Gemeenteraad VAN donderdag 27 januari 2022

Aanwezig:

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

Openbare zitting
1.
Vragen van raadsleden
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op ons besluit van 23 september 2004 houdende instelling van een vragenronde voor de
gemeenteraadsleden over punten die niet op de dagorde voorkomen
Gelet op ons besluit van 24 januari 2019 houdende de vaststelling van het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad
besluit
Er werden geen vragen gesteld.
2.
Kennisneming goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van 25 november 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 de vaststelling van de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 en de goedkeuring
van het gedeelte van het OCMW in de gemeenteraadszitting van 25 november 2021
Gelet op het goedkeuringsbesluit van de gouverneur van 5 januari 2022 van deze aanpassing van het
meerjarenplan (in bijlage)
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur van 5
januari 2022 betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van 25
november 2021
3.
Kennisneming overeenkomst nr. 22/015 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 23 december 2021 waarin het belastingreglement met betrekking
tot het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen voor de aanslagjaar 2022 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 23 december 2021 of in een uitdrukkelijke
verklaring dienaangaande
Overwegende artikel 7 van overeenkomst nr. 22/015 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. 22/015 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 reglement van 23 december 2021
4.
Kennisneming brief Agentschap Binnenlands Bestuur - Afbouw lokale ELIA heffingen
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende de brief als bijlage van Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de afbouw van de
lokale ELIA heffingen
Overwegende dat de Vlaamse Regering recent bijkomende klimaatmaatregelen (Lokaal Energie- en
Klimaatpact) heeft aangekondigd en vraagt dat steden en gemeenten geen nieuwe beslissingen meer
nemen om een lokale heffing op masten en sleuven van Elia in te voeren
Overwegende dat steden en gemeenten met een dergelijke heffing worden gevraagd deze tegen 1 januari
2026 af te bouwen
Overwegende dat er in de gemeente Voeren geen belastingreglement van die aard meer actief is
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de brief als bijlage van Agentschap Binnenlands
Bestuur betreffende de afbouw van de lokale ELIA heffingen
5.
Bauwerd: aanpassing van en onttrekking van gronden aan 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
Overwegende dat werken gestart zijn om de kern van Sint-Pieters-Voeren te renoveren op het openbaar
domein, met name omwille van de geplande rioleringswerken aldaar; dat eveneens plannen werden
opgesteld om het pleintje genaamd Bauwerd een nieuwe inrichting te geven
Overwegende dat ter hoogte van de woningen met adres Bauwerd 8, 10 en 12 het aantal parkeerplaatsen
verhoogd kan worden, mits verkoop aan private eigenaars; dat deze aangelanden aangegeven hebben
geïnteresseerd te zijn in de aankoop van een stukje openbaar domein zodat zij op eigen terrein kunnen
parkeren
Gelet op het feite dat Bauwerd deel uitmaakt van Buurtweg nr. 1 op de Atlas der Buurtwegen van SintPieters-Voeren
Overwegende dat door de eigenaar van woning nr.14 een grondkerende muur gebouwd werd op
openbaar domein en hierbij grondinname gebeurde alsook dat er een verharde oprit aangelegd werd en
deze situatie best geregulariseerd zou worden; dat herstel van de plek door de steile helling eigenlijk
onmogelijk is en de woning op adres Bauwerd 14 voor wagens ontoegankelijk zou maken
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863, bij de wet van
9 augustus 1948 en bij decreet van 4 april 2014, inzonderheid de artikels 27 tot en met 29
Gelet op het Decreet houdende de gemeentewegen van 03/05/2019
Gelet op de bepalingen opgenomen in artikel 14 en in artikels 16, 17, 18 en 19 van vernoemd Decreet
houdende de gemeentewegen en het vastleggen of aanpassen van rooilijnplannen
Gelet op de voorgaande beslissing van het College waarbij op verzoek van aanpalende eigenaars een
aanpassing van het openbaar domein, dus van de rooilijn, gevraagd werd
Overwegende dat deze aanpassing slechts een beperkte impact heeft op het algemeen openbaar
karakter van het plein genaamd Bauwerd, dat het gebruik van de andere delen van het openbaar domein
aldaar niet in gevaar komen door deze geringe aanpassing van de rooilijn ter hoogte van de vermelde
woningen, en dat deze aanpassing kadert in een algemene herinrichting van het plein Bauwerd

Gelet op de bijgevoegde plannen van landmeter Guido Bruggen van 12/01/2022, nl.:
•
een uittreksel uit de Atlas van de Buurtwegen
•
een uittreksel uit het kadaster
•
een uittreksel uit het gewestplan
•
een uittreksel uit de topografische kaart van de betrokken deelgemeente
•
het wijzigingsplan openbaar domein met het ontwerp van rooilijnplan voor dat deel van Buurtweg
nr. 1
Overwegende dat de aanpassing aan de Atlas der Buurtwegen van Sint-Pieters-Voeren te Voeren
aangewezen is omwille van de hierboven opgesomde redenen
Overwegende dat er geen enkel praktisch, verkeerskundig of ander nut bestaat om dit deel van het
openbaar domein te behouden en eventueel terug open te stellen voor publiek gebruik (hellende toegang
woning nr. 14), dat de gemeente geen enkele baat heeft bij het behoud van dit kleine deel openbaar
domein en van deze irreguliere situatie op deze plaats
Overwegende dat aanpalende eigenaars interesse betoond hebben voor de aankoop van het gedeelte
openbaar domein dat onmiddellijk aan hun eigen privaat terrein grenst
Overwegende dat de meeste zo niet alle eigenaars aangeven dat zij het te verwerven deel van het
openbaar domein voor hun terrein wensen te gebruiken als parkeerplaats voor de eigen wagen(s)
Overwegende dat dan eveneens een beslissing tot ontheffing uit het openbaar domein moet genomen
worden door de gemeenteraad, meer bepaald over de opgemeten, delen die aan aanpalende eigenaars
zullen verkocht worden
Overwegende dat samen met de procedure tot aanpassing van de rooilijn van het openbaar domein en
ontheffing van delen van Bauwerd uit het openbaar domein, voorwaarden dienen vastgesteld te worden
voor het toekomstig gebruik van de betrokken te verkopen terreinen; dat er vooreerst een bouwverbod
moet opgelegd worden
Overwegende dat een gebruik als inrit voor garage en parking voor eigen wagens de voorkeur geniet als
gebruik van deze stukken grond, zoals trouwens zelf door de kandidaat-kopers aangegeven
Overwegende dat bij de herinrichting van Bauwerd de nodige aandacht is geschonken aan een
kwaliteitsvolle openbare ruimte, in de eerste plaats voor de aanpalende bewoners; dat dit mag
doorgetrokken worden naar de te verkopen perceeltjes
Overwegende dat dan ook volgende voorwaarden opgelegd zullen worden bij de verkoop:
 Aangekocht terrein is niet bebouwbaar, met geen enkele constructie, ook niet met een carport of
bijkomende garage;
 Aangekocht terrein zal verhard worden met een waterdoorlatende verharding, hetzij
grasdallen/grasraattegels, hetzij met waterdoorlatende grijze klinkers, formaatkeuze is vrij te
kiezen
 De afsluiting op of tegen de toekomstige rooilijn zal gebeuren met een groene, levende haag of
met lage draad met klimop, beide max. 1m hoog, met doorgang voor de wagen
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

De ontwerp-rooilijn van de vermelde delen van de buurtweg nr. 1 in de deelgemeente SintPieters-Voeren te Voeren, zoals weergegeven op het bijgevoegde ontwerp van rooilijnplan,
wordt voorlopig vastgesteld
De perceeltjes aangeduid op het opmetings- en rooilijnplan, die aan aanpalende eigenaars
worden aangeboden ter aankoop, worden uit het openbaar domein onttrokken
Volgende voorwaarden moeten in een latere verkoop opgenomen worden in de akte als
bindend voor de aankopers:
 Aangekocht terrein is niet bebouwbaar, met geen enkele constructie, ook niet met een
carport of bijkomende garage;
 Aangekocht terrein zal verhard worden met een waterdoorlatende verharding, hetzij
grasdallen/grasraattegels, hetzij met waterdoorlatende grijze klinkers, formaatkeuze is
vrijdag
 De afsluiting op of tegen de toekomstige rooilijn zal gebeuren met een groene, levende
haag of met lage draad met klimop, beide max. 1m hoog, met doorgang voor de wagen

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het organiseren van het
openbaar onderzoek over de aanpassing aan de Atlas van de Buurtwegen en het
bijbehorende ontwerp van rooilijnplan
6.
Gemeentelijk RUP bedrijventerrein Schophem: definitieve aanvaarding
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 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
Overwegende de ontwerpopdracht gegund aan studiebureau Antea Belgium NV, Roderveldslaan 1, 2600
Antwerpen voor de gedeeltelijke herziening van het BPA Hoogsteyns om voor het bedrijf Hobbyshop
Debougnoux een RUP “Gemeentelijk RUP bedrijventerrein Schophem” op te stellen dat de ruimtevraag
van dit bedrijf zou oplossen;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van kracht vanaf 1 september 2009, meer bepaald
gelet op de artikelen 2.2.1 tot en met 2.2.5. en de artikelen 2.2.18. tot en met 2.2.25. in deze Codex;
Gelet op het besluit van de Deputatie van 4 december 2008 waarin het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan van de gemeente wordt goedgekeurd;
Gelet op de visie in het vermelde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en op het feit dat het RUP geen
rechtstreekse uitvoering is van de bindende bepalingen van het GRS maar in zijn globaliteit binnen de
doelstelling van het GRS van Voeren kadert
Overwegende dat de visie en concepten van het voorliggende RUP passen binnen de ruimtelijke
beleidsopties van de gemeente Voeren;
Overwegende de voorbesprekingen, overlegmomenten en plaatsbezoeken die Antea uitgevoerd heeft ter
voorbereiding van dit RUP; dat dit geleid heeft tot een eerste schetsontwerp voor een RUP met duidelijke
randvoorwaarden voor bedrijf en bedrijfsontsluiting;
Gelet op de terugkoppeling met het bestuur en de door het College op 16/05/2019 goedgekeurde nota
ivm de verdere ontwikkeling en uitwerking van dat RUP;
Overwegende de eerste overlegronde met de administraties van Provincie en Vlaamse Overheid omtrent
de inhoud van het RUP, waar een reeks opmerkingen geformuleerd werden door deze beide
administraties;
Overwegende de eerste plenaire overlegronde, georganiseerd in mei 2020, waar door de beide
vernoemde adviserende overheden enkele ernstige opmerkingen gemaakt zijn, die ertoe geleid hebben
dat in november 2020 een informeel overleg georganiseerd is waar de zaakvoerder van Hobbyshop
Debougnoux en zijn technisch adviseur aanwezig waren, alsmede een vertegenwoordiger van de
Vlaamse Overheid en van de Provincie;
Overwegende dat het studiebureau Antea Belgium NV samen met de gemeente een aantal aanpassingen
heeft doorgevoerd aan de teksten en plannen, om tegemoet te komen aan de uitgebrachte adviezen
tijdens de plenaire adviesronde en als reactie op de gemaakte opmerkingen tijdens het overleg van
november 2020;
Gelet op het verslag van deze vergadering, de gewijzigde visie die door het studiebureau Antea Group is
uitgewerkt in een aangepast dossier, en dat dit aangepast ontwerp ondertussen een gunstige evaluatie
van de adviserende externe diensten kreeg, en dat de gemeente bij bevraging ivm dit RUP een positieve
beslissing van het TEAM-MER mocht ontvangen
Overwegende dat de visie en concepten getoetst werden aan de recente inzichten rond groenbuffering in
een waardevol, halfopen landschap; dat daartoe in het RUP het nodige maatwerk geleverd is om de
toekomstige loods van het bedrijf op een passende wijze in te kaderen in het beschreven landschap;
Overwegende dat het voorliggende RUP volledig conform de richtlijnen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening werd samengesteld, dat het RUP bestaat uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige
voorschriften, een plan van de bestaande feitelijke en juridische toestand, een grafisch register
plancompensatie en een grafisch plan;
Overwegende dat de gemeenteraad in september 2021 dit RUP voorlopig aanvaard heeft en dat meteen
daarna een openbaar onderzoek georganiseerd werd volgens de regels vermeld in de procedure voor het
opmaken van een RUP
Overwegende dat dit openbaar onderzoek gelopen heeft van 6 oktober 2021 tot en met 4 december 2021,
dat er geen bezwaren noch opmerkingen zijn genoteerd
Overwegende dat de adviserende externe diensten in dit RUP tijdens het openbaar onderzoek alle een
gunstig of voorwaardelijk gunstig advies gegeven hebben
Overwegende dat de adviescommissie “VOER en GECORO”, die in Voeren de taken van een
gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening op zich neemt, in vergadering van 21 december 2021het
ontwerp van RUP heeft geëvalueerd en de adviezen heeft besproken; dat deze adviescommissie een

unaniem gunstig advies heeft uitgebracht en gevraagd heeft de beperkte aanpassingen die in de diverse
adviezen gevraagd werden, door te voeren in het RUP
Overwegende dat een verslag van deze vergadering van “VOER en GECORO” als vaste bijlage bij dit
besluit is gevoegd, verslag waarin de behandeling van het ontwerp RUP en de verschillende adviezen in
detail is weergegeven
Overwegende dat het studiebureau Antea Group op verzoek van “VOER en GECOROen van de eigen
diensten de nodige lichte aanpassingen heeft gedaan aan de diverse dossierstukken, en dat het ontwerp
RUP nu klaar is voor een definitieve aanvaarding door de gemeenteraad
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 gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Gemeentelijk RUP bedrijventerrein Schophem”,
bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een plan van de
bestaande feitelijke en juridische toestand, een grafisch register plancompensatie en een
grafisch plan, en zoals in laatste instantie aangepast na het openbaar onderzoek en de
advisering van de “VOER en GECORO”, wordt definitief aanvaard
Artikel 2
De nodige stukken worden overgemaakt aan de bevoegde diensten en de nodige
publicaties worden uitgevoerd, zoals voorzien in de regelgeving van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening
7.
Vacantverklaring 1 HINP / Verantwoordelijke eerste lijn PZ Voeren
Gelet op het K.B. van 18 juli 1966 houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in
bestuurszaken (verder SWT genoemd)
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaams gewest van het
administratief toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus (verder WGP genoemd)
Gelet op het K.B. van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten (verder RPPol genoemd)
Gelet op het K.B. van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het
personeel van de politiediensten
Gelet op de Ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 en latere wijzigingen betreffende de
toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten
behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones en de omzendbrief GPI 15bis van
25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus
Gelet op het K.B. van 20 november 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de
rechtspositie van het personeel van de politiediensten
Gelet op het K.B. van 31 mei 2009 tot wijziging van de RPPol inzake de wervingsreserve in het raam van
de mobiliteit
Gelet op de permanente nota van 04 juni 2011 ref. DGS/DSP/C-2011/22746 van de Algemene Directie
van de Ondersteuning en het Beheer – Directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer van de Federale
Politie inzake de mobiliteit en de aanwerving van het personeel van de geïntegreerde politie, procedures
en statutaire gevolgen
Gelet op ons besluit van 04 juli 2002 houdende de vaststelling van de formatie van het operationeel
personeel en het administratief en logistiek personeel van de politiezone Voeren, gewijzigd op 21 oktober
2004 en gewijzigd op 28 januari 2016 om een volwaardig lokaal veiligheidsbeleid uit te bouwen en in een
betere basispolitiezorg te voorzien
Gelet op de uitbreiding van het basiskader van de politiezone Voeren van 16 VTE naar 17 VTE bij het
gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2018.
Overwegende dat het organiek kader 4 FTE voorziet in het middenkader.

Overwegende dat er twee vacante betrekkingen zijn in het middenkader van de zone.
Overwegende dat de functie van Middenkader - verantwoordelijke eerste lijn in de zone opengevallen is
sinds 1 november 2021 en het aangewezen is deze terug in te vullen.
Gelet op het personeelsbehoefteplan van de PZ Voeren.
Gelet op het positief advies van de financieel directeur bij simulatie en budgetcontrole.
Gelet op het overleg van de burgemeester, de korpschef (Wnd), de algemeen directeur en de financieel
directeur en het daaruitvolgend positief advies
Gelet op het algemeen akkoord na beraadslaging
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

Het vacant verklaren van 1 voltijdse betrekking van hoofdinspecteur van politie –
verantwoordelijke eerste lijn.
Artikel 2
De selectie voor de voormelde betrekking van hoofdinspecteur van politie –
verantwoordelijke eerste lijn zal conform aan het Art. VI.II.27 bis RPPol geen voorwerp
uitmaken van een wervingsreserve voor gelijkaardige functie
Artikel 3
Voor de selectie van de kandidaten voor de functie van hoofdinspecteur van politie –
verantwoordelijke eerste lijn zal het advies van de selectiecommissie in aanmerking
genomen worden.
Artikel 4
De selectiecommissie zal als volgt worden samengesteld: de Korpschef (voorzitter), een
officier van een ander lokaal korps en de middenkader beleidsondersteuning van de lokale
politie Voeren.
Artikel 5
De indiensttreding kan ten vroegste op 01 juli 2022.
Artikel 6
Dit besluit wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden
De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de zitting is
goedgekeurd, is de zitting gesloten om 20u25.
Algemeen directeur
Voorzitter
Kimberly Peeters
Rik Tomsin
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