i.p.v. 43

- Gunningscriteria  “waarborg en service” diende de beoordelingscriteria meer gespecifieerd te 
worden -> De inschrijver met de beste waarborg en service, krijgt het maximum aantal punten 
(40). De andere inschrijvers verhoudingsgewijs minder

- Er wordt verwezen naar een plan van aanpak bij het hoofdstuk technische specificaties, dit mag 
niet mee opgenomen in de beoordeling van de offertes

- Prijsherziening werd niet toegelaten, bij de technische specificatie wordt vermeld dat de prijs 
jaarlijks indexeerbaar is. Voorgesteld wordt om het ook jaarlijks indexeerbaar te laten 

Overwegende dat het aangepaste bestek verstuurd wordt naar de reeds aangeschreven firma’s
Overwegende dat 25 juli 2022 om 12.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen van de 
offertes en dat deze limietdatum niet aangepast hoeft te worden 
besluit
Artikel 1 Goedkeuring wordt verleend aan de aanpassingen in het bestek met nr. 2022-036 

opgesteld door Openbare Werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten

Artikel 3 Volgende ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en krijgen het aangepaste 
bestek nagestuurd:
- CLB Group, Industrieterrein Kolmen 1085 te 3570 Alken
- Euro Sys Business Center, Centrum Zuid 1527a te 3530 Houthalen
- Appsys ICT Group, Grote baan 19b1 te 3530 Houthalen-Helchteren

Artikel 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 25 juli 2022 om 12.00 uur
Artikel 5 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2022, op 

budgetcode 6140009/01190/ORG05/ORG05.2.
Stemming
Stemmen voor: 13 William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 
Michael Henen, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, 
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel

Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
24. Huishoudelijk reglement en retributiereglement op de begraafplaatsen
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 artikelen 15bis, §2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen 
en de lijkbezorging
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij het 
decreet van 10 november 2005, het decreet van 18 april 2008, de decreten van 9 december 2011, het 
decreet van 22 februari 2013 en het decreet van 28 maart 2014
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van 
begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005
Gelet op het voorgaande reglement van 30 juni 2016, dewelke aanpassing behoeft
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het “huishoudelijk reglement en retributiereglement op de begraafplaatsen” zoals 
hierna weergegeven, goed:



I. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
1. Concessies
Artikel 1
De begraving van een stoffelijk overschot, de begraving van een asurn en de bijzetting van een asurn in 
een columbarium kunnen het voorwerp uitmaken van een concessie.
Artikel 2
De concessies worden enkel toegestaan op de plaatsen die daarvoor aangewezen zijn op de 
begraafplaatsen, volgens de door het college goedgekeurde plannen. 
Artikel 3
Het verlenen van een concessie door de gemeentelijke overheid houdt geen verhuring noch een verkoop 
in. Er mag aan de concessie nooit een andere bestemming worden gegeven dan die welke waarvoor ze 
werd verleend. Bij de aanvraag van een concessie moet de concessieaanvrager of zijn vertegenwoordiger 
bij overlijden beslissen wie in deze concessie mag begraven worden aan de hand van het gepast 
formulier.  De concessies zijn onoverdraagbaar. 
Artikel 4
De concessies worden verleend voor 20, 30, 40 of 50 jaar. De concessies worden verleend door het 
college van burgemeester en schepenen.
De concessies worden verleend onder de in het desbetreffende huishoudelijk reglement, het 
politiereglement en het retributiereglement bepaalde voorwaarden, zoals die gesteld zijn op het ogenblik 
van de concessieaanvraag.
Indien men kiest voor een grafkelder is het verplicht een concessie te nemen.
Artikel 5
De duur van het concessiecontract neemt een aanvang op de datum van de begraving en wordt 
bekrachtigd door een beslissing van het college van burgemeester en schepenen. 
Artikel 6
a. Hernieuwing vóór het verstrijken van de termijn

De concessies kunnen op uitdrukkelijke aanvraag vóór het verstrijken van de termijn hernieuwd 
worden.
De duur van de hernieuwing bedraagt 20 jaar. Na het overlijden van de concessiehouder kan elke 
natuurlijke persoon of rechtspersoon een aanvraag tot hernieuwing doen. De concessiehernieuwingen 
worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen. De concessiehernieuwingen 
worden toegestaan onder de voorwaarden die vastgesteld zijn in het desbetreffende huishoudelijk en 
retributiereglement en  het politiereglement, die gelden op het ogenblik van de aanvraag tot 
hernieuwing.

b. Hernieuwing op het einde van de termijn
Op het einde van de termijn is artikel 7§2 van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 
van 16 januari 2004 van toepassing, tenzij het college anders beslist. 

c. Hernieuwing zonder bijzetting
Met betrekking tot de personen die een aanvraag tot hernieuwing kunnen indienen en de duur ervan 
gelden dezelfde bepalingen als bij de hernieuwing vóór het verstrijken van de termijn.

d. Hernieuwing met bijzetting
Met betrekking tot de personen die een aanvraag tot hernieuwing kunnen indienen en de duur ervan 
gelden dezelfde bepalingen als bij de hernieuwing vóór het verstrijken van de termijn.

In geval van een hernieuwing start de concessie op de vervaldag van de voorgaande concessie.   
Artikel 7
In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een geconcedeerde nis wegens 
openbaar belang of dienstnoodzakelijkheid hebben de concessiehouders recht op het verkrijgen van een 
perceel van dezelfde oppervlakte of van een nis van dezelfde grootte, op dezelfde of op een andere 
begraafplaats in de gemeente.
De kosten van overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens of eventueel van een 
vervangende grafkelder zijn ten laste van de gemeente.
Artikel 8
In geval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats (sluiting van de begraafplaats) kan de 
concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding. Hij heeft het recht op het kosteloos 
verkrijgen van een grafruimte of van een nis van dezelfde oppervlakte op de nieuwe begraafplaats. De 
kosten voor de overbrenging van de stoffelijke overschotten zijn ten laste van het gemeentebestuur. De 
kosten voor de overbrenging van de grafmonumenten, evenals de kosten van een vervangende grafkelder 
zijn ten laste van de aanvrager.
2. Mortuarium
Artikel 9
De gemeentelijke mortuaria mogen enkel gebruikt worden voor:



1. het bewaren, in afwachting van de begraving, van de gevonden stoffelijke overschotten die nog 
geïdentificeerd moeten worden

2. het ontvangen van het stoffelijk overschot van overleden personen dat niet bewaard kan worden op de 
plaats van overlijden of in hun woonplaats

3. het opnemen van stoffelijke overschotten waarop ingevolge een rechterlijke beslissing een lijkschouwing 
moet worden verricht

4. het bewaren van stoffelijke overschotten voor vrijwaring van de openbare gezondheid 
5. het bewaren van stoffelijke overschotten waarvan de overbrenging is gevraagd door de nabestaanden of, bij 

ontstentenis, door elke belanghebbende
3. Begravingen
Artikel 10
De gemeente beschikt over 6 begraafplaats(en) gelegen te:

- Moelingen (aan de kerk)
- ’s Gravenvoeren (kerkhofstraat)
- Sint-Martens-Voeren (Einde)
- Sint-Pieters-Voeren (aan de kerk)
- Teuven (aan de kerk)
- Remersdaal (hoek Dorpstraat – Born)

Er wordt enkel begraven van maandag tot en met zaterdag tussen 8u en 16u, behalve voor rechterlijke 
doel. Het bijzetten van asurnen of uitstrooien van assen kan buiten deze uren mits afspraken met de 
gemeente.
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium en de 
asverstrooiing van:

1. de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood zijn aangetroffen
2. de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of daar werden aangetroffen, maar 

die in haar bevolkingsregisters, vreemdelingen- en wachtregister zijn ingeschreven
3. de personen, begunstigd met een recht op begraving in een geconcedeerd graf of met een recht op 

bijzetting in een geconcedeerde nis
4. uitzonderlijk en als de overledene een bijzondere relatie heeft gehad met de gemeente, kan het college van 

burgemeester en schepenen toestemming geven tot begraving op een gemeentelijke begraafplaats
5. de personen die dit in hun laatste wilsbeschikking te kennen hebben gegeven 

Artikel 11
De begravingen worden volgens plan en op een aangegeven volgorde uitgevoerd. Dat plan wijst de
percelen aan voor begraving in niet-geconcedeerde grond, geconcedeerde grond, grafkelders,
kindergraven, alsook voor de bijzetting in de nissen van het columbarium. 
De begraving, bewaring in een columbarium of uitstrooiing van de as op de gemeentelijke begraafplaats 
met nauwkeurig aanduiding van de plaats ervan, wordt opgetekend in een register dat bijgehouden wordt 
door de gemeente waar ze plaatsgevonden heeft.  Voor de uitstrooiing van de as beperkt de nauwkeurige 
aanduiding van de plaats zich tot de vermelding van de strooiweide (artikel 6 van het besluit van de 
Vlaamse regering van 14 mei 2004.)
Behoudens het verlenen van een concessie, is de begraving van een stoffelijk overschot of de begraving 
van een asurn, in een enkel graf, of de bijzetting van de urne in een columbarium op de gemeentelijke 
begraafplaatsen kosteloos voor de personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, het 
vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente.  Dit geldt eveneens voor de uitstrooiing van de as.  
Deze niet geconcedeerde graven kunnen na 10 jaar verwijderd worden.
Voor de begraving in volle grond worden er geen percelen gereserveerd.  In uitzonderlijke gevallen kan 
reservatie van een opnieuw vrijgekomen perceel toegestaan worden mits dit past in de indelingsplannen 
en mits betaling van een grafconcessie op datum van reservering.
a) Percelen voor begravingen in niet-geconcedeerde grond 
Artikel 12
De percelen om het niet-gecremeerde lichaam van één persoon in volle grond te begraven hebben een 
eenvormige oppervlakte van 2,20  m x 0,80 m en 1,60 m diep
De geconcedeerde percelen om de niet-gecremeerde lichamen van 2 personen in volle grond te begraven 
hebben een oppervlakte van 2,20 m x 0,80 m en 2,10 m diep.
De geconcedeerde percelen om de niet-gecremeerde lichamen van 3 personen in volle grond te begraven 
hebben een oppervlakte van 2,20 m x 0,80 m en 2,70 m diep.  Deze percelen worden niet door de 
werklieden van de gemeente gemaakt. De kosten van het graven van deze bijzondere diepe graven moet 
de familie van de overleden dragen.  De gemeente doet wel de bijzetting van de 2de en 3de overledene.
Een niet-gecremeerd lichaam kan vervangen door maximum 3 urnen.
b) Percelen bestemd voor het begraven in grafkelder
Artikel 13
Indien beschikbaar concedeert het gemeentebestuur reeds bestaande grafkelders tegen betaling zoals in 
het retributiereglement hieronder bepaald. Indien deze niet beschikbaar zijn, staat de concessiehouder of 
de nabestaanden zelf in voor de plaatsing van de grafkelders. De plaatsen voor de nieuwe grafkelders 



moeten volgens de beschikbare plaatsen gereserveerd worden en binnen de 30 kalenderdagen na 
toestaan van de concessie afgewerkt worden. Indien volgens de indelingsplannen van de begraafplaatsen 
geen percelen meer beschikbaar zijn voor het plaatsen van nieuwe grafkelders, kunnen enkel de percelen 
met bestaande grafkelders gebruikt worden.  
De buitenafmetingen van de grafkelders bedraagt maximum B 0,92 m x L 2,35 m x H 1,40 m. voor 2 
personen en  maximum B 0,92 m x L 2,35 m x H 1,85 m voor 3 personen. Grafkelders moeten openen 
aan de bovenzijde.
Artikel 14
Een grafkelder voor de begraving van maximaal 1 x 3 niet-gecremeerde lichamen wordt voorzien.
Artikel 15
De geconcedeerde percelen om de niet-gecremeerde lichamen van 1 x 2 of 1 x 3 personen te begraven in 
een grafkelder hebben een éénvormige oppervlakte van 2,30m x 0,90m 
c) Percelen bestemd voor de begraving van urnen
Artikel 16
De percelen om 1 x 1 urne te begraven hebben een eenvormige oppervlakte van 0,80m x 0,80m, voor 
zover beschikbaar op de begraafplaatsen 
Artikel 17
Concessies voor de begraving van asurnen worden verleend voor dezelfde duur en onder dezelfde 
algemene voorwaarden als bepaald voor de concessies van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten, 
met uitzondering van de retributies. 
d) Columbarium
Artikel 18
Columbariumconcessies worden verleend voor dezelfde duur en onder dezelfde algemene voorwaarden 
als bepaald voor de concessies van niet-gecremeerde lichamen.
Artikel 19
De geconcedeerde nissen in het columbarium, zijn bestemd voor 1 x 2 gecremeerde lichamen. De 
concessieaanvrager moet er zelf op toezien dat de afmetingen van de urnen zo gekozen worden dat ze 
toelaten dat 2 urnen per nis geplaatst kunnen worden. 
Voor de columbaria met uniforme naamplaat/afdekplaatmoet de afdekplaat verplicht aangekocht worden 
bij de gemeente. Indien gewenst kan een bijhorend vaasje aangekocht worden bij de gemeente.
Artikel 20
Als een columbariumconcessie om welke reden ook een einde neemt, kan de as worden uitgestrooid op 
de daartoe bestemde plaats van de begraafplaats.
Artikel 21
Zowel op de strooiweide als aan het columbarium wordt een plaats voorbehouden voor het aanbrengen 
van gedenkenisvoorwerpen. In geval van de urnemuur met uniforme afdekplaten, mogen op de 
afdekplaten van de urnenmuur geen gedenktekens geplaatst worden, tenzij vooraf goedgekeurd door het 
college. In geen geval mogen gedenktekens overhangen op naastgelegen gedenkplaten. 
Op strooiweides waar er een monument geplaatst is, biedt de gemeente een gratis naamplaatje aan op 
vraag van de nabestaande(n). Het naamplaatje blijft minstens 10 jaar. Na 10 jaar kan het plaatje 
verwijderd worden, onder andere wanneer er onvoldoende ruimte is voor het plaatsen van nieuwe 
naamplaatjes. In principe wordt het oudste naamplaatje weggenomen, maar hiervan kan afgeweken 
worden. 
4. Opgravingen
Artikel 22
Als een overledene in een andere gemeente wordt herbegraven, moet de burgemeester van die andere 
gemeente toestemming geven voor de herbegraving in zijn gemeente vooraleer het stoffelijk overschot 
wordt opgegraven.
Artikel 23
De aanvraag tot opgraving moet door de nabestaande schriftelijk worden gericht aan de burgemeester.
Er moeten steeds de volgende beschikkingen worden nageleefd:

a. dag en uur waarop de opgraving zal plaatsvinden worden in overleg met de dienst van de begraafplaatsen 
vastgesteld

b. het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen 
bemoeilijken of beletten moeten verwijderd worden vooraleer tot de opgraving wordt overgegaan

c. een gespecialiseerde firma zorgt voor het openleggen van het graf, het lichten van de kist uit het graf en het 
vullen van de kuil. Het openen en sluiten van de grafkelders gebeurt steeds door de gemeente

d) het openen van de nis, het uitnemen van de urn uit de nis en het opnieuw sluiten van de nis gebeuren door 
de zorgen van de gemeente.

d. De kosten van de opgraving en herbegraving zijn ten laste van de nabestaande van de overleden.



Artikel 24
Er moet tot een opgraving worden overgegaan in tegenwoordigheid van de grafmaker en van een 
gemachtigde die door de burgemeester is aangesteld en die er verslag van opmaakt. Zij kunnen de 
vernieuwing van de kist voorschrijven als ze dat nodig achten en ze kunnen elke andere maatregel nemen 
om de welvoeglijkheid en de openbare gezondheid te beschermen op kosten van de aanvrager.
Tijdens de ontgraving wordt de begraafplaats gesloten.
De burgemeester kan een nabestaande toestemming verlenen om de opgraving bij te wonen.
5. Graftekens, bouw- en beplantingswerkzaamheden – onderhoud van de graven
Artikel 25
Uitsluitend de gemeentelijk aangestelde is ertoe bevoegd:
- de as uit te strooien
- de kist of de urn in de kuil, de grafkelder of het columbarium te plaatsen
- een graf te delven voor begravingen of bijzettingen in volle grond en de kuil te vullen
- bestaande grafkelders te openen en te sluiten
- de nis in een columbarium te openen, te plaatsen en af te sluiten

II. RETRIBUTIEREGLEMENT 
Artikel 26
De grafconcessies worden verleend voor de prijs van respectievelijk :
1°) voor de in de bevolkingsregisters, vreemdelingenregisters of wachtregisters ingeschreven 
concessieaanvragers en voor concessieaanvragers die gedurende minstens 10 jaar in het bevolkings-of 
vreemdelingeregister van de gemeente Voeren ingeschreven waren, maar verhuisd zijn ten gevolge van 
een verblijf in een woonzorgcentrum, psychiatrisch ziekenhuis of opvang bij familie omwille van ouderdom 
of gezondheidsredenen :
20 jaar €150
30 jaar €225
40 jaar €300
50 jaar €375
Voor de begraving van een persoon jonger dan 18 jaar wordt het tarief met de helft verminderd.
Bij reservering van een perceel moet hiervoor een concessie betaald worden vanaf de dag van de 
reservering.
Bij gebruik van een bestaande grafkelders wordt eenmalig een bijkomende kost aangerekend van €400 te 
betalen vanaf de ingebruikname van de grafkelder  
2°) voor concessieaanvragers die niet in de bevolkingsregisters, vreemdelingenregisters of wachtregisters 
ingeschreven zijn :  
20 jaar €450
30 jaar €675
40 jaar €900
50 jaar €1.125
Voor de begraving van een persoon jonger dan 18 jaar wordt het tarief met de helft verminderd.
Bij reservering van een perceel moet hiervoor een concessie betaald worden vanaf de  dag van de 
reservering.
Bij gebruik van een bestaande grafkelders wordt eenmalig een bijkomende kost aangerekend van €1200 
te betalen vanaf de ingebruikname van de grafkelder  
Artikel 27
De concessies in columbarium worden verleend voor de prijs van respectievelijk :
1°) voor de in de bevolkingsregisters, vreemdelingenregisters of wachtregisters ingeschreven 
concessieaanvragers en voor mensen die gedurende minstens 10 jaar in het bevolkings-of 
vreemdelingeregister van de gemeente Voeren ingeschreven waren, maar verhuisd zijn ten gevolge van 
een verblijf in een woonzorgcentrum, psychiatrisch ziekenhuis of opvang bij familie omwille van ouderdom 
of gezondheidsredenen:
20 jaar €100
30 jaar €150
40 jaar €200
50 jaar €250
Voor de bijzetting van een persoon jonger dan 18 jaar wordt het tarief met de helft verminderd.
Aankoop afdekplaat in natuursteen voor uniforme columbaria : € 80
Aankoop uniform vaasje voor op de afdekplaat van uniforme columbaria: € 50
2°) voor concessieaanvragers die niet in de bevolkingsregisters, vreemdelingenregisters of wachtregisters 
ingeschreven zijn : (!!!! Zie art. 11)
20 jaar €250
30 jaar €375



40 jaar €500
50 jaar €625
Voor de bijzetting van een persoon jonger dan 18 jaar wordt het tarief met de helft verminderd.
Aankoop uniforme afdekplaat in natuursteen voor columbaria : € 80
Aankoop uniform vaasje voor op de afdekplaat van columbaria: € 50
Artikel 28
Voor de bijzetting van een 2e persoon in een graf zal er een extra retributie van €125 per bijzetting 
aangerekend worden, rekening houdend met de maximumcapaciteit van het bestaande graf.
Voor de bijzetting van een 2e urne in een columbarium zal er een extra retributie van €60 per bijzetting 
aangerekend worden, rekening houdend met de maximumcapaciteit van het bestaande columbarium.
Artikel 29
Hernieuwing van concessies
De duur van een hernieuwing van een concessie (met uitzondering van hernieuwing met bijzetting) 
bedraagt 20 jaar, onafhankelijk van de duur van de oorspronkelijke concessie. Daarna kan de concessie 
opnieuw hernieuwd worden. 
De prijs voor een hernieuwing bedraagt : 
1°) voor de in de bevolkingsregisters, vreemdelingenregisters of wachtregisters ingeschreven 
concessieaanvragers en voor mensen die gedurende minstens 10 jaar in het bevolkings-of 
vreemdelingeregister van de gemeente Voeren ingeschreven waren, maar verhuisd zijn ten gevolge van 
een verblijf in een woonzorgcentrum, psychiatrisch ziekenhuis of opvang bij familie omwille van ouderdom 
of gezondheidsredenen:
Concessie volle grond of grafkelder 20 jaar: € 150
Concessie columbarium  20 jaar € 100
2°) voor concessieaanvragers die niet in de bevolkingsregisters, vreemdelingenregisters of wachtregisters 
ingeschreven zijn: 
Concessie volle grond of grafkelder 20 jaar: € 450
Concessie columbarium  20 jaar € 250
Artikel 30
Belasting voor opgraving
Gemeentelijke belasting voor een opgraving: € 400 per lijkkist en €25 per asurn.  
6. Slotbepalingen
Artikel 31
Alle gevallen, niet bepaald in het huidig reglement, worden geregeld door het College van Burgemeester 
en Schepenen.
Artikel 32
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 1 juni 2022
Artikel 33
De voorgaande versies van het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen worden opgeheven.
Artikel 34
Dit huishoudelijk reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het 
Decreet Lokaal Bestuur
Stemming
Stemmen voor: 13 William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 
Michael Henen, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, 
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel

Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
25. Aankoop collectieve wapens (3 stuks)
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 politie Voeren in 2020 de aanvraag deed voor aankoop van 3 collectieve wapens.  
Dit werd voorgelegd en goedgekeurd in het politiecollege van 25 juni 2020.



Overwegende dat de aankoop werd toegekend aan de firma BWC, Ransbeekstraat 218, 1120 Brussel 
voor een bedrag van €8639,40 incl.btw voor 3 stuks. (bestelbon 2020/112)
Overwegende dat er meerdere keren per mail geïnformeerd werd naar de wapens, maar dat er steeds 
een reden gegeven werd dat de levering op zich liet wachten, werd er op 20-09-2021 een 
ingebrekestelling opgemaakt en overgemaakt. (ingebrekestelling in bijlage)
Overwegende de ontvangen brief van BWC op datum van 01-03-2022, waarin BWC te kennen geeft niet 
in staat te zijn om de levering uit te voeren. (brief in bijlage)
Overwegende dat er hierdoor opnieuw gezocht moest worden naar een leverancier voor collectieve 
wapens en dit niet via raamcontract, gezien deze wapens (scar.300) in raamcontract niet als meest 
geschikt bevonden werden en er ook geen compatibele munitie verkrijgbaar is
Overwegende dat er na rondvraag bij andere zones, de firma Grimard gekozen werd om offerte te 
bezorgen voor 3 stuks collectieve wapens.  Deze werden getest en kunnen geleverd worden binnen een 
termijn van ongeveer 6 maanden. Betreft: 2 verschillende modellen van collectief wapen (2x APC9 en 1x 
APC300)
Overwegende dat het voorziene budget van 2020 via begrotingswijziging verschoven kan worden naar 
2022. (€8639,40 incl. btw)
Overwegende dat met dit budget 2 collectieve wapens APC9 K Pro G kunnen worden aangekocht bij de 
firma Grimard, voor een bedrag van €8349 incl. btw (offerte in bijlage)
Overwegend dat er bijkomend gekozen werd voor een 3e wapen, type APC300 Semi-automatic, voor een 
bedrag van €5324 incl. btw. (offerte in bijlage)  Dit budget werd initieel niet voorzien in de behoefteanalyse 
2022, maar kan via artikel 330/744-51 aangewend worden.
Overwegende dat de totale aankoop van de 3 collectieve wapens een bedrag van € 11.300 excl. btw 
(€13.673 incl. btw) betreft
besluit
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de ingebrekestelling en niet-levering van de wapens 

door de firma BWC
Artikel 2 De gemeenteraad gaat akkoord om het vrijgekomen budget van 8.639,40 euro op 

budgetartikel 330/744-51/2020 bij begrotingswijziging 2022 te verschuiven naar 
budgetartikel 330/744-51

Artikel 3 De aankoop van 3 collectieve wapens word goedgekeurd volgens de offerten in bijlage.
De aankoop gebeurt bij:  

o Naam leverancier: Grimard N.V.
o Ondernemingsnummer/BTW-nummer: BE 0423.221.688
o Adresgegevens leverancier: 9, Avenue de L’energie – 4432 Alleur

Prijs: € 11.300 excl. BTW , € 13.673 incl. BTW
o Levering: Einde 92, 3790 Voeren, t.a.v. logistieke dienst 
o op officiële werkdagen tussen 9 en 15 u

Artikel 4 De uitgaven worden gedaan vanaf artikel 330/744-51 ingeschreven in de politiebegroting, 
jaar 2022     

Artikel 5 De bestelbon wordt door 
☐ de financiële dienst verzonden 
☐ de politie Voeren zelf afgehandeld (webshop)
☒ de politie Voeren zelf overgemaakt aan de leverancier

Stemming
Stemmen voor: 12 William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont, 
Alexandra van Gestel

Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 1 Michael Henen
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de zitting is 
goedgekeurd, is de zitting gesloten om 20u55.
Algemeen directeur Voorzitter
Kimberly Peeters Rik Tomsin
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