Gemeenteraad VAN donderdag 25 november 2021

Aanwezig:

William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems: Schepenen
Grégory Happart, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Michael Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy BuijsenBaillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel: Raadsleden
Rik Tomsin: Voorzitter
Joris Gaens: Burgemeester
Kimberly Peeters: Algemeen directeur
Verontschuldigd:
Afwezig:
Benoît Houbiers: Raadslid
De zitting wordt geopend om 20u00.
De gemeenteraad:

Digitale Openbare zitting
HDP1 Bekrachtiging verordening inzake digitale organisatie bestuursvergaderingen
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 Ministerieel Besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de
coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19, de stijgende covidcijfers en de beslissingen van het
overlegcomité van 17 november 2021, gelet op het feit dat er dringende maatregelen moeten worden genomen om de
verspreiding van het coronavirus te beperken en dat het organiseren van een digitale raadsvergadering daar één
maatregel van is
Gelet op het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en inzonderheid op de artikelen 134 §1 en 135 §2 van die wet op basis waarvan
de burgemeester in onvoorziene omstandigheden, maatregelen kan uitvaardigen voor de organisatie van de
vergaderingen van lokale bestuursorganen. d.m.v. politieverordeningen onder verplichting om daarvan onverwijld aan
de gemeenteraad kennis te geven
Gelet op het besluit van de burgemeester van 17 november 2021 dat op de eerstvolgende gemeenteraad bekrachtigd
dient te worden, en dat daarom dit agendapunt als hoogdringend werd toegevoegd aan de agenda van de
gemeenteraad van 25 november 2021
Overwegende dat artikel 13 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat er enkel tot spoedbehandeling besloten kan
worden door minstens twee derde van de aanwezige leden en dat de namen van die leden en de motivering van de
spoedeisendheid in de notulen worden vermeld
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, JeanMarie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michael Henen,
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen,
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel
Stemmen tegen:
Onthoudingen:

Grégory Happart

Ongeldig:
Stemmen niet :
Artikel 1

De raad beslist tot spoedbehandeling van dit agendapunt waarvoor een twee derde meerderheid van
de aanwezige leden vereist is
Stemmen voor:
William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, JeanMarie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michael Henen,
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen,
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel
Stemmen tegen:
Onthoudingen:

Grégory Happart,

Ongeldig:
Stemmen niet :

Artikel 2

Het besluit van de burgemeester van 17 november 2021 zoals hieronder integraal opgenomen wordt
bekrachtigd:
BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op
de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Gelet op het Ministerieel Besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de
coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19
Gelet op het Ministerieel Besluit van 18, 23 en 24 maart, 3, 17 en 30 april, 8, 15, 20, 25 en 30 mei, 5 en 30 juni, 10,
24 en 28 juli, 22 augustus, 25 september, 8 en 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en inzonderheid op de artikelen 134 §1 en 135 §2 van die wet op basis waarvan
de burgemeester in onvoorziene omstandigheden, maatregelen kan uitvaardigen voor de organisatie van de
vergaderingen van lokale bestuursorganen. d.m.v. politieverordeningen onder verplichting om daarvan onverwijld aan
de gemeenteraad kennis te geven
Gelet op de huishoudelijke reglementen van de diverse bestuursorganen
Gelet op de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur met betrekking tot Covid-19: burgemeestersbesluit
voor organisatie van vergaderingen bestuursorganen (Publicatiedatum 26/03/2020, update 25/06/2020, update
19/10/2020 en verdere)
Overwegende dat omwille van de federale maatregelen met betrekking tot Covid-19, met name social distancing en
de afstandsnorm van 1,5 meter, de fysieke bijeenkomsten van bestuursorganen af te raden zijn
Overwegende dat het gemeentebestuur van Voeren uit voorzorgsmaatregel en ter bescherming van de gezondheid
van mandatarissen en publiek tegen het besmettingsgevaar van Covid-19 en dus in functie van de volksgezondheid
in het algemeen, voorstelt om alle vergaderingen van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn,
digitaal te laten verlopen via een digitaal vergaderplatform met name ‘Teams’ en/of via e-mail en/of via telefoon en
gebruik makend van het digitale e-notulensysteem Cobra @home
Overwegende dat er hierdoor dus gemotiveerd afgeweken wordt van de principiële openbaarheid van de gemeenteen OCMW-raad en deze raden dus achter ‘gesloten deuren’ plaatsvindt (via digitaal platform)
Overwegende dat het inzagerecht en het debat via digitale weg (vraag en antwoord van mandatarissen) en stemming
per agendapunt mogelijk blijft en het platform bovendien de mogelijkheid biedt om de vergadering te registreren zodat
er ook niet afgeweken wordt van de integrale auditieve registratie van de vergaderingen van de gemeenteraad en de
raad voor maatschappelijk welzijn
Overwegende dat de publieke stemming, in voorkomend geval, georganiseerd kan worden via de chatruimte van het
platvorm
Overwegende dat de geheime stemming, in voorkomend geval, zal georganiseerd worden via een online enquête
waarvan de keuze en werking tijdig aan de raadsleden meegedeeld zal worden
Overwegende dat overeenkomstig de algemene principes van het decreet over het lokaal bestuur en van het
bestuursdecreet, het nodige wordt gedaan om onder meer de openbaarheid van bestuur te garanderen
Overwegende dat op de gemeentelijke website maximaal wordt ingezet om onze bevolking de mogelijkheid te bieden
om inzage te nemen in allerlei bestuursdocumenten en beslissingen en dat er eveneens getracht wordt om de
vergaderingen van gemeente- en OCMW-raad via live streaming door het publiek te laten volgen
Overwegende dat de besluitenlijst van de raden evenals de notulen worden gepubliceerd op de gemeentelijke website
besluit
Artikel 1
Ten gevolge van de federale en Vlaamse richtlijnen die gelden om de gevolgen en verspreiding van
Covid-19 te beperken en om besmettingsgevaar voor de inwoners maximaal te beperken, besluit de
burgemeester dat vergaderingen van bestuursorganen tot nader order niet fysiek maar wel digitaal
georganiseerd worden en dus achter gesloten deuren.
WERKWIJZE
Gemeenteraad en OCMW-raad:
• De agenda, ontwerpbesluiten en bijlagen worden zoals gebruikelijk gepubliceerd 8 dagen
voor de (digitale) vergadering via het digitale notuleersysteem cobra@home
• Raadsleden en fracties krijgen de tijd tot de dag waarop de raad gepland staat om de
geagendeerde punten op de gemeenteraad én raad voor maatschappelijk welzijn met elkaar
te bespreken, bij voorkeur digitaal (!)
• De vergaderingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn worden
virtueel georganiseerd via het platform TEAMS
• De voorzitter opent de vergadering op het voorziene tijdstip in TEAMS. De raadsleden
krijgen daartoe een uitnodiging met een link waarmee ze op het voorziene tijdstip kunnen
deelnemen aan de vergadering.
• De openbare stemming wordt georganiseerd via de chatruimte van het vergaderplatform
• De geheime stemming wordt georganiseerd via een online enquêtedienst. De keuze en
werking hiervan wordt, in voorkomend geval, voor de vergadering meegedeeld
Artikel 2
De meerderheid van de raadsleden moet akkoord gaan met het digitaal vergaderen via het digitaal
platform TEAMS. Aan de raadsleden wordt gevraagd om via e-mail aan de voorzitter aan te
geven of zij akkoord gaan om digitaal te vergaderen en dit binnen 24u na het versturen van dit
besluit.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van artikel 286 van het decreet lokaal
bestuur en ter bekrachtiging voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad
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 Grégory Happart stelde volgende vraag:
Mijnheer de Burgemeester, Mevrouw en Mijnheren de Schepenen, Beste collega’s,
In overeenstemming met de voorschriften van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zou ik graag de
hieronder vermelde vraag stellen aan het college van burgemeester en schepenen en specifiek aan de schepen
verantwoordelijk voor de kerkfabrieken.
De kerkfabrieken hebben een nota ontvangen van het Bisdom Hasselt om een bijdrage te betalen aan het Bisdom
1. voor auteursrechten,
2. procent toegewezen aan het bisdom
3. en bedrag voor de decanale bezoeken.
In het geval dat de kerkfabriek voor haar eigen werking niet voldoende heeft aan alle exploitatie-ontvangsten, wordt
ze betoelaagd door de gemeente.
1. Ik begrijp dat de auteursrechten moeten betaald worden en dat een coördinatie door het Bisdom
winstgevend kan zijn.
2. Alle exploitatie-ontvangsten moeten dienen voor eigen werking en, pas indien die te gering zijn, moet de
gemeente tussenkomen met een exploitatietoelage. Hoe kan men hier een procent toewijzen aan het
bisdom, als de middelen van de gemeente nodig zijn?
3. Moeten de kosten voor decanale bezoeken beschouwd worden als verplichte exploitatie-uitgaven, als een
kerkfabriek een bijdrage vraagt van de gemeente voor de exploitatie-uitgaven te dekken?
Het eredienstendecreet voorziet geen overdrachten van geld van de gemeente naar het bisdom, rechtstreeks of
onrechtstreeks. Of hebt u andere informatie?
In principe bepalen de kerkfabrieken vrij op welke wijze ze hun bevoegdheden uitoefenen. Om na te gaan of de
kerkfabrieken geen beslissingen nemen die in strijd zijn met de wet of het algemeen belang, werd er een systeem
van controle ingevoerd. Het eredienstendecreet heeft de gemeentebesturen een grote rol gegeven wat betreft het
toezicht op de kerkfabrieken.
Een werkelijke controle zou de gemeente in staat stellen onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden van situaties
zoals uitgaven waaronder, bij voorbeeld, de bouw van een parochiezaal.
Hebt u de bedoeling dit te controleren?
De schepen William Nijssen antwoordde het volgende:
Beste collega,
Alvast bedankt voor uw vraag. Ik ben blij dat u begaan bent met het beleid van de kerkraden iets waar in u in het
verleden en in uw gedrag tijdens de stemmingen weinig van gemerkt heb.
Zoals u zou moeten weten is iedere Kerkfabriek verplicht tot betaling van een jaarlijkse bijdrage aan de
beheersorganen, die instaan voor de verschillende vormen van auteursrecht. Elke kerkfabriek die instaat voor het
beheer van een kerk, waar in de loop van dit jaar een viering heeft plaatsgevonden (eucharistie al dan niet op zondag,
bijeenkomst voor gebed/uitvaart/huwelijk/doop, …) is gehouden deze bijdrage te betalen. Het gaat om:
billijke vergoeding (SIMIM): vergoeding voor weergave van opgenomen muziek in voor publiek
toegankelijke plaatsen
auteursrecht (SABAM)
reprografie- of kopieerrecht (REPROBEL)
bescherming uitvoerende en vertolkende kunstenaars (URADEX)
Voor de auteursrechten betalen de kerkfabrieken een forfaitair bedrag dat vastgesteld wordt in functie van een globale
conventie tussen bisschoppenconferentie en SABAM. Het totale jaarlijkse bedrag wordt betaald door IC (het
interdiocesaan centrum) aan SABAM. IC verdeelt dat over de verschillende bisdommen die hun aandeel betalen aan
IC. De bisdommen verhalen hun bijdrage op de individuele kerkfabrieken. Met de beheersorganen SIMIM, SABAM,
REPROBEL, URADEX hebben de Belgische bisdommen gezamenlijk een overeenkomst gesloten. De bisdommen
betalen samen jaarlijks een globaal bedrag aan deze beheersorganen. Ieder bisdom recupereert de jaarlijkse bijdrage
van de kerkfabrieken. Deze globale betaling heeft voor elke kerkfabriek het voordeel dat het jaarlijks verschuldigde
bedrag kleiner uitvalt dan wanneer ze individueel door het beheersorgaan wordt aangesproken. Deze bijdrage betreft
iets
dat
alle
kerkbesturen
jaarlijks
betalen
conform
de
toegelichte
berekening.
De betaling van procent aan het bisdom heeft betrekking op de vergoeding aan de hogere hiërarchie slaat op de
bijdragen van de besturen aan de overkoepelende organisatie van de eredienst (het bisdom).
De betaling voor de decanale bezoeken wordt vereist voor de werking en de bezoeken van de deken aan de
verschillende parochies.

In principe bepalen de kerkfabrieken vrij op welke wijze ze hun bevoegdheden uitoefenen. Om na te gaan of de
kerkfabrieken geen beslissingen nemen die in strijd zijn met de wet of het algemeen belang, werd er een systeem
van controle ingevoerd. Het eredienstendecreet heeft de gemeentebesturen een grote rol gegeven wat betreft het
toezicht op de kerkfabrieken.
Alle notulen van de vergaderingen van de kerkbesturen worden aan het college van burgemeester en schepenen
voorgelegd. Met vb. schorsingsmogelijkheid van het gemeentebestuur. Het voorleggen van de notulen gebeurt
systematisch, waarbij indien nodig opmerkingen of vragen worden geformuleerd. Ook worden de kerkbesturen attent
gemaakt op het naleven van de termijn van indiening van de notulen.
2.
Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 4: gedeelte gemeente
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op
de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus (BVR BBC),
gewijzigd op 7 september 2018
Gelet op het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC), gewijzigd op 12
september 2018
Gelet op de Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen
2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
Gelet op de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 die werd vastgesteld op 24 juni 2021
Overwegende dat het ontwerp van de vierde aanpassing van het meerjarenplan en de documentatie veertien dagen
voor de vergadering aan ieder lid van de raad werden bezorgd
Overwegende dat deze vierde aanpassing van het meerjarenplan onder meer als doel heeft het doelstellingenkader
te wijzigen en de kredieten voor 2022 vast te stellen
Overwegende dat het meerjarenplan aan volgende voorwaarden moet voldoen om financieel in evenwicht te zijn:
- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is geen enkel jaar negatief
- de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul
Overwegende dat deze voorwaarden kunnen worden afgelezen in schema M2:
Beschikbaar budgettair
resultaat
Autofinancieringsmarge

Rek 2020
€ 4.627.143

Mjp 2021
€ 2.519.252

Mjp 2022
€ 2.767.214

Mjp 2023
€ 1.967.273

Mjp 2024
€ 2.595.694

Mjp 2025
€ 3.283.621

€ 1.094.939

€ 835.384

€ 582.032

€ 532.945

€ 552.413

€ 600.513

Overwegende dat de kredieten voor de gemeente Voeren na de aanpassing de volgende zijn (schema M3):
2021
2022
Uitgaven
Ontvangsten
Uitgaven
Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE VOEREN
Exploitatie
4.389.893
5.807.996
4.666.003
5.835.012
Investeringen
4.736.503
991.515
519.784
193.714
Financiering
264.914
837.984
259.750
12.110
Leningen en Leasings
Toegestane leningen en
betalingsuitstel
Overige financieringstransacties

besluit
Stemmen voor:

Stemmen tegen:

264.914
0

0
837.984

259.750
0

0
12.110

0

0

0

0

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

Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

De gemeenteraad stelt de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor het gedeelte
van de gemeente vast
3.
Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 4: gedeelte OCMW
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op
de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus (BVR BBC),
gewijzigd op 7 september 2018
Gelet op het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC), gewijzigd op 12
september 2018

Gelet op de Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen
2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
Gelet op de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 die werd vastgesteld op 24 juni 2021
Overwegende dat het ontwerp van de vierde aanpassing van het meerjarenplan en de documentatie veertien dagen
voor de vergadering aan ieder lid van de raad werden bezorgd
Overwegende dat deze vierde aanpassing van het meerjarenplan onder meer als doel heeft het doelstellingenkader
te wijzigen en de kredieten voor 2022 vast te stellen
Overwegende dat het meerjarenplan aan volgende voorwaarden moet voldoen om financieel in evenwicht te zijn:
- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is geen enkel jaar negatief
- de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul
Overwegende dat deze voorwaarden kunnen worden afgelezen in schema M2:
Beschikbaar budgettair
resultaat
Autofinancieringsmarge

Rek 2020
€ 4.627.143

Mjp 2021
€ 2.519.252

Mjp 2022
€ 2.767.214

Mjp 2023
€ 1.967.273

Mjp 2024
€ 2.595.694

Mjp 2025
€ 3.283.621

€ 1.094.939

€ 835.384

€ 582.032

€ 532.945

€ 552.413

€ 600.513

Overwegende dat de kredieten voor het OCMW Voeren na de aanpassing de volgende zijn (schema M3):
2021
2022
Uitgaven
Ontvangsten
Uitgaven
Ontvangsten
Kredieten OCMW VOEREN
Exploitatie
836.418
493.308
822.379
483.042
Investeringen
10.967
4.000
8.000
5.000
Financiering
0
-4.000
0
-5.000
Leningen en Leasings
Toegestane leningen en
betalingsuitstel
Overige financieringstransacties

besluit
Stemmen voor:

Stemmen tegen:

0
0

0
0

0
0

0
0

0

-4.000

0

-5.000

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

Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

De gemeenteraad keurt het gedeelte van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 dat door de
raad voor maatschappelijk welzijn werd vastgesteld goed
4.
Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 08.11.2021
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 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 8 november 2021 met volgende agenda:
- Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 4
5.
Covid Safe ticket en publieke evenementen, bekrachtiging
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op
de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door de Ministeriële Besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020 en 28
juli 2020, 22 augustus, 25 september 2020 en 8 oktober 2020 en volgende
Gelet op het KB 28.10.2021 houdende de afkondiging van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus
COVID-19 pandemie en het KB 28.10.2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de
gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie
Gelet op het besluit van de burgemeester van 4 november 2021 voor verlagen van de federale drempel voor het
gebruik van het Covid Safe Ticket
Overwegende de ligging van de gemeente Voeren, tussen Wallonië en Nederland, waardoor het risico op besmetting
door omliggende gemeenten een reële niet te onderschatten dreiging is

Overwegende dat het Overlegcomité op 26/10/2021 vastgesteld heeft dat voor publieke evenementen het gebruik van
het Covid Safe Ticket mogelijk is vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten.
Overwegende de epidemiologische situatie in de verschillende Limburgse gemeenten en de vraag van deze
gemeenten om deze federale sokkel nog te kunnen verlagen. Een vraag waar gelet op de epidemiologische situatie
alle begrip voor is
Overwegende dat enkele gemeenten inmiddels een initiatief namen hiervoor
Overwegende dat een lappendeken aan gemeentelijke maatregelen het draagvlak van de bevolking in de Provincie
Limburg ondermijnt
Overwegende dat de Gouverneur Jos Lantmeeters, in overleg met de gezondheidsdiensten, de Limburgse gemeenten
vraagt om éénzelfde drempel te hanteren en deze drempel te verlagen naar 50 personen binnen en 200 personen
buiten voor het gebruik van het Covid Safe Ticket
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, JeanMarie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michael Henen,
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen,
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel
Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

Het politiebesluit genomen door de Burgemeester op 04/11/2021 ivm het gebruik van het Covid Safe
Ticket en het verlagen van de federale drempel naar 50 personen binnen en 200 personen buiten
wordt bekrachtigd
Artikel 2
Afschrift van onderhavig besluit toe te zenden aan :
de bestendige deputatie van de Provincieraad Limburg
de Griffie van de Rechtbank van 1ste aanleg te Tongeren
de Griffie van de Politierechtbank van Tongeren
de Lokale politie van en te 3790 Voeren
6.
Goedkeuring notariële ontwerpakte m.b.t. overdracht pastorie en parochiezaal Kerkfabriek SintLambertus - bisdom Hasselt - gemeente Voeren
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op
de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2020 betreffende de renteloze lening van het bisdom aan het
kerkbestuur van ’s-Gravenvoeren, waarin verwezen werd naar de opmaak van een overeenkomst tussen het
kerkbestuur Sint-Lambertus van ’s-Gravenvoeren, het Bisdom Hasselt en de gemeente Voeren inzake een financiële
regeling voor de openstaande schulden die het kerkbestuur heeft bij de gemeente
Overwegende het gemeenteraadsbesluit van 07 mei 2020, waarin de driepartijenovereenkomst, opgesteld door
advocatenkantoor Adlex, werd goedgekeurd
Overwegende dat in deze overeenkomst niet de juiste juridische kwalificaties werden gehanteerd door
advocatenkantoor Adlex, waardoor er thans door de notaris en het advocatenkantoor Adlex een nieuwe
overeenkomst werd opgesteld die integraal opgenomen zal worden in de notariële akte
Overwegende dat de nieuwe overeenkomst inhoudelijk overeenkomt met de eerder goedgekeurde overeenkomst en
dat de wijzigingen zich situeren in de juridische kwalificatie en enkele verduidelijkingen
Overwegende dat het voorwerp van de overeenkomst de overdracht is van de pastorie en de parochiezaal van de
Kerkfabriek Sint-Lambertus aan de gemeente Voeren ter (gedeeltelijke) aflossing van de schulden die het
kerkbestuur heeft opgebouwd bij de gemeente.
Overwegende dat de gemeenteraad gevraagd wordt akkoord te gaan met de overeenkomst, die integraal zal worden
overgenomen in de notariële akte tot overdracht van de pastorie en de parochiezaal
Overwegende dat eerst het recht van voorkoop dient te worden aangeboden alvorens de notariële akte getekend kan
worden en dat daarom de gemeente eerst een onderhands akkoord met de overdracht dient te ondertekenen, waarna
het voorkooprecht kan worden bevraagd en daarna desgevallend de notariële akte ondertekend kan 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, Michael Henen, Clotilde Mailleu
Onthoudingen:
Ongeldig:
Stemmen niet :

Grégory Happart

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het onderhandse akkoord tot overdracht, zoals toegevoegd in bijlage, goed;
waarbij partijen zich akkoord verklaren met de overeenkomst; dit in het kader van het recht van
voorkoop vooraleer de notariële akte kan worden verleden
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de overeenkomst, die integraal zal worden overgenomen in de notariële
akte tot overdracht van de pastorie en de parochiezaal tussen het kerkbestuur Sint-Lambertus van
’s-Gravenvoeren, het Bisdom Hasselt en de gemeente Voeren zoals toegevoegd in bijlage goed en
machtigt de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur om de notariële akte te
ondertekenen, na afloop van het voorkooprecht
Artikel 3
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen voor de
verdere uitvoering van deze overeenkomst
Artikel 4
De financiële verwerking van de overeenkomst gebeurt na ondertekening van de notariële akte
7.
IOED-Oost: verlenging samenwerkingsovereenkomst
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 art. 401 en art. 403 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, die handelen over de
wijze van oprichting en verlenging van de projectvereniging en de wijziging van statuten;
Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014;
Gelet op de erkenning van de gemeente Voeren als onroerend erfgoedgemeente;
Gelet op de erkenning van de IOED Oost-Haspengouw & Voeren bij ministerieel besluit van 20 maart 2017;
Gelet op de toetreding van de gemeente Voeren tot IOED Oost en gelet op de lopende overeenkomst met IOED Oost
inzake onroerend erfgoed;
Overwegende dat deze overeenkomst afloopt op 31.12.2021;
Gelet op de goedkeuring van de omgevingsanalyse en het beleidsplan 2021-2026, opgesteld in het kader van de
nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest, door de raad van bestuur van IOED Oost op 27 mei
2020;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en de erkende IOED Oost-Haspengouw &
Voeren voor de periode 2021-2026;
Gelet op de goedkeuring van de geactualiseerde statuten door raad van bestuur van IOED Oost op 15 sept. 2021;
Overwegende dat de aanwezigheid van een groot aantal erfgoedelementen op het grondgebied van Voeren de
gemeente verplicht tot een zorgzaam beleid in deze materie, dat deskundigheid hier aangewezen is, en dat deze
deskundigheid niet aanwezig is binnen het eigen personeelsbestand van de gemeente; dat de erfgoedelementen groot
in aantal zijn voor wat betreft gebouwd erfgoed, landschappelijk erfgoed en tevens archeologisch erfgoed;
Overwegende dat het Onroerenderfgoeddecreet, dat in werking is sinds 2015, meerdere verplichtingen oplegt aan de
gemeenten inzake onroerend erfgoed; dat de visienota lokaal onroerend erfgoedbeleid 2021 van de minister van
Onroerend Erfgoed voorziet dat de lokale besturen nog meer verantwoordelijkheden krijgen; dat de rol van IOED Oost
in deze verplichtingen zeer belangrijk kan zijn in de zin dat deze vereniging de gemeente op deskundige wijze kan
bijstaan in het vervullen van haar decretale verplichtingen;
Overwegende dat de dienstverlening van IOED Oost en het lidmaatschap van deze Intergemeentelijke Onroerend
Erfgoeddienst jaarlijks een bijdrage kost aan de gemeente; dat budgettaire restricties de gemeente nopen tot een
zorgzaam omgaan met de beschikbare middelen, alles in verhouding tot haar verplichtingen en kerntaken;
Overwegende dat de deelnemers van IOED Oost in 2020 beslisten om de samenwerking met IOED Haspengouw
West stop te zetten en opnieuw twee voltijdse krachten in te zetten voor de werking van IOED Oost, dit om een
kwalitatieve dienstverlening voor de gemeenten te blijven garanderen; dat deze beslissing een impact heeft op de
gemeentelijke bijdragen; dat de raad van bestuur van de IOED de meerjarenbegroting 2021-2026 goedkeurde op 7
oktober 2020;
Overwegende dat deze goedkeuring een financiële verplichting met zich meebrengt van €12.532,76 voor 2022, en dit
volgens volgende verdeelsleutel:
Bilzen
€ 25 395,32
Hoeselt
€ 9 366,59
Riemst
€ 18 667,21
Voeren
€ 12 532,76
Overwegende dat de nodige budgetten voorzien zijn op artikel 07210/6490103, en kaderen in actieplan LAN04, actie
LAN04.1
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, Michael Henen, Clotilde Mailleu
Onthoudingen:
Ongeldig:
Stemmen niet :

Grégory Happart

Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van de deelname van de gemeente Voeren aan
de projectvereniging IOED Oost-Haspengouw & Voeren tot ten minste 2028;
Artikel 2.
De gemeenteraad keurt de aanpassing van de statuten van de projectvereniging IOED OostHaspengouw & Voeren goed;
Artikel 3.
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de IOED Oost-Haspengouw & Voeren.
8.
Infrastructuurwerken FIETSPADEN PLATEVOYE: 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 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 de ontwerpopdracht voor de opdracht “Infrastructuurwerken FIETSPADEN PLATEVOYE” werd
gegund aan Studiebureau Geotec, Riemstersteenweg 117 te 3742 Bilzen-Martenslinde
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. GT-190440-61 werd opgesteld door de
ontwerper, Studiebureau Geotec, Riemstersteenweg 117 te 3742 Bilzen-Martenslinde
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 244.554,48 excl. btw of € 295.910,92 incl.
21% btw
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure
Overwegende dat dit project gesubsidieerd kan worden via het fietsfonds voor 90%
Overwegende het gunstig advies van de projectstuurgroep
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in 2240007/02000/PAT01/PAT01.3
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, JeanMarie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michael 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 PLATEVOYE”, opgesteld door de ontwerper, Studiebureau
Geotec, Riemstersteenweg 117 te 3742 Bilzen-Martenslinde. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 244.554,48 excl. btw of € 295.910,92 incl. 21% btw
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure
Artikel 3
Een subsidie via Fietsfonds van 90% zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie
Provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt
Artikel 4
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau
Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2240007/02000/PAT01/PAT01.3
9.
Limburg.net - Algemene Vergadering, 15 december
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 13 oktober 2021 tot goedkeuring van de
agenda van de algemene vergadering van Limburg.net van woensdag 15 december 2021 om 18u30
Gelet dat de volgende agendapunten werden vastgesteld:
1) Welkom door de voorzitter
2) Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering

3)
4)

Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten)
Begroting 2022, te ontwikkelen activiteiten en strategie
Bijlagen: Begroting 2022 – PowerPoint Begroting 2022
5) Benoeming leden en plaatsvervangers algemeen comité (art. 29 Statuten):
a) De heer Franky Geypen, wordt aangesteld als effectief afgevaardigde en Marleen Kauffmann
wordt aangesteld als plaatsvervanger om de gemeente Leopoldsburg te vertegenwoordigen in het
algemeen comité van Limburg.net.
6) Varia
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de agenda te weigeren
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, Michael Henen, Clotilde Mailleu
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

De agendapunten van de algemene vergadering van woensdag 15 december 2021 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
10.
Aquafin - Collector Teuvenbeek - Aanvraag goedkeuring aandeel gemeente voor sluiten overeenkomst
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op
de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende het rioleringsproject Collector Teuvenbeek zal uitgevoerd worden door Aquafin en Fluvius
Overwegende dat bij de aanleg van de collector een deel van het openbaar domein opgebroken zal worden en
daardoor een goed moment is om het openbaar domein te optimaliseren
Overwegende dat door Aquafin riolerings- en wegeniswerken uitgevoerd worden in de wegen Teuven-Dorp, Sinnich,
Gieveldstraat en Kasteelstraat en Fluvius riolerinswerken zal uitvoeren in Teuven-Dorp, Mostert, Kloosterhofstraat
Overwegende volgende wegeniswerken
herinrichting Gieveldstraat
voetpad langs Sinnich
herinrichting kruispunt Teuven-Dorp en Gieveldstraat
gedeeltelijke hernieuwing voetpaden aan Teuven-Dorp
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2021 betreffende Collector Teuvenbeek: wegenis- en
rioleringswerken Teuven Dorp waar het aandeel van de gemeente Voeren geraamd werd op € 229.661,66 excl.
BTW (€ 277.860,61 incl. BTW)
Overwegende dat op 18 juni 2021 het project werd aanbesteed en dat de laagste inschrijver, Colas Noord NV,
inschreef voor een totaalbedrag van 3.553.393,80 excl. BTW
Overwegende dat het aandeel van de gemeente Voeren € 255.508,14 excl. BTW (€309.164,85 incl. BTW) bedraagt
Overwegend dat voor dit project voldoende budget voorzien is in de laatste versie van het meerjarenplan 2020-2025,
goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 november 2020
Overwegende dat het bedrag van € 309.164,85 incl. BTW in het geheel beschikbaar is op artikel
2240007/02000/PAT01/PAT01.8 in jaar 2021 van het meerjarenplan
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, JeanMarie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michael Henen,
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen,
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel
Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3

Dit besluit impliceert een financiële opvolging
De gemeenteraad gaat akkoord met de gemeentelijke bijdrage voor een bedrag van
€ 255.508,14 excl. btw en € 309.164,85 incl. btw
De uitgave gebeurt op artikel 2240007/02000/PAT01/PAT01.8 in jaar 2021 van het meerjarenplan

11.
Politiebegroting 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 positief advies van de begrotingscommissie op 28 oktober 2021
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 oktober 2021 waar de begroting 2022
van de PZ Voeren werd besproken
Gelet op de politiebegroting 2022 in bijlage
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, JeanMarie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Clotilde Mailleu,
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont,
Alexandra van Gestel
Stemmen tegen:
Onthoudingen:

Michael Henen

Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1
Artikel 2

De gemeenteraad keurt de begroting 2022 van de PZ Voeren en de bijlagen goed
De gewone dienst eindigt met een positief saldo van 183.121,94 euro.
De buitengewone dienst eindigt met een positief saldo van 30.881,12 euro
Artikel 3
Dit besluit wordt verstuurd naar de toezichthoudende overheid
12.
Kennisneming goedkeuring begrotingswijziging nr. 1 - dienstjaar 2021 - PZ Voeren
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op
de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 september 2021, houdende goedkeuring van begrotingswijziging
nummer 1 voor het dienstjaar 2021 van de politiezone Voeren
Overwegende de brief van de Provincie Limburg – Federale Taken van 22 oktober 2021 waarin kennis wordt gegeven
van het besluit van de gouverneur van 21 oktober 2021 betreffende de goedkeuring van begrotingswijziging 1 – 2021
van de politiezone Voeren
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur inzake
begrotingswijziging 1 – 2021 van de politiezone Voeren
13.
Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2020 Politiezone Voeren
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op
de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2021 waarin de jaarrekening van de PZ Voeren voor het
dienstjaar 2020 werd goedgekeurd
Gelet op het besluit van de gouverneur van 20 oktober 2021 waarbij de jaarrekening werd goedgekeurd
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur van 20 oktober
2021 betreffende de jaarrekening 2020 van de Politiezone Voeren
14.
Goedkeuring oprichting politieassociatie tussen de politiezones Voeren en Bilzen/Hoeselt/Riemst
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op
de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus.

Gelet op de omzendbrief PLP 27 tot intensifiëring en bevordering van de interzonale samenwerking van 4 november
2002
Overwegende dat na een grondige evaluatie van de werking van de lokale politie Voeren de oprichting van een
politieassociatie met de politiezone Bilzen/Hoeselt/Riemst op dit ogenblik wenselijk is.
Overwegende dat de huidige bestaande samenwerking tussen beide korpsen geborgen dient te worden in een
bindende overeenkomst tussen beide zones.
Overwegende dat beide korpsen blijven werken onder hun eigen commandostructuur maar schaalvoordelen wensen
te realiseren
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:
Grégory Happart, Michael Henen, Clotilde Mailleu
Onthoudingen:

Jean Levaux

Ongeldig:
Stemmen niet :

Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3

keurt de oprichting van een politieassociatie tussen de politiezone Voeren en de politiezone
Bilzen/Hoeselt/Riemst goed.
keurt het associatieprotocol tussen beide politiezones goed.
beslist dat de goedkeuring van huidige en toekomstige samenwerkingsprotocollen tussen beide
zones in het kader van de politieassociatie toegewezen worden aan het college van burgemeester
en schepenen (opdrachten van dagelijks bestuur)

Digitale Gesloten zitting
15.
Aanstelling van een Hoofdinspecteur/Beleidsondersteuning-Operationeel informatiebeheer PZ Voeren
Dit punt betreft een personeelsaangelegenheid en werd behandeld in gesloten zitting.
De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de digitale zitting is
goedgekeurd, is de zitting gesloten om 21u13.
Algemeen directeur
Voorzitter
Kimberly Peeters
Rik Tomsin

