
Gemeenteraad VAN donderdag 26 januari 2023

Aanwezig: William Nijssen: Voorzitter wnd. - Schepen
Jean Levaux, Yolanda Daems: Schepenen
Grégory Happart, Benoît Houbiers, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, 
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont, 
Alexandra van Gestel, Chantal Lebeau(vanaf punt 2): Raadsleden
Joris Gaens: Burgemeester
Kimberly Peeters: Algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig: Michaël Henen: raadslid; afwezig voor MD en punt 1
De zitting wordt geopend om 20u00.
De gemeenteraad:

Openbare zitting
MD Mededeling: Ontslag voorzitter + ontslag uit fractie Voerbelangen
De raad neemt kennis van de mededeling van dhr. Rik Tomsin, voorzitter van de gemeenteraad, gericht 
aan de wnd. voorzitter dhr. William Nijssen, dewelke ontvangen werd op 25/01/2023, waarbij dhr. Tomsin 
ontslag neemt als voorzitter van de gemeenteraad; alsook van zijn mededeling om uit de fractie 
Voerbelangen te stappen en als onafhankelijk raadslid verder te zetelen.
1. Kennisneming ontslag gemeenteraadslid Michaël Henen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen 
Gelet op artikel 6§7 het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad 
voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard
Overwegende dat de heer Michaël Henen zijn ontslag heeft ingediend als raadslid op 09/01/2023
besluit
Artikel 1 De raad neemt kennis van het ontslag van de heer Michaël Henen als raadslid, ingediend 

bij de voorzitter op 09/01/23
2. Onderzoek geloofsbrieven en aanstelling gemeenteraadslid 
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 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 dat stelt: 
Gelet op artikelen 13 en 14 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt: 
Artikel 13
Het gemeenteraadslid dat ontslag wil nemen, deelt dat schriftelijk mee aan de voorzitter van de 
gemeenteraad. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de gemeenteraad de kennisgeving 
ontvangt.
Als het gemeenteraadslid zelf voorzitter van de gemeenteraad is, deelt hij zijn ontslag schriftelijk mee aan 
de persoon die hem vervangt met toepassing van artikel 7, § 5, tweede lid. Het ontslag is definitief zodra 
zijn vervanger de kennisgeving ontvangt.
Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behalve als 
het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.
Artikel 14
Het gemeenteraadslid dat afstand doet van zijn mandaat, dat van zijn mandaat vervallen wordt verklaard, 
dat als verhinderd wordt beschouwd, dat ontslag genomen heeft, of dat overleden is, wordt vervangen 
door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal 
Kiesdecreet van 8 juli 2011.
De geloofsbrieven worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, § 3. De vervanger legt de eed af in 
openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad.
Het gemeenteraadslid dat als verhinderd wordt beschouwd, wordt vervangen zolang de toestand van 
verhindering duurt. De gemeenteraad neemt akte van de beëindiging van de periode van verhindering.
Gelet op artikel 6 §3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt: 
De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden. De verkozen 
gemeenteraadsleden van wie de geloofsbrieven zijn goedgekeurd, leggen, voor ze hun mandaat 



aanvaarden, in openbare vergadering de volgende eed af in handen van de voorzitter van de 
installatievergadering: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."
Overwegende dat de resultaten van de verkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard
Overwegende het ontslag van dhr. Michaël Henen als raadslid 
Overwegende dat mevr. Chantal Lebeau als eerste opvolger werd verkozen 
Overwegende dat de geloofsbrieven van betrokkene tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage 
werden gelegd conform de decretale bepalingen ter zake
Overwegende dat uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat betrokkene voldoet aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden en de verkozene wordt uitgenodigd om de eed af te leggen 
besluit
Artikel 1 De verkozene Chantal Lebeau legt de volgende vastgestelde eedformule af in handen van 

de voorzitter: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
De voorgeschreven eedformule moet uitgesproken worden zonder toevoegingen of 
weglatingen, en zonder daarbij enig voorbehoud te maken. 
De eedaflegging is een bestuurshandeling en mag dus enkel in het Nederlands verricht 
worden (artikel 4 Grondwet).
De voorzitter weigert elk raadslid dat niet aan deze verplichtingen wil voldoen.
Indien de eedformule niet nageleefd wordt volgens de wettelijk bepaalde regels wordt de 
eed als onwettig en niet bestaand beschouwd.

Artikel 2 Er wordt akte genomen van de individuele eedaflegging waardoor zij tot gemeenteraadslid 
van de gemeente Voeren wordt aangesteld

Artikel 3 De Vlaamse Regering wordt op de hoogte gebracht van deze eedaflegging
Artikel 4 Het besluit wordt eveneens aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur overgemaakt
3. Vaststelling rangorde gemeenteraadsleden
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen 
Gelet op artikel 6§7 het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt: 
de rangorde van de gemeenteraadsleden wordt tijdens de installatievergadering van de nieuwe 
gemeenteraad onmiddellijk na de eedaflegging van de gemeenteraadsleden vastgesteld. Het 
gemeenteraadslid met de hoogste anciënniteit neemt de hoogste rang in. Bij gelijke anciënniteit neemt het 
gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal 
naamstemmen heeft behaald, de hoogste rang in. Bij een gelijk aantal naamstemmen neemt het 
gemeenteraadslid van wie de lijst bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad de meeste 
stemmen heeft behaald de hoogste rang in. De opvolgers die na de installatievergadering als 
gemeenteraadslid worden geïnstalleerd, nemen in volgorde van hun eedaflegging een rang in
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad 
voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard
Overwegende dat de vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden van belang is om te 
voorzien in de vervanging van de voorzitter van de gemeenteraad (als die niemand schriftelijk heeft 
aangewezen) of ter vervanging van de Ambtenaar van Burgerlijke stand 
besluit

Artikel 1 De rangorde wordt vastgesteld in overeenstemming met de kieswetgeving en rekening 
houdend met de huidige richtlijnen inzake de anciënniteit van de zetelende leden. Het 
raadslid dat de meeste naamstemmen behaalde bij de verkiezingen van 14 oktober 2018 
krijgt voorrang op de collega’s met gelijke anciënniteit. Bij gelijk aantal naamstemmen 
geniet het gemeenteraadslid die de meeste stemmen behaalde de voorrang.

Nr. Naam en voornaam Dienstanciënniteit Behaalde 
naamstemmen

Behaalde stemmen

1 NIJSSEN William 23 562 562

2 LEVAUX Jean 23 509 639

3 HAPPART Grégory 23 509 509

4 HOUBIERS Benoît 23 405 405

5 DAEMS Yolanda 11 395 395

6 TOMSIN Rik 11 369 369



7 GEELEN Jean-Marie 11 329 329

8 PEERBOOM-Huynen 
Shanti

11 326 326

9 GAENS Joris 5 524 524

10 MAILLEU Clotilde 5 361 361

11 BUIJSEN-BAILLIEN Lizzy 5 344 344

12 HEUSSCHEN Steven 5 337 337

13 DODEMONT Alicia 4 291 291

14 VAN GESTEL Alexandra 3 225 225

15 LEBEAU Chantal 0 300 300

Stemming
Stemmen voor: 14 William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 

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

Stemmen 
tegen:

0

Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
4. 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 Clotilde Mallieu stelde volgende vraag:

Beste collega's, een vraag over het nieuwe bruggetje in Moelingen. Wat is er gepland voor de toegang 
tot de brug? Op dit moment lijkt het ons gevaarlijk en ingewikkeld. 
Is er rekening gehouden met de veiligheid van de bruggebruikers? En zeker ook voor de kinderen die 
er heel dichtbij kunnen spelen. We beschouwen de brug als erg onveilig. Zeker als kleine kinderen 
moeten oversteken of iemand die minder stabiel is. 
Alvast bedankt voor uw antwoord.
De burgemeester antwoordde het volgende:
Bedankt voor uw vraag. Alle informatie betreffende de stand van zaken van de openbare werken 
binnen de projectzone rondom de Berwijn, in het dorpscentrum, hebben we opgenomen in een artikel 
dat gepubliceerd werd in de vorige editie van het gemeentelijke infoblad. Dit artikel had als titel 
‘Opwaardering Elzen - Berwijnstraat en aanleg brug over de Berwijn’, zoals ook gepresenteerd wordt 
op de slide van de presentatie.
Daarin heeft u kunnen lezen dat de verbredingswerken aan de Berwijn ondertussen afgerond zijn 
waardoor de doorvoercapaciteit van het water werd verhoogd en het overstromingsrisico in het 
dorpscentrum van Moelingen is afgenomen. Ook hebben de nutsmaatschappijen gewerkt om de 
waterleiding, middenspanning, internet- en telefoonkabels in een koker onder de Berwijn door te 
brengen ter hoogte van de Bijsstraat. Op dezelfde locatie werd ook een koker in de Berwijn 
aangebracht om een nieuwe brug te maken voor voetgangers en fietsers.
De nieuwe brug wordt een verlaagde brug die bestendig is tegen overstromingen en geen opstuwing 
van het water zal veroorzaken. De vorige brug zorgde bij overstromingen telkens voor een ernstige 
obstructie in de waterloop, doordat boomstammen en meegesleurd puin kwamen vast te zitten. Het 



water werd hierdoor plaatselijk nog hoger opgestuwd met grotere overstromingen tot gevolg. De 
nieuwe brug wordt aangelegd op het niveau van het winterbed, zodanig dat afgedreven 
boomstammen en meegesleurd puin bij hoge waterstanden wegspoelen met het water.
De werkzaamheden in de projectzone zijn weliswaar nog lang niet afgerond. Het komende jaar staan 
er nog heel wat werken op stapel in Moelingen.
Om de nieuwe brug goed toegankelijk te maken voor fietsers en voetgangers, zal de wegenis in Elzen 
plaatselijk verlaagd worden. Het openbare domein wordt daarbij heringericht met het oog op extra 
beleving. De toegang tot de brug is momenteel met andere woorden nog niet klaar, maar dit zal dit 
voorjaar opgenomen worden. Dit werk zal gecombineerd worden met de aanleg van een gescheiden 
rioleringsstelsel in Elzen en de Berwijnstraat, waarvoor er ook reeds een infovergadering voor de 
inwoners georganiseerd werd. In februari zullen de rioleringswerken van start gaan. Vervolgens kan 
de bovengrondse afwerking gebeuren met daarbij de aansluitingen naar de nieuwe brug over de 
Berwijn. Medio 2023 zouden alle werken afgerond zijn.
Op de agenda van deze gemeenteraad staan ook twee punten geagendeerd die verband houden met 
de werkzaamheden in deze projectzone. Enerzijds worden de plannen besproken met betrekking tot 
de rioleringswerken. Anderzijds staat de aankoop van grond geagendeerd waarmee we een 
wandelpad willen aanleggen tussen Driesch en de Bijstraat. Na de oplevering van alle deze 
werkzaamheden zal het volledige project klaar zijn wat zeker en vast een mooi resultaat zal opleveren 
voor de inwoners van Moelingen. 

5. Kennisneming overeenkomst nr. 23/006 inzake de mededeling van persoonsgegevens door 
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de gemeente Voeren voor de automatische 
toekenning van aanvullende rechten

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 24 november 2022 waarin het belastingreglement met betrekking 
tot het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen voor het aanslagjaar 2023 werd 
goedgekeurd
Overwegende dat in het belastingreglement een vermindering van 50 euro van de belasting voorzien is 
voor belastingplichtigen die op 1 januari van het aanslagjaar recht hebben op een verhoogde 
tegemoetkoming op basis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorgen en uitkeringen 
Overwegende dat de overeenkomst de mededeling beoogt, door de KSZ aan de gemeente, van de 
inwoners die, omwille van hun socialezekerheidsstatuut recht hebben op één of ander voordeel binnen of 
buiten de sociale zekerheid, uitsluitend met het oog op de automatische toekenning van aanvullende 
rechten vastgesteld in het gemeentelijk reglement van 24 november 2022 of in een uitdrukkelijke 
verklaring dienaangaande 
Overwegende artikel 7 van overeenkomst nr. 23/006 tussen de KSZ en de gemeente Voeren, dat bepaalt 
dat de gemeenteraadsleden in kennis moeten worden gesteld van de overeenkomst vooraleer er 
uitvoering aan kan worden gegeven
besluit
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van overeenkomst nr. 23/006 inzake de mededeling van 

persoonsgegevens door de Kruispuntbank Sociale Zekerheid aan de gemeente Voeren 
voor de automatische toekenning van de belastingvermindering vastgesteld in het 
gemeentelijk belastingreglement van 24 november 2022 betreffende het inzamelen en 
verwerken van huishoudelijke afvalstoffen voor het aanslagjaar 2023

6. Lijst nominatieve subsidies 2023
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 specifiek artikel 41, 23° op grond waarvan 
de gemeenteraad bevoegd is het voor het vaststellen van subsidiereglementen en nominatieve subsidies
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending 
van sommige toelagen
Overwegende dat er in het meerjarenplan 2020-2025 subsidies voorzien zijn waarvoor geen reglement 
voorhanden is



Overwegende dat in het oude BVR BBC (dd. 25 juni 2010) de lijst met nominatief toegekende subsidies 
integraal deel uit maakte van de beleidsnota van het budget en aldus via het budget werd goedgekeurd 
door de gemeenteraad
Overwegende dat deze lijst in het nieuwe BVR BBC (dd. 30 maart 2018) niet meer is opgenomen als 
onderdeel van het meerjarenplan en de gemeenteraad ingevolge artikel 41, 23° van het Decreet Lokaal 
Bestuur de bevoegdheid heeft de nominatieve subsidies toe te kennen
besluit
Artikel 1 De gemeenteraad keurt voor 2023 volgende lijst van nominatieve subsidies goed. Deze 

mogen worden uitbetaald in de loop van 2023.
Jaar AR Omschrijving BI Actieplan Actie Budget 2023
2023 6490103 Werkingsbijdrage IOED Oost-Haspengouw en Voeren 07210 LAN04 LAN04.1 15.267,00 €
2023 6490104 Werkingsbijdrage Stebo 06290 WON01 WON01.3 29.982,00 €
2023 6490105 Werkingsbijdrage Toerisme Voerstreek 05200 TOE01 TOE01.1 38.970,00 €
2023 6490106 Werkingsbijdrage Toerisme Limburg 05200 TOE01 TOE01.2 1.050,00 €
2023 6490107 Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren - 

Waterlandschap 2.0
03190 LAN01bis LAN01bis.2 7.000,00 €

2023 6490107 Werkingsbijdrage Regionaal Landschap Haspengouw & 
Voeren

03400   1.500,00 €

2023 6490107 Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren - 
Werkingskost landschapspark

03400 LAN01 LAN01.5 3.000,00 €

2023 6490107 Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren - SWO 
kleine landschapselementen

03400 LAN02 LAN02.1 7.405,00 €

2023 6490108 Werkingsbijdrage Erfgoed Haspengouw 07290   2.100,00 €
2023 6490109 Werkingsbijdrage BKO Stekelbees 09450 REG05 REG05.2 49.345,00 €
2023 6490113 Werkingsbijdrage CAD Limburg 09890   2.500,00 €
2023 6490205 Toelage vriendenkring 04100   500,00 €
2023 6490206 Werkingsbijdrage milieuadviesraad 03400 DIE04 DIE04.1 500,00 €
2023 6490206 Werkingsbijdrage landbouwraad 05300 DIE04 DIE04.1 500,00 €
2023 6490206 Werkingsbijdrage VOER/Gecoro 07290 DIE04 DIE04.1 500,00 €
2023 6490206 Werkingsbijdrage jeugdraad 07510 DIE04 DIE04.1 500,00 €
2023 6490206 Werkingsbijdrage welzijnsraad 09090 DIE04 DIE04.1 500,00 €
2023 6490206 Werkingsbijdrage lokaal overleg kinderopvang 09450 DIE04 DIE04.1 500,00 €
2023 6496999 Projectsubsidie - Bouwen aan een betere bodem 03400 LAN01bis LAN01bis.2 2.500,00 €
2023 6150003 Lidmaatschap VVSG 01190   5.433,00 €
2023 6150003 Lidmaatschap SRPA + Natuurpunt 04700   1.254,00 €
2023 6150003 Lidmaatschap Unizo/Voka 05000   339,00 €
2023 6150003 Lidmaatschap DUBO 06200   209,00 €
Stemming
Stemmen voor: 12 William Nijssen, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, Rik Tomsin, 

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

Stemmen 
tegen:

0

Onthoudingen: 2 Jean Levaux, Clotilde Mailleu
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
7. Retributiereglement op het gebruik en verbruik van elektriciteit en drinkwater vanaf 

aansluitingsmeters van de gemeente op het elektriciteits-  en waterleidingsnet
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, verspreid over haar grondgebied, een aantal elektriciteitskasten geplaatst 
heeft en bereid is deze ter beschikking te stellen aan verenigingen, aannemers, en andere derden voor de 
stroomvoorziening van hun activiteiten
Overwegende dat deze terbeschikkingstelling van elektriciteitskasten ten behoeve van derden voor de 
gemeente extra kosten met zich meebrengt (prestaties voor opening & afsluiting van de kasten en de 
meteropnamen hierbij, alsook kosten voor administratieve opvolging en facturatie …)



Overwegende dat met dit retributiereglement de gemeente deze kosten kan doorrekenen zonder 
bedoeling om daarbij een meerwaarde of winst te willen realiseren
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 december 2012 betreffende “Reglement en retributie op 
de kermissen, frituren en kramen” en de wens om artikel 1 in het besluit van 27 december 2012 te herzien 
voor wat betreft vergoeding voor elektriciteitsverbruik vanaf de door de gemeente geplaatste 
stroomkasten 
Overwegende het voorstel om het retributiereglement ook te voorzien voor verbruik van drinkwater vanaf 
bemeterde aansluitingen van de gemeente op het waterleidingsnet
Overwegende het voorstel tot retributie voor het verbruik aan elektriciteit en water als volgt:

Het bedrag van de retributie van elektriciteit en water wordt vastgesteld aan de hand van de 
meterstanden welke opgenomen worden door een aangestelde van de gemeente bij het begin en 
einde van de manifestatie of gebruiksperiode:
- 0,50 € /kWh voor elektriciteit verbruikt vanaf elektriciteitsnetaansluitingen van de gemeente

(elektriciteitskasten, gebouwen, installaties met meters op naam van de gemeente)
- 5 € / m³ voor drinkwater verbruikt vanaf waterleidingsnetaansluitingen van de gemeente
met een minimum van 25 € per manifestatie of gebruiksperiode
Deze retributie is gekoppeld aan de evolutie van de prijzen van de consumptieprijsindex en stemt 
overeen met de index van januari 2023 (basisjaar 2013). Ze wordt jaarlijks aangepast aan de 
consumptieprijsindex van de maand januari volgens de formule:

Overwegende dat de opening en afsluiting van de kasten en de meteropnamen schriftelijk vastgesteld 
worden door de aangestelde van de gemeente volgens modeldocument in bijlage
Overwegende dat de gebruiker verantwoordelijk is voor het gebruik en de aansluitingen die er gemaakt 
worden (elektriciteitsinstallatie en -materialen dienen veilig en in goede staat te zijn, conform met het AREI 
en zo nodig gekeurd door een erkend keuringsorganisme)
Overwegende de wens om zowel de erkende als feitelijke Voerense vrijetijdsverenigingen te 
ondersteunen door het toekennen van een jaarlijks gratis verbruiksquotum voor drinkwater en 
elektriciteitsverbruik bedoeld in dit retributiereglement
Gelet op het eerste amendement ingediend door raadslid Jean Levaux: “tijdens de openingsuren van de 
gemeente” dient toegevoegd te worden aan het reglement/formulier m.b.t. het terugbrengen van de sleutel 
bij de aangestelde van de gemeente na de gebruiksperiode
Gelet op het feit dat er volgens artikel 16 van het huishoudelijk reglement eerst wordt gestemd over het 
amendement alvorens te stemmen over de hoofdvraag
Gelet op de stemming m.b.t. het amendement als volgt: 14 stemmen voor (J. Gaens, W. Nijssen, Y. 
Daems, , J-M. Geelen, S. Huynen, L. Buijsen-Baillien, S. Heusschen, A. Dodemont, A. van Gestel, J. 
Levaux, B. Houbiers, C. Mailleu, C. Lebeau, R. Tomsin); 0 stemmen tegen; 0 onthoudingen;  1 ongeldige 
stem (G. Happart); 0 stemmen niet 
Gelet op het tweede amendement ingediend door raadslid Jean Levaux: Het formulier dient ook in het 
Frans opgesteld te worden. 
Gelet op het feit dat er volgens artikel 16 van het huishoudelijk reglement eerst wordt gestemd over het 
amendement alvorens te stemmen over de hoofdvraag
Gelet op de stemming m.b.t. het amendement als volgt: 4 stemmen voor (J. Levaux, B. Houbiers, C. 
Mailleu, C. Lebeau); 10 stemmen tegen (J. Gaens, W. Nijssen, Y. Daems, J-M. Geelen, S. Huynen, L. 
Buijsen-Baillien, S. Heusschen, A. Dodemont, A. van Gestel, Rik Tomsin); 0 onthoudingen;  1 ongeldige 
stem (G. Happart); 0 stemmen niet 
besluit
Artikel 1 De gemeenteraad geeft goedkeuring aan dit retributiereglement op het gebruik en verbruik 

van elektriciteit en drinkwater vanaf aansluitingsmeters van de gemeente op het 
elektriciteits-  en waterleidingsnet

Artikel 2 Het bedrag van de retributie van elektriciteit en water wordt vastgesteld aan de hand van de 
meterstanden welke opgenomen worden door een aangestelde van de gemeente bij het 
begin en einde van de manifestatie of gebruiksperiode:
0,50€ /kWh voor elektriciteit verbruikt vanaf elektriciteitsnetaansluitingen van de gemeente

(elektriciteitskasten, gebouwen, installaties met meters op naam van de gemeente)
 5 € / m³ voor drinkwater verbruikt vanaf waterleidingsnetaansluitingen van de gemeente

met een minimum van 25 € per manifestatie of gebruiksperiode
Deze retributie is gekoppeld aan de evolutie van de prijzen van de consumptieprijsindex en stemt 
overeen met de index van januari 2023 (basisjaar 2013). Ze wordt jaarlijks aangepast aan de 
consumptieprijsindex van de maand januari volgens de formule:



Artikel 3 De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de feitelijke 
vereniging op wiens naam de aanvraag tot gebruik van de elektriciteit en/of water gebeurt. 
Indien de aanvraag gebeurt door meerdere belanghebbenden dan zijn zij solidair en 
ondeelbaar verantwoordelijk voor de betaling van de retributie. De verschuldigde retributie 
wordt berekend aan de hand van de tarieven vermeld in artikel 2. Alle betalingen 
geschieden op basis van een factuur die door de gemeente wordt overgemaakt

Artikel 4 Elke erkende of feitelijke Voerense vrijetijdsvereniging krijgt op jaarbasis een tegoed van 50 
kWh en 5 m³ water gratis ter beschikking. Het verbruik dat deze gratis tegoeden 
overschrijdt wordt op het einde van het jaar afgerekend volgens de bepalingen in artikel 2 
van het reglement. Het minimale te factureren bedraagt in dit geval steeds 25 EUR.

Artikel 5 De opening en afsluiting van de kasten en de meteropnamen worden schriftelijk vastgesteld 
door de aangestelde van de gemeente, al dan niet in aanwezigheid van de aanvrager

Artikel 6 De aanvrager/gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en de aansluitingen die er 
gemaakt worden (elektriciteitsinstallatie en -materialen veilig, in goede staat, conform met 
het AREI en ze zo nodig te laten keuren door een erkend keuringsorganisme).

Artikel 7 Dit besluit vervangt in artikel 1 van het besluit van 27 december 2012 de vergoeding voor 
elektriciteitsverbruik vanaf de door de gemeente geplaatste stroomkasten.
Dit besluit geldt vanaf 1 februari 2023 en tot herziening van de tarieven gesteld in artikel 2.

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:

4 Jean Levaux, Benoît Houbiers, Clotilde Mailleu, Chantal Lebeau

Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
8. Rioleringsproject Elzen - Berwijnstraat  R005868, inclusief verbinding voorde
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief 
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende dat Fluvius in februari 2023 voorziet om rioleringswerken uit te voeren in Elzen en de 
Berwijnstaat voor het ontkoppelen van vuilwater en regenwater
Overwegende het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2020 met betrekking tot de goedkeuring van 
de Samenwerkingsovereenkomst met Fluvius voor het rioleringsproject Berwijnstraat – Elzen
Overwegende dat de gemeente van de gelegenheid gebruik maakt om het openbaar domein te 
optimaliseren en dit uit te voeren samen met de rioleringswerken, aangezien het openbaar domein dan 
toch reeds gedeeltelijk opgebroken is
Overwegende dat het project Water+Land+Schap 2.0 de mogelijkheid biedt om het openbaar domein aan 
te passen aan de klimaatsverandering en financiële ondersteuning biedt tot 80% voor werken gerelateerd 
aan het overstromingsbestendig maken van het openbaar domein en dat dit project opgenomen werd in 
de aanvraag
Overwegende dat een overstromingsbestendige verbinding van Elzen naar de Bijsstraat (voorde) gemaakt 
dient te worden als vervanging van de brug aan Driesch, die bij overstroming van de Berwijn tot 
bijkomende opstuwing leidde 
Overwegende dat Water+land+schap: naar een klimaatrobuust landschap in de Voerstreek nog maar net 
goedgekeurd is, maar dat we nog niet geïnformeerd zijn over de manier waarop subsidies aangevraagd 
dienen te worden
Overwegende dat Fluvius besliste de werken uit te voeren via een KNUIT, waardoor ze beroep kunnen 
doen op een raamovereenkomst
Overwegende de kost van de werken geraamd werd op € 725.982,79 excl btw waarvan € 259.754,31 excl 
btw ten laste van de gemeente
Overwegende dat de gemeente € 92.878,72 ontvangt van Fluvius voor sleufherstel, waardoor de 
totaalkost voor de gemeente geraamd wordt op € 166.875,85 excl. btw, 201.919,78 incl. btw
Overwegende dat de prijzen uit het raamcontract onderhevig zijn aan herzieningen aangezien dit 
afgesloten werd in 2020 en de bijkomende prijzen, die niet in het raamcontract opgenomen zijn, 
herziening van toepassing is vanaf januari 2023



Overwegende dat bij uitvoering soms onverwachte kosten naar boven komen
Overwegende dat het daarom aangewezen is een marge van € 30.000 te voorzien
Overwegende dat de raming opgesplitst kan worden in functie van werken die subsidieerbaar zijn via 
Water+land+schap: naar een klimaatrobuust landschap in de Voerstreek, in principe voor € 105.628,31 
excl. BTW
Overwegende dat deze werken onderdeel zijn van een groter projectgebied, met name ook het pad langs 
de Berwijn dat aangelegd zal worden in eigen beheer en de inrichting van de Boomgaard langs de Berwijn 
die recent door de gemeente aangekocht werd.
Overwegende dat het dossier te veel bijlage bevat om toe te voegen en bijgevolg ter beschikking is voor 
inzage bij de dienst grondgebiedzaken
Overwegende dat financiering vanuit de trekkingsrechten rioleringsfonds van Fluvius mogelijk is voor een 
totaalbedrag van € 43.182,58:

- Dotatie 2022: € 23.108,76
- Dotatie 2023: € 20.073,82

Overwegende dat voor dit project een budget van 107.000 euro voorzien was op artikel 
2240007/02000/PAT01/PAT01.9 in het meerjarenplan 2020-2025, jaar 2022
Overwegende dat dit bedrag kan worden overgedragen naar 2023 en verhoogd kan worden bij de 
eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan
Overwegende dat de subsidies vanuit Water+land+schap pas ingeschreven worden na bevestiging door 
de VLM
besluit
Artikel 1 Goedkeuring van het plan gevoegd in bijlage voor herinrichting van Elzen en de 

Berwijnstraat naar aanleiding van de rioleringswerken door Fluvius
Artikel 2 Goedkeuring van de raming ten bedrage van € 166.875,5 excl. btw, 201.919,78 incl. btw, 

zoals gevoegd in bijlage
Artikel 3 Goedkeuring van een bijkomend budget van € 30.000 excl btw, € 36.300 incl btw voor 

herzieningen en onverwachte kosten en dus een totaal budget van € 238.219,78 incl btw
Artikel 3 De uitgave gebeurt op budgetartikel 2240007/02000/PAT01/PAT01.9 waarop 107.000 euro 

voorzien was in 2022, over te dragen naar 2023. Het budget wordt verhoogd bij de 
eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan. 

Artikel 4 De beschikbare dotatie in het rioleringsfonds bij Fluvius wordt aangewend voor het 
beschikbare bedrag van € 43.182,58

Artikel 5 Goedkeuring van de uitvoering van de herinrichtingswerken door firma Hermans via het 
raamakkoord van Fluvius en volgens de samenwerkingsovereenkomst die reeds afgesloten 
werd met Fluvius 

Artikel 6 Goedkeuring voor de aanvraag van subsidies via Water+land+schap van zodra 
gecommuniceerd wordt door de VLM hoe dit kan gebeuren

Artikel 7 het college is bevoegd voor verdere opvolging
Stemming
Stemmen voor: 14 William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 

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

Stemmen 
tegen:

0

Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
9. Aankoop van 2 percelen grond te 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 en latere wijzigingen
Overwegende dat de eigenaars van volgende percelen akkoord zijn met de verkoop van een deel van de 
percelen aan de gemeente:
- Dieter Aussems, eigenaar van Lot 1: Voeren, vijfde afdeling, Moelingen, sectie A, nummer 309K2, 149m²
- Jean-Pierre Duijsens, eigenaar van Lot 2: Voeren, vijfde afdeling, Moelingen, sectie A, nummer 309G2, 
12m²



Overwegende de aan de gang zijnde werken aan de Berwijn
Overwegende dat de aankoop gedaan wordt wegens:
- Het aanleggen van een wandelpad langs de Berwijn, in overeenstemming met de reeds uitgevoerde 
verfraaiingswerken aan deze rivier in de dorpskern van Moelingen
Overwegende dat de aanstelling van een schatter-expert voor deze percelen werd goedgekeurd in het 
schepencollege van 08/08/2022
Overwegende het schattingsverslag, in bijlage, opgemaakt door Geotec bv, Riemsterweg 117, 3742 
Bilzen, waarbij de gronden geschat zijn op:
- Lot 1: 149m² x € 90 = € 13.410,00
- Lot 2: 12m² x € 90 = € 1.080,00
Overwegende dat de gemeente deze gronden wenst aan te kopen ten bedrage van € 14.490,00 excl. de 
notariskosten, een bedrag waarmee de eigenaars in recente onderhandelingen akkoord gingen
Overwegende dat de compromissen en de aankoopakte zullen opgemaakt worden door Notarissen 
Vuylsteke & Bunkens, Op de Dries 4, 3770 Riemst
Overwegende dat tijdens het schepencollege van 12/01/2023 het college zijn principieel akkoord heeft 
gegeven voor de aankoop van 2 gronden (lot 1 en lot 2) gelegen te Voeren, vijfde afdeling, Moelingen, 
sectie A, nummers 309G2 en 309K2, ten bedrage van € 14.490,00 excl. de notariskosten
Overwegende dat de dienst Patrimonium reeds voorbereidende gesprekken met beide eigenaars en de 
gebruiker van één van beide percelen heeft gevoerd, dat deze positief zijn geëindigd, dat de eigenaars 
principieel akkoord waren om tot verkoop over te gaan
Overwegende dat de uitgave voor deze aankoop gebeurt op budgetsleutel: 07110/2202000 Actieplan 
PAT04 Actie PAT04.1 “Andere terreinen – gemeenschapsgoederen
Overwegende dat het nodige budget hierop voorzien kan worden via een procedure aanpassing van de 
ramingen door afname van 15.000 euro van budgetsleutel 2210500/07030 (restbudget zonnepanelen bib)
Overwegende dat de uitgave voor de notariskosten gebeurt op budgetsleutel: 01190/6131000
besluit
Artikel 1 Goedkeuring wordt verleend voor de aankoop van 2 delen van twee kadastrale percelen (lot 1 en lot 

2) gelegen te Moelingen, sectie A, nummers 309K2 en 309G2, ten bedrage van € 14.490,00 excl. de 
notariskosten

Artikel 2 Een budget van 15.000 euro voor deze aankoop wordt voorzien op budgetsleutel: 
07110/2202000 Actieplan PAT04 Actie PAT04.1 “Andere terreinen – 
gemeenschapsgoederen, door een procedure aanpassing van de ramingen waarbij 
budgetsleutel 2210500/07030 (restbudget zonnepanelen bib) voor hetzelfde bedrag 
verminderd wordt.

Artikel 3 De uitgave voor de notariskosten gebeurt op budgetsleutel: 01190/6131000
Stemming
Stemmen voor: 14 William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 

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

Stemmen 
tegen:

0

Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
10. Opname percelen Moelingen, sectie A, nrs. 328A3 en 328B3 in openbaar domein
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 percelen in private eigendom van de gemeente Voeren, waaronder de percelen gelegen te 
Moelingen, sectie A, nrs. 328 A3 en 328 B3
Gelet op de specifiek ligging van deze percelen, namelijk in het centrum van Moelingen, op de oever van 
de Berwijn, onmiddellijk stroomafwaarts van de brug van de gewestweg over deze Berwijn 
Gelet op de gecombineerde oppervlakte van beide percelen, zijnde 1.254m2 volgens de kadastrale 
gegevens
Overwegende dat de Berwijn een rivier is waarvan het debiet zeer afhankelijk is van regenval in de 
Berwijnvallei



Overwegende de overstromingen van 1 juni 2018 waarbij door hevige regenval in de vallei van de Berwijn 
het centrum van Moelingen onder water liep, met waterhoogtes in straten en woningen tot meer dan 
1,00m hoog
Gelet op de overstroming van 14 juli 2021, waarbij door een hevige regen boven het valleigebied van de 
Berwijn 104 woningen in het centrum van Moelingen onder water gelopen zijn; dat op het ergste moment 
van de overstromingen waterstanden nog 25 cm hoger stonden dan in juni 2018, tot meer dan 1,20m 
hoog 
Overwegende dat de schade ten gevolge van de overstroming op 14 juli 2021 geraamd werd op 4,38 
miljoen euro 
Gelet op de ligging van de kern van Moelingen in overstromingsgebied, dat deze dorpskern in het 
verleden meerdere malen onder water is gelopen, met alle daarbij horende schade aan private en 
openbare eigendommen
Overwegende dat de beheerder van de waterloop, de Vlaamse Milieumaatschappij, samen met de 
gemeente Voeren in 2022 een verbreding heeft uitgevoerd van de Berwijn, waarbij extra ruimte gecreëerd 
is voor water, zoals vastgelegd in recente beheersvisies omtrent waterlopen en het vermijden of 
verminderen van overstromingen
Overwegende dat omwille van de urgentie van de werken de VMM gebruik gemaakt heeft van het 
openbaar domein dat op korte termijn beschikbaar was
Overwegende dat uit berekeningen van de VMM blijkt dat na de realisatie van de werken aan de Berwijn 
het risico op overstromingen van het dorpscentrum gevoelig verlaagd is van een T2 (gemiddeld om de 2 
jaar) naar een T10 (gemiddeld om de 10 jaar), en dat het bijgevolg zeer realistisch is dat in de toekomst 
nog overstromingen in Moelingen zullen plaatsvinden
Overwegende verder dat uit dezelfde berekeningen van de VMM blijkt dat dit risico nog in belangrijke 
mate kan verkleind worden door enkele “knelpunten” voor de doorstroming van het water van de Berwijn 
in het dorpscentrum weg te nemen
Overwegende dat het vergroten van de doorvoer door Moelingen efficiënter is dan het aanleggen van een 
bufferbekken stroomop van Moelingen dorp omwille van de zeer grote debieten bij hevige of langdurige 
regenval tot 100m3 en meer
Overwegende dat de frequentie van overstromingen door de klimaatsveranderingen nog zal toenemen en 
bijkomende maatregelen nodig zijn 
Overwegende dat dit project is aangegrepen om breder na te denken over de directe omgeving van de 
Berwijn in de dorpskern, dat bv. essentiële rioleringswerken uitgevoerd worden en dat de vallei door het 
dorp verfraaid werd met belevingselementen 
Overwegende dat de genoemde percelen, namelijk de kadastrale percelen gelegen Moelingen sectie A, 
nrs. 328 A3 en 328 B3, één van deze knelpunten uitmaken in de doorstroming van het water door de 
Berwijnbedding
Overwegende dat de huidige situatie zo is, dat de gehele winterbedding vlak voor de brug van de 
gewestweg ongeveer 18m breed is, terwijl diezelfde winterbedding vlak na deze brug slechts 10m breed 
is, en dit enkel door de ligging van beide genoemde percelen
Overwegende dat uit onderzoek blijkt dat de afgraving van beide percelen de mogelijkheid creëert dat de 
winterbedding na de brug even breed wordt als de winterbedding vlak voor de brug, namelijk ongeveer 
18m
Overwegende dat deze werken al onderzocht zijn door de VMM, dat ze realistisch en haalbaar zijn
Overwegende verder dat de hydroloog van de VMM een onderzoek heeft uitgevoerd en het volgende 
besluit:
“Als we Elzen meerekenen als ‘bedding’ van de Berwijn, ontstaat er bij hogere waterpeilen wel een groot 
verschil tussen het dwarsprofiel vlak voor de brug enerzijds en het dwarsprofiel thv de frituur en de 
parking afwaarts frituur anderzijds. Ook het dwarsprofiel tussen brug en frituur is dan groter, tot ongeveer 
een kwart. Dus de frituur vormt nu een vernauwing wanneer het waterpeil boven het niveau van de weg 
Elzen uitkomt. Als later Elzen verlaagd zou worden, is de frituur nog meer een knelpunt.”
Overwegende dat in de beschreven situatie, namelijk wanneer Elzen begint te overstromen, het duidelijk 
mag zijn dat de Berwijn dan elders ook buiten haar oevers treedt, overstroomt, en er dan moet voor 
gezorgd worden dat de extra waterhoeveelheid bij deze overstroming zo snel mogelijk en zonder hinder 
kan afgevoerd worden naar de verderop gelegen monding in de Maas; dat dit ervoor zal zorgen dat bij 
deze overstromingen waterhoogtes in de straten lager kunnen blijven, met minder schade tot gevolg;
Overwegende dat dergelijke “hinder-minderende werken” voor de Berwijn en hoog water reeds samen 
met de VMM werden uitgevoerd, met name de plaatsing van een voetbrug met duidelijk aangepast 
dwarsprofiel (een voorde) verder stroomafwaarts in de Berwijn, ter hoogte van de Bijsstraat en het 
historische wad op die plaats
Overwegende dat deze werken uitgevoerd zullen worden vanuit de bekommernis om het algemeen 
belang ten dienste te zijn, namelijk de overstromingsrisico’s in de dorpskern van Moelingen te beperken, 
en daarnaast de schade door overstromingen te verminderen



Overwegende dat de beide percelen daartoe best in het openbaar domein opgenomen worden om deze 
werken toe te laten en de oppervlakte in de toekomst als openbare rivierbedding te behandelen
Gelet op de aanwezigheid van een frituur, hoofdzakelijk op perceel 328 B3, maar ook voor een deel op 
perceel 328 A3, die reeds jaren wordt uitgebaat en waarvoor de gemeente Voeren een huurcontract heeft 
afgesloten met de uitbaters van deze frituur
Gelet op het overleg dat de gemeente gehad heeft met de uitbaters van deze frituur, overleg waarop 
Roland Vanmuysen, Judith Voets en schepen Yolanda Daems aanwezig waren, en dat plaatsvond op 
28/04/2022; dat daarop o.a. gesproken werd over de toekomstige verbreding van de Berwijn en aldus de 
verplaatsing van de frituur, alsook over mogelijke alternatieve locaties voor de frituur; dat aan uitbaters 
duidelijk en helder gecommuniceerd werd dat de frituur op korte termijn zou moeten verdwijnen voor de 
toekomstige verbreding van de Berwijn, zoals hierboven beschreven
Overwegende dat aan uitbaters gevraagd is alle essentiële documenten te overhandigen ivm de opzeg 
van de huur, zoals huurcontract, aankoopakte, enz.; dat tot op heden geen enkele reactie noch enig 
document, brief of mailbericht van de uitbaters mocht ontvangen worden
Overwegende dat vastgesteld wordt dat vanwege heersende wetgeving de afgesloten huurovereenkomst 
niet verenigbaar is met het statuut van openbaar domeingoed
Overwegende dat de huurovereenkomst dan ook zo snel mogelijk en per direct moet worden opgezegd 
om die reden
Overwegende dat vanuit billijkheid de kans moet gegeven worden aan uitbaters van de frituur om hun 
zaak binnen een redelijke termijn op te ruimen en eventueel een alternatieve locatie te zoeken
Overwegende dat een termijn tot einde 2023 een redelijke termijn kan zijn, gelet op het feit dat dit een 
voldoende tijd geeft om de nodige schikkingen te treffen, alsmede toelaat om nog te kunnen uitbaten in 
het volledige toeristisch seizoen van 2023
Overwegende dat daartoe dan ook een kortlopende domeinconcessie kan verleend worden aan de 
uitbaters van de frituur, die afloopt per 31/12/2023; dat alle onderdelen van de frituur, inclusief leidingen 
en funderingen, tegen die tijd moeten verwijderd zijn
besluit

Artikel 1: dat de kadastrale percelen gelegen Moelingen, sectie A, nrs. 328 A3 en 328 B3, 
momenteel opgenomen als privaat domein van de gemeente Voeren, moeten worden 
geaffecteerd naar het openbaar domeingoed van de gemeente Voeren

Artikel 2: dat de huidige, afgesloten huurovereenkomst met de uitbaters van de frituur op deze 
percelen niet verenigbaar is met het statuut van openbaar domeingoed

Artikel 3: de genoemde huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen vanwege bovenvernoemde 
redenen

Artikel 4: dat de huurder met de frituuruitbating het goed nog een beperkte tijd mag bezetten, 
namelijk maximaal tot einde 2023, meer precies tot en met 31/12/2023, en dat dit via een 
kortlopende domeinconcessie moet geregeld worden

Artikel 5: dat de uitbaters voor het einde van de domeinconcessie alle elementen van de frituur en 
het aanpalende terras moeten verwijderd hebben

Artikel 6: dat betrokken uitbaters per brief zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden en er een 
concessieovereenkomst met de vermelde inhoud op volgende gemeenteraad kan 
goedgekeurd worden

Stemming
Stemmen voor: 14 William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 

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

Stemmen 
tegen:

0

Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
11. Erkenningsaanvraag nieuwe woonmaatschappij - advies gemeenteraad
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief 
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en meer specifiek op Artikel 40 e.v.



Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (VCW)
Gelet op het decreet van 9 juli 2021 houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot wonen, 
waarbij een regelgevend kader met betrekking tot de woonmaatschappijen wordt gecreëerd
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende 
besluiten over wonen
Gelet op artikel 4.98, §1, 3°, punt k van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (BVCW
Overwegende dat In het schrijven dd. 5 januari 2023, ontvangen van Atelier W20, en handelend over de 
oprichting van de woonmaatschappij Limburg, wordt gevraagd om tegen uiterlijk 20 februari 2023 een 
advies uit te brengen over de erkenningsaanvraag als woonmaatschappij, in het bijzonder conform artikel 
4.98, §1, 3°, punt k van het BVCW inzake de lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering.
Overwegende dat deze vraag kadert in de hervorming van de sociale woonmaatschappijen waar in de 
gemeenteraad reeds eerdere beslissingen genomen werden
Gelet op de stukken die bij deze vraag gevoegd zijn en meer uitleg verschaffen over de opzet van de 
woonmaatschappij Limburg en haar totstandkoming
besluit
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag tot erkenning als woonmaatschappij
Artikel 2 De gemeenteraad stelt in het kader van de procedure vermeld in artikel 4.98 §1 tweede lid, 

2°, punt k van het BVCW van 2021 vast dat de aldus te vormen woonmaatschappij zal 
zorgen voor voldoende lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering

Artikel 3 Deze beslissing wordt aan de aanvrager bezorgd
Stemming
Stemmen voor: 13 William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-

Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Clotilde Mailleu, 
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont, 
Alexandra van Gestel, Chantal Lebeau

Stemmen 
tegen:

1 Benoît Houbiers

Onthoudingen: 0
Ongeldig: 1 Grégory Happart
Stemmen niet : 0
12. Kennisneming goedkeuring politiebegroting 2023 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 24 november 2022, houdende vaststelling van de 
politiebegroting 2023
Overwegende de brief van het federaal toezicht waarbij wordt meegedeeld dat de provinciegouverneur bij 
besluit van 12 december 2022 de politiebegroting 2023 van de PZ Voeren heeft goedgekeurd
besluit
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur over de 

politiebegroting 2023 van de PZ Voeren
De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de zitting is 
goedgekeurd, is de zitting gesloten om 20u45.
Algemeen directeur Voorzitter wnd.
Kimberly Peeters William Nijssen
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