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De gemeenteraad:

Digitale Openbare zitting
1. Vragen van raadsleden
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op ons besluit van 23 september 2004 houdende instelling van een vragenronde voor de gemeenteraadsleden 
over punten die niet op de dagorde voorkomen
Gelet op ons besluit van 24 januari 2019 houdende de vaststelling van het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad
besluit

1. Raadslid Gregory Happart stelde volgende vraag:
Mijnheer de burgemeester,
ik zou graag de status willen weten van de vaccinatiecampagne, in de context van de Covid-19 pandemie, in onze 
gemeente. 
Kunt u ons meedelen, tot vandaag:
                hoeveel Voerenaars een eerste dosis vaccin gekregen hebben in de locale afdeling en in totaal
                hoeveel Voerenaars de tweede dosis gekregen hebben in de locale afdeling en in totaal.
Terwijl in naburige gemeenten burgers onder de veertig, zelfs dertig jaar oud  worden opgeroepen om ingeënt te 
worden, waar zijn we in onze gemeente?
Wanneer zullen alle Voerenaars de kans krijgen om de eerste dosis te ontvangen?
Tot slot, hoe komt het dat burgers die ingeënt werden op hun werk, nog steeds opgeroepen worden?
Bedankt voor uw antwoorden
De burgemeester antwoordde het volgende:
De vaccinaties zullen in de maand juni een versnelling hoger schakelen. Op dit moment zijn er drie 
vaccinatiemomenten doorgegaan. Na de laatste vaccinatiedag van 22 mei werden alle inwoners die bereid waren 
zich te laten vaccineren en die ouder zijn dan 60 jaar gevaccineerd. Dit komt neer op het feit dat momenteel 1440 
inwoners van de in totaal 3434 inwoners die ouder zijn dan 18 jaar en dus gevaccineerd kunnen worden een eerste 
prik ontvangen hebben wat neerkomt op 42%. Dit kunt u ook zien op deze eerste grafiek.

7%, ofwel 242 inwoners, hebben daarentegen een tweede prik gehad en zijn daarmee volledig gevaccineerd. We 
merken ook dat we relatief weinig afmeldingen hebben en we bereiken een hoge vaccinatiegraad in die 
leeftijdsgroepen die al gevaccineerd werden. Het gegeven dat we ervoor gezorgd hebben dat de inwoners zich in de 
eigen gemeente kunnen laten vaccineren zal hier allicht in de positieve zin toe bijdragen.



Ter informatie ziet u op de kaart de verdeling per postcode van het aantal gevaccineerde inwoners.

Bij de meeste inwoners werd het AstraZeneca vaccin toegediend, meer bepaald bij 1174 inwoners, 241 inwoners 
kregen tot nu toe het Pfizer vaccin, 16 keer werd Moderna toegediend en 10 keer Johnson en Johnson.

In de volgende grafiek wordt per leeftijdscategorie weergegeven hoeveel % van de inwoners al een eerste prik heeft 
ontvangen. 

Een kanttekening die bij deze cijfers gemaakt moet worden is dat de inwoners die in Nederland gevaccineerd zijn 
omwille van het werk dat ze er uitoefenen niet in deze cijfers zijn opgenomen. Deze data stroomt niet systematisch 
door vanuit Nederland naar Vaccinnet van de federale overheid. Het percentage met reeds gevaccineerde 
Voerenaars zou met andere woorden iets hoger liggen. We zullen een campagne starten om ook deze inwoners te 
registreren zodat ook zij zichtbaar zijn in de cijfers.
Hieronder vindt u in de laatste twee grafieken enerzijds de feiten van het aantal gevaccineerde inwoners (de eerste 
en tweede prik) tot en met 22 mei en anderzijds een prognose op basis van het aantal toegezegde, te leveren 
vaccins van 5 juni tot en met de laatste vaccinatiedag op 14 augustus. 



Hierbij nog eens de cijfers zoals deze in de grafiek met het vooruitzicht weergegeven zijn:
 5/6 : 630 1ste prikken (bevestigd)
 12/6: 475 2de prikken (bevestigd) + 240 1ste prikken
 26/6: 720 1ste prikken
 10/7: 285 2de prikken (bevestigd) + 270 1ste prikken
 17/7: 660 2de prikken
 31/7: 720 2de prikken
 14/8: 360 2de prikken (bevestigd) + 270 2de prikken

Op 14 augustus zouden dus alle Voerenaars, die gevaccineerd willen worden, volledig gevaccineerd moeten zijn.
Om tot slot uw laatste vraag te beantwoorden: de administratie baseert zich op de bevolkingsgegevens uit de 
databank van het Rijksregister. Dit stelt hen in staat om op basis van leeftijd de oudere bevolkingsgroepen eerst te 
laten vaccineren. We werken immers niet met het federale systeem Doclr. Na het ontvangen van de uitnodiging 
moet elke persoon telefonisch of per mail zijn aanwezigheid bevestigen. De administratie heeft veelvuldig persoonlijk 
contact met onze inwoners zodat we goed kunnen opvolgen wie al dan niet gevaccineerd is geworden. Het klopt dat 
enkele personen ook een uitnodiging ontvangen terwijl ze al gevaccineerd zijn, maar in deze situatie is het beter dat 
we nauwer contact houden met onze inwoners dan in het geval er enkele inwoners tussen de mazen van het net 
glippen.
We kijken uit naar de datum van 14 augustus wanneer elke inwoner de kans heeft gehad om volledig gevaccineerd 
te worden. Hopende hiermee uw vraag voldoende uitgebreid te hebben beantwoord.

2. Raadslid Clotilde Mailleu stelde volgende vraag:
Communicatie over de sterilisatie van zwerfkatten
Zwerfkatten zorgen soms voor overlast in onze gemeente. Dit is vooral het geval bij dorpen waar er veel zwerfkatten 
zijn. Daarom zou ik willen vragen om nog eens goed te kijken naar het katten sterilisatiebeleid van onze gemeente.
Er bestaat een provinciale zwerfkattenaanpak maar jammer genoeg weten weinig burgers hier vanaf. Zou het 
mogelijk zijn om hier nog over te communiceren? Duidelijk en in beide talen ?
Alvast bedankt voor uw antwoord.
De burgemeester antwoordde het volgende:
De gemeente Voeren werkt samen met de SRPA, dat staat voor Société Royale Protectrice des Animaux.
Ze werken als volgt: De SRPA komt de zwerfkatten ophalen, ze steriliseren de katten en ze komen de katten 
terugbrengen op dezelfde plaatsen waar ze gevangen zijn geweest.
Als de inwoners last hebben van zwerfkatten mogen ze het telefonisch of per mail melden aan de milieudienst van 
de gemeente. De milieudienst stuurt de meldingen door naar de SRPA. De SRPA neemt zelf contact op met de 
inwoners om een afspraak te maken om de vangkooien te komen plaatsen, terug te halen en achteraf de katten 
terug te brengen.
Deze samenwerking loopt zeer goed. De inwoners geven aan ons door dat ze heel tevreden zijn over deze werking.
We betalen elk jaar lidgeld aan de SRPA, meer bepaald een jaarlijkse bijdrage van 1500 euro. De overeenkomst 
voor 2021 tussen de SRPA en de gemeente Voeren betreffende de sterilisatie van zwerfkatten in de gemeente 
Voeren werd vandaag bovendien goedgekeurd door het college.
In het volgende gemeentelijke infoblad zullen we een artikel plaatsen om deze werking toe te lichten zodat er ook 
meer kenbaarheid aan wordt gegeven. Het is ruimschoots overbodig om nogmaals te herhalen dat al onze 
communicatie aan de inwoners van de gemeente Voeren steeds in het Nederlands en het Frans gebeurt. Zo ook is 
al vele jaren bekend dat onder meer onze gemeentelijke infobladen steeds volledig vertaald worden. Zoals u weet 
houden wij ons hier zeer strikt aan.



3. Raadslid Michael Henen stelde volgende vragen:
3.1 
Na de gemeenteraad van 17 december 2020 en de goedkeuring van de toetreding van onze gemeente tot de 
Statiegeldalliantie, heb ik op 17 maart jl. een e-mail vanuit een campagnemedewerker gekregen. Uit deze e-mail 
bleek dat de Gemeente Voeren contact gehad had om de toetreding tot deze af te ronden. 
Ook al het nooit te laat is, had ik een proactivite houding inzake de welzijn van onze burgers gehoopt.
Volgens mijn informatie werd het gemeentebestuur op dat tijdstip naar behoren in kennis gesteld. Dit zodat het logo 
van de gemeente en een korte quote – waarin ons bestuur moest uitleggen waarom de Gemeente Voeren 
voorstander van statiegeld is – aan de Alliantie toegezonden kon worden.
Tot op heden staat er nog geen melding op de website van de organisatie.
Zijn jullie van plan om het te doen? En zo ja, wanneer wordt dit gepland?
Bovendien, conform artikel 3 van ons daaraan verbonden besluit, hebben wij de Vlaamse Regering verzocht om het 
Verpakkingsplan 2.0 zo snel mogelijk te evalueren en, in overleg met de andere gewesten, een weldoordachte en 
redelijke statiegeldwetgeving op een zo kort mogelijk termijn in te voeren. Afschrift van dit besluit werd aan de 
Minister-president van de Vlaamse Regering en de Vlaamse Minister van Omgeving toegezonden.
Ik zou graag de inhoud van hun antwoord willen weten.
De burgemeester antwoordde het volgende:
Op 17 maart hebben we inderdaad een mail ontvangen van de campagnemedewerker van de statiegeldalliantie. 
Deze mail kwam er als een reactie op een mail die onze gemeentemedewerker heeft uitgestuurd om de 
campagnemedewerker van de statiegeldalliantie er op te wijzen dat ze de gemeente Voeren nog niet hadden 
opgenomen in het overzicht van de website en dit als gevolg van de goedgekeurde gemeenteraadsbeslissing van 17 
december 2020 om toe te treden tot de statiegeldalliantie. We hadden dus proactief een herinnering gestuurd 
aangezien ze de gemeente Voeren niet meteen hadden opgenomen op hun website.
Ook hebben we wel degelijk een quote aan de campagnemedewerker van de statiegeldalliantie bezorgd. Meer 
bepaald de volgende tekst:

“Voeren is een erg groene gemeente met een uniek landschap. 19% van de oppervlakte bestaat uit bos en 
31% is Natura 2000 gebied. Zwerfafval heeft dus ook in onze gemeente absoluut geen plaats. Het zorgt 
bovendien voor frustraties bij zowel eigen inwoners als bij de vele toeristen die Voeren bezoeken. Door 
statiegeld in te voeren kan een stap gezet worden zodat minder afval in de natuur belandt.”

Wat uw laatste vraag betreft, om de inhoud van het antwoord op het besluit te achterhalen, dient u zich te richten tot 
de bevoegde ministers.
Tot slot zou ik nog willen toevoegen dat de bevoegde minister volgend jaar zal beslissen of er statiegeld zal 
geïntegreerd worden in de prijs van blikjes en flesjes; zo heb ik alleszins gelezen. Afgelopen maandag 24 mei, las ik 
ook het volgende artikel in de krant. De minister zou willen inzetten op een zeer hoge boete voor wie bijvoorbeeld 
een blikje of een flesje sluikstort. Moest dit er komen, kunnen we dit alvast integreren in het GAS-reglement dat vorig 
jaar werd goedgekeurd door de gemeenteraad en van toepassing is sinds 1 september 2020. Ook dit kan een 
manier zijn om het afval dat in de natuur belandt te laten afnemen.

3.2 
Tijdens de werken in ’s Gravenvoeren onderging Bovendorp een grondige verandering op het vlak van mobiliteit met 
het verschijnen van een wegversmalling enkele meters voor Pley.
Aangezien deze versmalling aan beide kanten evenzo aangelegd is, weten de bestuurders concreet niet als ze 
verder kunnen gaan of als ze moeten wachten.
Hetgeen leidt tot vreemde en soms gevaarlijke situaties wanneer twee wagen moeten elkaar tegenkomen. En nog 
meer wanneer een vrachtwagen, een bus, een tractor ofwel een landbouwmachine erbij betrokken wordt.
’t Is inderdaad niet ongewoon om op te merken dat een groot aantal van bestuurders niet aarzelen om op de stoep 
te rijden: wie weet wat er kan gebeuren als er bewoners, wandelaars en/of kinderen zijn?
Vandaar mijn vraag: wat zijn jullie van plan om deze situatie te verbeteren?
De burgemeester antwoordde het volgende:
Ik zou willen starten met te vermelden dat er reeds maatregelen genomen zijn om de situatie verkeersveilig te 
maken. Zo werden er aan het begin en het einde van de versmalling paaltjes geplaatst zodat voertuigen daar de 
stoep niet kunnen oprijden. Ook werd de 30km/h zone uitgebreid zodat voertuigen, indien men zich aan de snelheid 
houdt uiteraard, niet snel kunnen rijden. Indien het opportuun zou zijn, kunnen er steeds bijkomende paaltjes 



geplaatst worden. Het plaatsen van een voorrangsbord van het type B21 wordt bewust niet gedaan aangezien alle 
versmallingen gemaakt zijn dat twee voertuigen elkaar kunnen kruisen. Dit lukt indien de snelheid aangehouden 
wordt die men er mag rijden, met andere woorden indien men niet te snel rijdt. De versmallingen zijn er immers om 
het verkeer te remmen. Het plaatsen van voorrangsborden zou ertoe leiden dat er een onduidelijke situatie ontstaat 
bij de wegen waar er een voorrang van rechts geldt en dit zou bovendien ook leiden tot een hogere snelheid van de 
voertuigen, meer bepaald van de voertuigen die voorrang hebben. Zij zouden geneigd zijn om aan een hoge 
snelheid de voorrang te nemen terwijl de versmallingen nu een verkeersremmend effect hebben. Indien er bussen of 
landbouwvoertuigen, die bovendien steeds groter worden, naderen, wordt het inderdaad wat moeilijker. Maar in dat 
geval kom je met wederzijds respect, begrip en een gezonde portie jovialiteit van de chauffeurs al een heel eind 
verder.
3.3
Sinds een paar maanden moeten wij digitaal vergaderen: dat heeft natuurlijk alles te maken met de Covid-19 
pandemie.
Het is heel zeldzaam om meer dan 10 kijkers aan onze digitale vergaderingen te tellen terwijl dit aantal in andere 
evengrote gemeenten achtvoudig wordt. Mijns inziens is dat er sprake van een mislukking is, vooral waar het gaat 
om de burgerparticipatie, die het broeinest van de democratie is.
Niettegenstaande het feit dat er niet veel publiciteit gegeven is aan onze vergaderingen, worden de linken om ze bij 
te wonen erg laat (meestal de dag zelf) en op een weinig zichtbare plek op de gemeentelijke website geplaatst.
Daarnaast heeft het gemeentebestuur een Facebookaccount, dat een geweldig instrument zou kunnen zijn. Social 
media heeft inderdaad als voordeel dat het een groter publiek rechtstreeks kan bereiken.
Mijn vragen:

- zou het niet mogelijk zijn om alles iets vroeger te anticiperen? De bekendmaking van onze vergaderingen 
alsook de plaatsing van de linken om ze bij te wonen?

- in dezelfde geest, zou het bestuur ook het Facebookaccount kunnen gebruiken om dit te doen?
De burgemeester antwoordde het volgende:
Net zoals alle andere gemeenten hebben we door de coronacrisis flexibel moeten overschakelen naar het 
organiseren van een digitale gemeenteraad. Deze gemeenteraden lopen organisatorisch steeds erg vlot. Het is 
mogelijk dat we de link vroeger verspreiden en dat we hierover breder communiceren, onder meer via ons 
gemeentelijk sociale media kanaal. Ik wil daarbij opmerken dat dit niet automatisch zal leiden tot een verhoogde 
deelname van het aantal inwoners aan de gemeenteraad. Om dit te illustreren: Om op een participatieve manier 
input te verzamelen voor het klimaatplan, dat vandaag ter goedkeuring geagendeerd staat, werd er een open 
milieuraad georganiseerd. Deze open milieuraad werd via Facebook aangekondigd en alle inwoners konden zich 
inschrijven om de open milieuraad te volgen om op deze manier input te leveren. Naast de leden van de milieuraad 
hadden slechts drie andere inwoners zich ingeschreven. Het is met andere woorden geen garantie dat er een 
verhoogde deelname is aan de gemeenteraad als je dit voorafgaand een bredere bekendheid geeft. Bovendien 
volgen tijdens een fysieke gemeenteraad ook slechts enkele inwoners de gemeenteraad. In ieder geval ontvangt 
elke inwoner, die zich daarvoor heeft aangemeld, enkele dagen voor de gemeenteraad de agenda van de raad met 
vermelding van de uitnodiging. Zij zijn dus alvast voorafgaand geïnformeerd.
Met de vooruitzichten die we hebben, de voorziene vaccins zoals toegelicht in mijn eerste antwoord en de 
aankomende versoepelingen, zouden we in augustus de gemeenteraad weer een eerste keer fysiek kunnen laten 
doorgaan. Het verheugd me alleszins dat we dan weer in levende lijve kunnen vergaderen en we elkaar dan terug 
persoonlijk kunnen ontmoeten.
2. Politiereglement betreffende clubhuizen van motorclubs
Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over lokaal bestuur, in het bijzonder artikelen 40, 41, 63, 286 - 288
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikelen 119, 119bis, 133, 134quater en 135§2
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de administratieve sancties en de uitvoeringsbesluiten
Gelet op het reglement van de gemeentelijke administratieve sancties van 25 juni 2020 dat in werking is getreden op 
1 september 2020 
Overwegende dat de gemeenten instaan voor de bewaking van de openbare rust, veiligheid en reinheid
Overwegende dat het bestuur zich bewust is geworden van de noodzaak van een goed georganiseerd bestuur, 
hetgeen o.a. betekent dat men over de nodige degelijke reglementen en verordeningen beschikt en dat er op de 
naleving ervan wordt gehandhaafd
Overwegende dat het nodig is om de risico’s die de inplanting en de exploitatie van deze inrichtingen met zich 
kunnen meebrengen (o.a. af- en aanrijden van lawaaierige motoren ook ‘s nachts, wild parkeren, …) te controleren 
ter vrijwaring van de openbare rust en veiligheid
Overwegende dat het doel van deze politieverordening eveneens is om motorclubs te weren uit de gemeente
Overwegende de historische rivaliteit tussen de motorclubs, hun supportclubs en sympathisanten en andere 
motorclubs
Overwegende dat in zowel Belgisch als in Nederlands Limburg evenals in de Duitse Deelstaat Nordrein-Westfalen, 
recentelijk zware incidenten hebben plaatsgevonden tussen motorclubs 
• Mei 2014 Heers (B)
• Oktober 2014 Weert (NL)
• Oktober 2014 Overpelt (B) Lichaam lid Satudarah in het kanaal aangetroffen.
• Februari 2015 Gevangenis Hasselt (B)
• Maart 2015 Poppel (B) en Susteren (Nl)
• Mei 2015 Sittart (NL)
• Mei 2017 : Tongeren (B) : ontvoering gelinkt aan clubhuis motorclub
• Juni 2017 : Genk (B) : aanslag met granaten aan pand ex-clublid



• Juli 2017 : Genk (B) : brandstichting aan auto van een clublid
• Augustus 2017 : Genk (B) : brandstichting aan auto van een clublid
• Augustus 2017 : Genk (B) : molotov-cocktail gegooid naar stamcafé van een motorclub
• Februari 2018 : Hasselt : auto ex-lid support Satudarah in brand gestoken
• Maart 2018 : Limburg (B) : wapenarsenaal gevonden in clubhuizen Hells Angels
• Augustus 2018 : Hagen (D) : Bandidio ernstig gewond door schoten voor een café
• Augustus 2018 : Herne (D) : Bandidos slagen leden van hobby-motorclub Living Dead in coma
• December 2018 : Nieuwstadt (Nl): Handgranaat in auto Bandidos
• April 2019 : Tiel : Steekpartij op A15
Overwegende dat er zich ook op het grondgebied van  de provincie Limburg  al problemen hebben voorgedaan met 
motorclubs
Uit de aard en plaats van de bovenvermelde incidenten blijkt dat de leden van criminele motorclubs confrontaties op 
plaatsen en evenementen  -publiek dan wel besloten- niet schuwen en mekaar met wapens bevechten. Het risico op 
provocatie of confrontatie tussen rivaliserende motorclubs is gezien het huidige spanningsveld in de Euregio en 
concreet in Limburg zeer reëel
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:
Onthoudingen: Jean Levaux, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad keurt het politiereglement betreffende clubhuizen van motorclubs zoals 

bijgevoegd goed 
Politiereglement betreffende clubhuizen van motorclubs
HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Definities
Voor de toepassing van dit politiereglement wordt verstaan onder
1.  Uitbater: de natuurlijke persoon of personen, de vereniging, of de rechtspersoon, ongeacht hun eventuele 
hoedanigheid van handelaar, voor wiens rekening en/of risico de inrichting wordt uitgebaat
2. Uitbatingsvergunning: een vergunning die aan de uitbater het recht verleent op het aangeduide adres de 
inrichting uit te baten 
3. Motorclub: club voor motorliefhebbers    
4. Clubhuis: een inrichting waar leden (en sympathisanten) van een motorclub regelmatig bijeenkomsten houden en 
waar al dan niet de symbolen van de club duidelijk worden tentoongesteld (foto’s, clubemblemen,…)
5. Organen van de rechtspersoon: alle personen die enige bevoegdheid hebben tot het nemen van beslissingen of 
het vertegenwoordigen van de rechtspersoon
6. Brandveiligheidsonderzoek: dit is een onderzoek naar de brandveiligheid, alwaar een verslag werd opgesteld 
door de brandweer overeenkomstig de toepasselijke regelgeving
7. Stedenbouwkundig onderzoek: dit onderzoek omvat een screening van de stedenbouwkundige vergunningen 
afgeleverd voor het onroerend goed (of van de vergund geachte  toestand van het onroerend goed – bij ontstentenis 
van stedenbouwkundige vergunningen) waarbij de focus ligt op de functie van het goed. Een positieve uitkomst van 
dit onderzoek heeft echter geen regulariserende waarde en kan ook niet aangewend worden om mogelijke 
stedenbouwkundige overtredingen te rechtvaardigen
8. Onderzoek naar de milieuwetgeving: dit onderzoek omvat een screening van de milieuvergunningen afgeleverd 
voor het onroerend goed. Een positieve uitkomst van dit onderzoek heeft echter geen regulariserende waarde en 
kan ook niet aangewend worden om mogelijke milieuovertredingen te rechtvaardigen
9. Onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: dit onderzoek omvat een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten 
als ondernemer en/of VZW (zoals de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, beroepskaart, nodige 
kennis van het bedrijfsbeheer, nodige beroepskennis) en/of enige andere vergunningen of attesten die wettelijk 
voorgeschreven zijn
10. Moraliteitsonderzoek: Een onderzoek naar de gerechtelijke en politionele antecedenten1;
Dit omvat ook een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er ernstige aanwijzingen 
voorhanden zijn dat in de huidige of vroegere private doch voor het publiek toegankelijke plaatsen, herhaaldelijk 
illegale activiteiten plaatsvinden of plaatsgevonden hebben, die betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of 
het vergemakkelijken van het gebruik van gifstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, 
antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope 
stoffen, waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt

1 Bij arrest nr. 193.442 van 19/05/2009 heeft de Raad van State geoordeeld: “Er bestaat geen bezwaar tegen dat het bestuur bij de beoordeling 
van het gevaar dat iemands wapenbezit voor de openbare orde en veiligheid kan opleveren, rekening houdt met feiten die niet tot een 
strafrechtelijke veroordeling hebben geleid. Het strafrechtelijk vermoeden van onschuld staat daar niet aan in de weg. Dit belet evenwel niet dat 
het bestuur zijn beslissing moet steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden 
vastgesteld.”  M.a.w. in een moraliteitsonderzoek is er geen bezwaar om rekening te houden met feiten waarvoor een proces-verbaal werd 
opgesteld, maar die nog niet geleid hebben tot een strafrechtelijke veroordeling. Dit werd nogmaals bevestigd in het arrest nummer 203.093 van 
20/04/2010 van de Raad van State.



Het moraliteitsonderzoek wordt, al naar gelang het geval, uitgevoerd op de inrichting, op de uitbater, op de
organen en/of vertegenwoordigers, alsook op de aangestelde(n) van de uitbater
Het moraliteitsonderzoek wordt in voorkomend geval ook uitgevoerd op de personen vermeld op de ledenlijst
11. Financieel onderzoek bestaat uit

 een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentelijke facturen, van welke aard ook
 een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er ernstige aanwijzingen zijn van 

fraude
 een onderzoek naar de herkomst van gelden waarmee investeringen worden gedaan in de inrichting, en/of 

waarmee de aankoop gefinancierd wordt
Het financieel onderzoek wordt uitgevoerd op de uitbater. Indien de uitbater een rechtspersoon is, wordt het 
financieel onderzoek uitgevoerd op de organen van de exploitant en/of de vertegenwoordigers
Voor het financieel onderzoek kan het advies ingewonnen worden van de financiële dienst van de stad, de lokale 
politie, de federale gerechtelijke politie, het parket en FOD Financiën2 

Artikel 2 Toepassingsgebied
Deze verordening is van toepassing op alle clubhuizen van motorclubs op het grondgebied van de gemeente 
VOEREN
HOOFDSTUK II – UITBATINGSVERGUNNING
Artikel 3 Algemene verplichting
1. Onverminderd de hogere wetgeving en onverminderd andere politieverordeningen en reglementen, moet een 
uitbater van een clubhuis voor het openen, het openhouden of het heropenen van een clubhuis in het bezit zijn van 
een uitbatingsvergunning afgeleverd door de burgemeester
2. De bestaande clubhuizen krijgen 3 maanden de tijd, te rekenen vanaf ingangsdatum van dit reglement, voor het 
indienen van hun aanvraag tot het bekomen van een vergunning
Het bewijs van aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of 
geweigerd, voor zover het aanvraagdossier ook ontvankelijk is. Bij weigering heeft de uitbater 6 maanden de tijd om 
zich in orde te stellen
3. De uitbater is verplicht alle wijzigingen in het clubhuis die een verandering uitmaken ten opzichte van de 
veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag onmiddellijk te melden aan de burgemeester 
4. Bij iedere wijziging van locatie of wijziging met betrekking tot de uitbater dient er een nieuwe uitbatingsvergunning 
aangevraagd te worden
5. In de volgende gevallen is er alleszins sprake van een wijziging met betrekking tot de uitbater

- de overdracht naar een andere (rechts)persoon of vereniging of de uitbreiding met een bijkomend persoon;
- een wijziging van de vennoten, wijziging van rechtsvorm of de overdracht van de rechtspersoon naar een

andere of de fusie met of overname door een andere rechtspersoon
Artikel 4 Aanvraag
1. Voor het verkrijgen of hernieuwen van een uitbatingsvergunning dient de uitbater minstens 30 dagen voor de 
voorziene openingsdatum/wijziging een aanvraag in
Deze aanvraag dient te gebeuren bij de gemeente Voeren. De aanvraag dienst aangetekend of tegen 
ontvangstbewijs te worden verzonden of afgeleverd. Dit vergezeld van alle nodige documenten        
De vergunningsaanvraag verloopt in twee stappen
2. Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning dient te worden gevoegd

 een kopie van de identiteitskaart van hetzij de uitbater-natuurlijke persoon, hetzij de bestuurders van de 
vereniging als uitbater, hetzij de organen van de rechtspersoon als uitbater

 een kopie van de identiteitskaart van de aangestelde(n) van de uitbater
 het telefoonnummer en e-mailadres waarop de uitbater te bereiken is
 de naam van de motorclub
 het juiste adres, telefoonnummer en e-mailadres van het clubhuis
 in voorkomend geval, een ondernemingsnummer uitgereikt door een ondernemingsloket 
 in voorkomend geval, een kopie van de statuten van de vennootschap of VZW
 een bewijs van goed gedrag en zeden van de uitbater, van de organen en/of vertegenwoordigers van de 

uitbater, alsook van de aangestelde(n) van de uitbater (voor het moraliteitsonderzoek)
 in voorkomend geval een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan 

gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler (voor het 
moraliteitsonderzoek)

 verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
3. Op basis van deze stukken vraagt de burgemeester een advies aan de politie en eventueel aan andere diensten 
De politie adviseert aan de burgemeester om

 ofwel de vergunning af te leveren, op voorwaarde van een positieve beoordeling betreffende o.a. het 
brandveiligheidsonderzoek, het stedenbouwkundig onderzoek, het onderzoek naar de milieuwetgeving en 
het onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten

 ofwel een verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek te laten uitvoeren
 ofwel de vergunning te weigeren 

4. In geval van verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek, zal de burgemeester bij de aanvrager volgende 
bijkomende stukken opvragen

 de ledenlijst van de motorclub (naam, voornaam, geboortedatum, adres)

2 De administratie der directe belastingen kan deze inlichtingen verstrekken op grond van de artikelen 337 en 329 W.I.B. 



 in voorkomend geval, een kopie van de aankoopakte van het pand
 in voorkomend geval, een kopie van de huurovereenkomst van het pand
 in voorkomend geval, een opgave van de geraamde investeringen in het pand, met bijhorend(e) plan(nen)
 in voorkomend geval, indien de investeringen gefinancierd worden met eigen middelen van de uitbater: een 

kopie van het aanslagbiljet van de directe belastingen van de voorbije zeven jaar, alsmede eventueel 
andere documenten waaruit blijkt dat de exploitant over voldoende financiële draagkracht beschikt om de 
investering te financieren

 in voorkomend geval, indien de investeringen gefinancierd worden met een lening: een kopie van de 
leningsovereenkomst

Het moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek zullen uitgevoerd worden zoals beschreven in artikel 1.10° en 
artikel 1.11°
5. Het aanvraagdossier is slechts ontvankelijk wanneer alle hiervoor vermelde documenten bij de aanvraag gevoegd 
zijn. Zo nodig worden ontbrekende stukken opgevraagd. Van zodra het dossier ontvankelijk is, beschikt de 
burgemeester over een termijn van zestig dagen om de vergunning af te leveren, dan wel deze te weigeren 
Artikel 5 Voorwaarden
Onverminderd de hogere wetgeving en andere politieverordeningen en reglementen die ook hier van toepassing zijn, 
kan de vergunning enkel worden toegekend na een voorafgaand administratief onderzoek en een positieve 
beoordeling betreffende volgende onderdelen

 een brandveiligheidsonderzoek
 een stedenbouwkundig onderzoek
 een onderzoek naar de milieuwetgeving 
 een onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten
 een moraliteitsonderzoek
 een financieel onderzoek

De vereiste van de positieve beoordeling van deze voorwaarden geldt gedurende de ganse duur van de exploitatie 
Artikel 6 Beslissing
1. Indien voldaan is aan alle voorwaarden en er geen redenen van openbare orde zijn tot weigering, zal de 
burgemeester overgaan tot het afleveren van de uitbatingsvergunning op basis van de ingediende aanvraag. In het 
andere geval zal de burgemeester deze weigeren af te leveren
2. De burgemeester kan beslissen om in de vergunning bijzondere voorwaarden op te nemen afhankelijk van de 
specifieke omstandigheden, zoals de aard of de ligging van het clubhuis.
Bijzondere voorwaarden kunnen onder meer zijn: de verplichte installatie van één of meerdere bewakingscamera’s, 
de inzet van bewakingsagenten, het instellen van een toegangscontrole op basis van een lidkaart en voldoende 
parkeergelegenheid
3. De beslissing van de burgemeester zal overgemaakt worden aan de aanvrager
Artikel 7 Geldigheid van de vergunning
1. De uitbatingsvergunning is geldig vanaf de datum zoals vermeld in de vergunning zelf 
2. Tenzij er redenen zijn waardoor de vergunning vervalt, blijft de vergunning geldig voor de duur vermeld in de 
vergunning zelf
3. De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestigingseenheid.  De 
uitbatingsvergunning kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of naar een andere vestigingseenheid
4. De vergunning vervalt van rechtswege

 op het moment dat de uitbating van de inrichting voor een periode van langer dan één jaar feitelijk is 
onderbroken 

 in geval van faillissement 
 in geval van veroordeling tot gerechtelijke verzegeling
 in geval van ontbinding van de rechtspersoon
 in geval van wijziging van de organen van de rechtspersoon 
 in geval van schrapping van de uitbater of van de betrokken vestiging uit de kruispuntbank voor 

ondernemingen en VZW’s
 in geval van wijziging met betrekking tot de uitbater zoals vermeld in artikel 3
 in geval van een administratieve sluiting

HOOFDSTUK III – VERPLICHTINGEN TIJDENS DE UITBATING
Artikel 8  Algemene verplichtingen
1. Alle voorwaarden en verplichtingen opgenomen in deze politieverordening en in de vergunning zelf moeten steeds 
nageleefd worden 
2. De uitbatingsvergunning, attesten en het brandweerverslag dienen steeds aanwezig te zijn in de inrichting en 
moeten steeds op het eerste verzoek van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd
3. Evenementen dienen aangemeld te worden conform de betreffende regelgeving
Artikel 9  Wijzigingen melden
1. Iedere wijziging in het kader van de uitbating van het clubhuis dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de 
burgemeester. Zo ook de wijziging in de organen van de rechtspersoon als uitbater
2. Afhankelijk van de gemelde wijzigingen zullen de nodige onderzoeken uitgevoerd worden



Artikel 10  Camerabewaking
Indien camerabewaking opgelegd is in de uitbatingsvergunning, moet de uitbater of zijn aangestelde tijdens het 
openhouden van het clubhuis minstens één bewakingscamera in werking hebben die duidelijk herkenbare beelden 
opneemt van iedere toekomende bezoeker. Een automatische tijdsregistratie is hierbij verplicht 
De regelgeving inzake camerabewaking is integraal van toepassing
HOOFDSTUK IV – HANDHAVING
Artikel 11  Administratieve sancties
Tenzij een wet, besluit, decreet of provinciaal reglement of verordening andere strafbepalingen bevat voor dezelfde 
overtreding, worden de inbreuken op deze politieverordening gesanctioneerd met een van de volgende 
gemeentelijke administratieve sancties overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de administratieve 
sancties en uitvoeringsbesluiten en met toepassing van het reglement op de gemeentelijke administratieve sancties

- een administratieve geldboete die het bedrag van het wettelijk maximum niet mag overschrijden
- een administratieve schorsing of intrekking van de door de stad afgeleverde vergunning
- een sluiting van de inrichting

HOOFDSTUK V – OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 12  Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2021.
Artikel 13  Bekendmaking
1. Deze verordening zal bekendgemaakt worden overeenkomstig de artikelen 286 - 288 van het Decreet lokaal 
bestuur
2. Afschrift van deze verordening zal, conform artikel 40 Decreet lokaal bestuur, worden verzonden aan de 
bestendige deputatie van de provincie, de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de politierechtbank te 
Tongeren
3. Advies over jaarrekening 2020 - kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-Voeren 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, 
artikelen 39 tot en met 43
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 
besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 
2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale 
besturen van de eredienst, artikel 1 tot en met 12
Overwegende dat de jaarrekeningen van de kerkbesturen onderworpen zijn aan het advies van de gemeenteraad en 
bij ontstentenis van het versturen van dit advies naar de provinciegouverneur binnen een termijn van vijftig dagen, 
die ingaat op de dag na ontvangst van de jaarrekening, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te 
hebben uitgebracht
Overwegende dat de gemeente Voeren de jaarrekening 2020 van het kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-
Voeren ontving op 13 april 2021
Gelet op de jaarrekening 2020 van het kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-Voeren, door de kerkraad vastgesteld 
op 16 februari 2021, met een saldo van 24.914,91 euro voor exploitatie (N) en een saldo van 123.270,99 euro voor 
investeringen (Z)

Exploitatie Investeringen

 
Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot

Sint-Martinus (Sint-Martens-Voeren) € 17.576,46 € 24.914,91 € 0,00 € 123.270,99

Gelet op het nazicht door de financieel directeur aan de hand van een checklist 
besluit
Stemmen voor: Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, 

Shanti Huynen, Joris Gaens, Michaël Henen, Clotilde Mailleu, 
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont, 
Alexandra van Gestel

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
 



Artikel 1 Er wordt een gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2020 van het kerkbestuur Sint-Martinus 
Sint-Martens-Voeren 

Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden
4. Advies over jaarrekening 2020 - kerkbestuur Sint-Petrus Teuven
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Eredienstendecreet van 7 mei 2004, artikelen 54 tot en met 56
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, 
artikelen 39 tot en met 43
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 
besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 
2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale 
besturen van de eredienst, artikel 1 tot en met 12
Overwegende dat de jaarrekeningen van de kerkbesturen onderworpen zijn aan het advies van de gemeenteraad en 
bij ontstentenis van het versturen van dit advies naar de provinciegouverneur binnen een termijn van vijftig dagen, 
die ingaat op de dag na ontvangst van de jaarrekening, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te 
hebben uitgebracht
Overwegende dat de gemeente Voeren de jaarrekening 2020 van het kerkbestuur Sint-Petrus Teuven ontving op 13 
april 2021
Gelet op de jaarrekening 2020 van het kerkbestuur Sint-Petrus Teuven, door de kerkraad vastgesteld op 5 maart 
2021, met een saldo van 16.188,65 euro voor exploitatie (N) en een saldo van 0 euro voor investeringen (Z)

Exploitatie Investeringen

 
Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot

Sint-Petrus (Teuven) € 14.109,70 € 16.188,65 € 0,00 € 0,00

Gelet op het nazicht door de financieel directeur aan de hand van een checklist 
besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-

Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michaël Henen, 
Clotilde Mailleu, Steven Heusschen, Alicia Dodemont, 
Alexandra van Gestel

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Er wordt een gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2020 van het kerkbestuur Sint-Petrus 

Teuven

Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden
5. Advies over jaarrekening 2020 - kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Eredienstendecreet van 7 mei 2004, artikelen 54 tot en met 56
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, 
artikelen 39 tot en met 43
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 
besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 
2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale 
besturen van de eredienst, artikel 1 tot en met 12
Overwegende dat de jaarrekeningen van de kerkbesturen onderworpen zijn aan het advies van de gemeenteraad en 
bij ontstentenis van het versturen van dit advies naar de provinciegouverneur binnen een termijn van vijftig dagen, 
die ingaat op de dag na ontvangst van de jaarrekening, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te 
hebben uitgebracht



Overwegende dat de gemeente Voeren de jaarrekening 2020 van het kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal 
ontving op 13 april 2020
Gelet op de jaarrekening 2020 van het kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal, door de kerkraad vastgesteld op 7 
april 2021, met een saldo van 34.508,10 euro voor exploitatie (N) en een saldo van 0 euro voor investeringen (Z)

Exploitatie Investeringen

 
Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot

Sint-Heribertus (Remersdaal) € 18.392,71 € 34.508,10 € 0,00 € 0,00

Gelet op het nazicht door de financieel directeur aan de hand van een checklist 
besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-

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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Er wordt een gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2020 van het kerkbestuur Sint-Heribertus 

Remersdaal
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden
6. Advies over jaarrekening 2020 - kerkbestuur OLV Ten Hemelopneming Moelingen
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Eredienstendecreet van 7 mei 2004, artikelen 54 tot en met 56
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, 
artikelen 39 tot en met 43
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 
besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 
2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale 
besturen van de eredienst, artikel 1 tot en met 12
Overwegende dat de jaarrekeningen van de kerkbesturen onderworpen zijn aan het advies van de gemeenteraad en 
bij ontstentenis van het versturen van dit advies naar de provinciegouverneur binnen een termijn van vijftig dagen, 
die ingaat op de dag na ontvangst van de jaarrekening, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te 
hebben uitgebracht
Overwegende dat de gemeente Voeren de jaarrekening 2020 van het kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw ten 
Hemelopneming Moelingen ontving op 13 april 2021
Gelet op de jaarrekening 2020 van het kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming Moelingen, door de 
kerkraad vastgesteld op 18 februari 2021, met een saldo van 2.096,34 euro voor exploitatie (N) en een saldo van 
42.823,67 euro voor investeringen (Z)

Exploitatie Investeringen

 
Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot

Onze-Lieve-Vrouw ten 
Hemelopneming (Moelingen) € 26.546,61 € 2.096,34 € 0,00 € 42.823,67

Gelet op het nazicht door de financieel directeur aan de hand van een checklist
besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-

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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart



Stemmen niet : 
Artikel 1 Er wordt een gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2020 van het kerkbestuur OLV ten 

Hemelopneming Moelingen 
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden
7. Advies over jaarrekening 2020 - kerkbestuur Sint-Lambertus 's-Gravenvoeren 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Eredienstendecreet van 7 mei 2004, artikelen 54 tot en met 56
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, 
artikelen 39 tot en met 43
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 
besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 
2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale 
besturen van de eredienst, artikel 1 tot en met 12
Overwegende dat de jaarrekeningen van de kerkbesturen onderworpen zijn aan het advies van de gemeenteraad en 
bij ontstentenis van het versturen van dit advies naar de provinciegouverneur binnen een termijn van vijftig dagen, 
die ingaat op de dag na ontvangst van de jaarrekening, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te 
hebben uitgebracht
Overwegende dat de gemeente Voeren de jaarrekening 2020 van het kerkbestuur Sint-Lambertus ‘s-Gravenvoeren 
ontving op 13 april 2021
Gelet op de jaarrekening 2020 van het kerkbestuur Sint-Lambertus ‘s-Gravenvoeren, door de kerkraad vastgesteld 
op 18 februari 2021, met een saldo van 14.981,51 euro voor exploitatie (N) en een saldo van 6.718,73 euro voor 
investeringen (Z)

Exploitatie Investeringen

 
Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot

Sint-Lambertus (‘s-Gravenvoeren) € 28.723,86 € 14.981,51 € 0,00 € 6.718,73

Gelet op het nazicht door de financieel directeur aan de hand van een checklist en de door de penningmeester 
bezorgde toelichting
besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, 

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

Stemmen tegen: Jean Levaux, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Er wordt een gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2020 van het kerkbestuur Sint-Lambertus 

’s-Gravenvoeren 
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden
8. Advies over jaarrekening 2020 - kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Eredienstendecreet van 7 mei 2004, artikelen 54 tot en met 56
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, 
artikelen 39 tot en met 43
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 
besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 
2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale 
besturen van de eredienst, artikel 1 tot en met 12
Overwegende dat de jaarrekeningen van de kerkbesturen onderworpen zijn aan het advies van de gemeenteraad en 
bij ontstentenis van het versturen van dit advies naar de provinciegouverneur binnen een termijn van vijftig dagen, 



die ingaat op de dag na ontvangst van de jaarrekening, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te 
hebben uitgebracht
Overwegende dat de gemeente Voeren de jaarrekening 2020 van het kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren 
ontving op 13 april 2021
Gelet op de jaarrekening 2020 van het kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren, door de kerkraad vastgesteld op 
19 februari 2021, met een saldo van 10.263,19 euro voor exploitatie (N) en een saldo van 22.359,25 euro voor 
investeringen (Z)

Exploitatie Investeringen

 
Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot

Sint-Petrus (Sint-Pieters-Voeren) € 38.135,41 € 10.263,19 € 0,00 € 22.359,25

Gelet op het nazicht door de financieel directeur aan de hand van een checklist en de door de penningmeester 
bezorgde toelichting
Overwegende de aangepaste Staat van Vermogen op 31 december 2020 met de rubriek Invorderingsrechten op nul 
euro in plaats van 5.659,07 euro (in bijlage)
Overwegende de aanbeveling voldoende te waken over het evenwicht van de ontvangsten en uitgaven van het 
privaat patrimonium
besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-

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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Er wordt een gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2020 van het kerkbestuur Sint-Petrus 

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

Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden
9. Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 10.05.2021
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 10 mei 2021 met volgende agenda:
- Jaarrekening 2020

10. Vaststelling jaarrekening 2020: gedeelte gemeente Voeren
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, specifiek artikels 260 en 261
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus (BVR BBC), 
gewijzigd op 7 september 2018
Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC), gewijzigd op 12 
september 2018
Gelet op de laatste aanpassing van het meerjarenplan voor boekjaar 2020, vastgesteld op 26 november 2020
Gelet op de bespreking in het MAT en het overlegcomité gemeente-OCMW op 10 mei 2021
Overwegende dat de jaarrekening, de toelichting en de documentatie veertien dagen voor de vergadering aan ieder 
lid van de raad ter beschikking werden gesteld 
besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, 

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



Stemmen tegen: Jean Levaux, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad stelt het gedeelte van de jaarrekening 2020 voor de gemeente Voeren vast met 

volgende resultaten:
Gezamenlijk voor gemeente en OCMW:

Beschikbaar budgettair 
resultaat

4.627.143 euro

Autofinancieringsmarge 1.094.939 euro
Kredietrealisatie:

Jaarrekening
Uitgaven Ontvangsten

Kredieten GEMEENTE VOEREN
Exploitatie 4.146.759 5.699.367
Investeringen 806.666 408.371
Financiering 313.800 18.997

Leningen en Leasings 261.510 0
Toegestane leningen en 
betalingsuitstel

52.290 18.997

Overige financieringstransacties 0 0
Artikel 2 De jaarrekening wordt onderworpen aan de goedkeuring van de toezichthoudende overheid
11. Goedkeuring jaarrekening 2020: gedeelte OCMW Voeren
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, specifiek artikels 260 en 261
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus (BVR BBC), 
gewijzigd op 7 september 2018
Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC), gewijzigd op 12 
september 2018
Gelet op de laatste aanpassing van het meerjarenplan voor boekjaar 2020, vastgesteld op 26 november 2020
Gelet op de bespreking in het MAT en het overlegcomité gemeente-OCMW op 10 mei 2021
Overwegende dat de jaarrekening, de toelichting en de documentatie veertien dagen voor de vergadering aan ieder 
lid van de raad ter beschikking werden gesteld
besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, 

Shanti Huynen, Joris Gaens, Michaël Henen, Clotilde Mailleu, 
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont, 
Alexandra van Gestel

Stemmen tegen: Jean Levaux

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad keurt het gedeelte van de jaarrekening 2020 dat door de raad voor 

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

Beschikbaar budgettair 
resultaat

4.627.143 euro

Autofinancieringsmarge 1.094.939 euro
Kredietrealisatie:

Jaarrekening
Uitgaven Ontvangsten

Kredieten OCMW VOEREN
Exploitatie 705.448 490.293
Investeringen 7.303 6.271
Financiering 0 -867

Leningen en Leasings 0 0
Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0
Overige financieringstransacties 0 -867



12. Belasting op het verblijf: aanslagjaar 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 decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het 
kader van Toerisme voor Allen en latere wijzigingen
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Gelet op het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 
houdende het toeristische logies
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit
Gelet op de financiële toestand van de gemeente
besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-

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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Er wordt voor het aanslagjaar 2022 ten voordele van de gemeente Voeren een directe belasting 

gevestigd op de maximale individuele (slaap)capaciteit (bedden of andere slaapgelegenheid) die al 
dan niet tegen betaling ter beschikking gesteld worden van toeristen in een hotel, weekendhuis, 
boerderij bestemd voor hoevetoerisme, bungalow, appartement, optrekje en alle andere vaste 
woongelegenheden en de met chalets gelijkgestelde caravans (stacaravans) die niet op een 
camping staan.

Artikel 2 Onder met chalets gelijkgestelde caravans (stacaravans) moet verstaan worden de caravans die 
technisch niet gemaakt zijn om voortgetrokken of verplaatst te worden en waarvan het chassis en 
het type van wielen het voortslepen niet zouden verdragen.

Artikel 3 Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 30,00 € per slaapgelegenheid (bed of andere). 
Meerpersoonsbedden worden à rato van het aantal slaapgelegenheden berekend. 

Artikel 4 De belasting is verschuldigd door wie op 1 januari van het aanslagjaar het toeristisch logies uitbaat 
of voor wiens rekening het logies wordt aangeboden.

Artikel 5 De belasting is niet van toepassing op een toeristisch logies dat in het kader van het decreet van 18 
juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van 
‘Toerisme voor allen’ als verblijf erkend en ingedeeld is in de categorie jeugdverblijfcentrum.

Artikel 6 § 1. Elke belastingplichtige is verplicht een jaarlijkse aangifte te doen, via het aangifteformulier dat 
de administratie ter beschikking stelt. 
§ 2. De administratie verzendt jaarlijks aan de belastingplichtige een aangifteformulier met, indien 
mogelijk op basis van beschikbaarheid van gegevens, een ingevuld voorstel van aangifte. Het 
voorstel van aangifte moet, binnen de hierin vermelde termijn, correct ingevuld en ondertekend 
worden teruggestuurd indien: 
- op het aangifteformulier is aangegeven dat terugzenden vereist is; 
en/of
- de gegevens op het voorstel van aangifte foutief/onvolledig zijn of niet overeenstemmen met de 
belastbare toestand op 1 januari van het aanslagjaar. In dit geval moet het aangifteformulier worden 
teruggestuurd met vermelding van de juiste gegevens en de nodige bewijsstukken. 
Het voorstel van aangifte, desgevallend ingevuld en ondertekend teruggestuurd, heeft dezelfde 
waarde als een in de voorgeschreven vormen en termijnen gedane aangifte. 
§ 3. Zij die geen aangifteformulier hebben ontvangen zijn niettemin verplicht vóór 31 december van 
het aanslagjaar spontaan de gegevens aan het gemeentebestuur te verstrekken die nodig zijn voor 
de toepassing van de belasting.
§ 4. De aangifte kan gebeuren via één van volgende kanalen: 

- e-mail: financien@devoor.be; 
- post: College van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 3798 Voeren

Artikel 7 Bij gebrek aan aangifte binnen de in het vorige artikel vastgestelde termijn, of in geval van onjuiste, 
onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, brengt het college van 
burgemeester en schepenen de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de 
redenen waarom ze gebruikt maakt van deze procedure, de elementen waarop de belasting 
gebaseerd is evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van de belasting.
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De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de derde 
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te 
dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 10%. Het bedrag van deze 
belastingverhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.

Artikel 8 De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de beëdigde ambtenaren. De door hen 
opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. De 
belastingplichtige is verplicht de controle hiervan te vergemakkelijken door onder meer inlichtingen 
en documentatie te verstrekken die gevraagd worden en controle ter plaatse toe te laten.

Artikel 9 De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 10 De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen bij het 
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk of via e-mail aan 
info@devoor.be worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie 
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd binnen vijftien kalenderdagen na de 
indiening ervan.

Artikel 11 Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid verzonden.
13. Belasting op de kampeerterreinen: aanslagjaar 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 decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Gelet op het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit
Gelet op de financiële toestand van de gemeente
besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-

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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Er wordt voor het aanslagjaar 2022 ten voordele van de gemeente, een directe belasting gevestigd 
op kamperen op een vergund kampeerterrein op het grondgebied van de gemeente.
Artikel 2 Het bedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld:

- 75 euro per perceel op de vergunde kampeerterreinen bestemd voor residentieel verblijf (een 
bungalow, residentiële woonwagen of residentiële tent)

- Overnachtingen op vergunde kampeerterreinen in een meegebrachte tent of meegebrachte 
woonwagen worden belast aan 0,15 euro per overnachting per persoon

Artikel 3 Onder residentiële woonwagen moet verstaan worden de caravans die technisch niet gemaakt zijn 
om voortgetrokken te worden en waarvan het chassis en het type van wielen het voortslepen niet 
zouden verdragen.

Artikel 4 De belasting is verschuldigd door wie op 1 januari van het aanslagjaar het kampeerterrein uitbaat of 
voor wiens rekening de uitbating gebeurt.

Artikel 5 § 1. Elke belastingplichtige is verplicht een jaarlijkse aangifte te doen, via het aangifteformulier dat 
de administratie ter beschikking stelt. 
§ 2. De administratie verzendt jaarlijks aan de belastingplichtige een aangifteformulier met, indien 
mogelijk op basis van beschikbaarheid van gegevens, een ingevuld voorstel van aangifte. Het 
voorstel van aangifte moet, binnen de hierin vermelde termijn, correct ingevuld en ondertekend 
worden teruggestuurd indien: 
- op het aangifteformulier is aangegeven dat terugzenden vereist is; 
en/of
- de gegevens op het voorstel van aangifte foutief/onvolledig zijn of niet overeenstemmen met de 
belastbare toestand op 1 januari van het aanslagjaar. In dit geval moet het aangifteformulier worden 
teruggestuurd met vermelding van de juiste gegevens en de nodige bewijsstukken. 
Het voorstel van aangifte, desgevallend ingevuld en ondertekend teruggestuurd, heeft dezelfde 
waarde als een in de voorgeschreven vormen en termijnen gedane aangifte. 
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§ 3. Zij die geen aangifteformulier hebben ontvangen zijn niettemin verplicht vóór 31 december van 
het aanslagjaar spontaan de gegevens aan het gemeentebestuur te verstrekken die nodig zijn voor 
de toepassing van de belasting.
§ 4. De aangifte kan gebeuren via één van volgende kanalen: 

- e-mail: financien@devoor.be; 
- post: College van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 3798 Voeren

Artikel 6 Bij gebrek aan aangifte binnen de in het vorige artikel vastgestelde termijn, of in geval van onjuiste, 
onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, brengt het college van 
burgemeester en schepenen de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de 
redenen waarom ze gebruikt maakt van deze procedure, de elementen waarop de belasting 
gebaseerd is evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de derde 
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te 
dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 10%. Het bedrag van deze 
belastingverhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.

Artikel 7 De overtredingen op dit reglement wordt vastgesteld door de beëindigde ambtenaren. De door hen 
opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. De 
belastingplichtige is verplicht de controle te vergemakkelijken onder meer door inlichtingen en 
documentatie te verstrekken die gevraagd worden en controle ter plaatse toe te laten.

Artikel 8 De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 9 De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen bij het 
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk of via e-mail aan 
info@devoor.be worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie 
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd binnen vijftien kalenderdagen na de 
indiening ervan.

Artikel 10 Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid verzonden.
14. Inwerkingtreding deel B (terrassen) van het reglement: Belasting op de inname openbaar domein en 

openbare weg: aanslagjaren 2020-2025
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 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen 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 19 december 2019 tot vaststelling van de belasting op de inname 
openbaar domein en openbare weg: aanslagjaren 2020-2025
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2020 tot vermindering van de gemeentelijke belastingdruk 
voor aanslagjaar 2020 voor de Voerense toeristische sector, naar aanleiding van de maatregelen in verband met de 
bestrijding van het coronavirus COVID-19
Overwegende volgende beslissing in het gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2020:

De datum van inwerkingtreding van Deel B “Belasting op de inname van de openbare weg en/of het 
openbaar domein voor de terrassen” van het belastingreglement op de inname openbaar domein en 
openbare weg: aanslagjaren 2020-2025 zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2019, 
wijzigt naar datum 1 januari 2021

Overwegende dat de terrassen pas vanaf 8 mei 2021 hebben mogen openen en dit onder verschillende praktische 
beperkingen
Overwegende dat het billijk is om de inwerkingtreding van Deel B “Belasting op de inname van de openbare weg 
en/of het openbaar domein voor de terrassen” nog één jaar uit te stellen tot 1 januari 2022
Overwegende dat de financiën van de gemeente de tijdelijke minderontvangst door deze tegemoetkoming kunnen 
opvangen
Overwegende volgende impact op het meerjarenplan, aan te passen in de eerstvolgende aanpassing van het 
meerjarenplan in 2021:

- 7360800/00200  € - 1.500
besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-

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

mailto:financi%C3%ABn@devoor.be
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Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De datum van inwerkingtreding van Deel B “Belasting op de inname van de openbare weg en/of het 

openbaar domein voor de terrassen” van het belastingreglement op de inname openbaar domein en 
openbare weg: aanslagjaren 2020-2025 zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 
2019 en aangepast in de gemeenteraad  van 28 mei 2020 wijzigt naar datum 1 januari 2022

Artikel 2 De burgemeester maakt dit besluit bekend op de website van de gemeente overeenkomstig de 
artikelen 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur. De burgemeester publiceert een 
geactualiseerde en gecoördineerde versie van de gewijzigde reglementen op de website van de 
gemeente overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de 
bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende 
de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het 
register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en 
hulpverleningszones. 

Artikel 3 De gemeente brengt de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit 
besluit overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

15. Aanpassing statuten Projectvereniging Erfgoed Haspengouw
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende de vraag van Erfgoed Haspengouw van 04 mei 2021 (GE202101443) om hun aangepaste statuten 
goed te keuren
Overwegende de uitbreiding van hun vereniging met drie nieuwe gemeenten nl. Alken, Kortessem en Wellen
Overwegende de naamswijziging van “Projectvereniging 2014-2020 Erfgoed Haspengouw” naar “Projectvereniging 
Erfgoed Haspengouw”
besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, 

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

Stemmen tegen: Jean Levaux, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad keurt de aangepaste statuten (omwille van wijziging naam en deelnemende 

gemeenten) in bijlage goed 
Artikel 2 De raad brengt “Projectvereniging Erfgoed Haspengouw” op de hoogte van de beslissing
16. Goedkeuring Klimaatactieplan 2030 in het kader van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en 

Energie
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 het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft bevestigd dat de  
klimaatverandering een feit is en dat menselijke activiteiten het klimaat op aarde blijven beïnvloeden
Overwegende dat volgens de bevindingen van het IPCC beperking van en aanpassing aan klimaatverandering 
elkaar aanvullende benaderingen zijn ter vermindering van de risico’s van de gevolgen van klimaatverandering in 
verschillende tijdschalen
Gelet op het feit dat nationale regeringen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (UNFCC) een gemeenschappelijke doelstelling zijn overeengekomen om de gemiddelde 
opwarming van de aarde ruim onder 2 °C te houden ten opzichte van de pre-industriële niveaus
Gelet op het feit dat nationale regeringen, inclusief België, in het kader van de Rio+20-Conferentie van de Verenigde 
Naties een reeks duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) zijn overeengekomen. Deze vereisen onder meer dat de 
internationale gemeenschap "de toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen 
verzekert" (SDG7), dat "steden en woonplaatsen inclusiever, veiliger, veerkrachtiger en duurzamer worden gemaakt" 
(SDG11) en dat "dringend actie wordt ondernomen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan te bestrijden" 
(SDG13)



Overwegende dat het initiatief Duurzame energie voor iedereen in 2011 door de secretaris-generaal van de VN is 
gelanceerd en erop gericht is de volgende drie onderling verbonden doelstellingen te bereiken tegen 2030: 
"universele toegang tot moderne energiediensten voor iedereen", "verdubbeling van de verbetering van de energie-
efficiëntie" en "verdubbeling van het aandeel van hernieuwbare energie in de totale energiemix"
Gelet op het feit dat de EU in oktober 2014 het Klimaat- en Energiebeleidskader 2030 heeft aangenomen, waarin 
nieuwe klimaat- en energiedoelstellingen zijn vastgesteld: interne vermindering van de uitstoot van broeikasgassen 
met ten minste 40 %, ten minste 27 % van de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare energiebronnen en een 
energiebesparing van ten minste 27 %
Gelet op het feit dat de Europese Commissie in 2011 de "Routekaart naar een concurrerende, koolstofarme 
economie in 2050" heeft aangenomen die tot doel heeft tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen in de EU met 80-
95 % te verminderen ten opzichte van 1990 – dit initiatief is tevens door het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie toegejuicht
Overwegende dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is toegedaan dat lokale en 
regionale overheden hun krachten dienen te bundelen omdat multilevel governance een effectief middel is om de 
efficiëntie van maatregelen tegen klimaatverandering te vergroten
Overwegende dat wij ons ervan bewust zijn dat de lokale en regionale overheden, samen met de nationale 
overheden, de verantwoordelijkheid dragen voor het bestrijden van de opwarming van de aarde en zich dan ook 
actief daarvoor moeten inzetten, ongeacht wat de andere partijen doen
Overwegende dat steden en gemeenten direct en indirect (via de door de burgers gebruikte producten en diensten) 
verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de broeikasgasemissies als gevolg van het gebruik van energie in 
het kader van menselijke activiteiten
Overwegende dat veel van de maatregelen ter vermindering van de vraag naar energie, ter bevordering van het 
gebruik van duurzame energie en ter bestrijding van de klimaatverandering onder de bevoegdheden van de lokale 
overheden vallen of zonder de politieke steun van de lokale overheden niet zouden kunnen worden uitgevoerd
Overwegende dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen kan realiseren als ook de 
lokale stakeholders en de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage leveren
Overwegende dat de lokale en regionale overheden de belangrijkste drijfveren voor de energietransitie en de strijd 
tegen klimaatverandering zijn op het bestuursniveau dat het dichtst bij de burgers staan
Overwegende dat lokale en regionale overheden een sleutelpositie innemen om de kwetsbaarheid van hun 
grondgebied voor de verschillende gevolgen van klimaatverandering te beperken
Overwegende dat effectieve maatregelen op lokaal niveau de EU-lidstaten beter in staat stellen hun verplichtingen 
op het vlak van de vermindering van broeikasgasemissies na te komen
Overwegende dat lokale en regionale overheden in heel Europa de broeikasgasemissies helpen verminderen door 
het opzetten van energie-efficiëntieprogramma’s, incl. programma’s op het vlak van duurzame mobiliteit, en door het 
stimuleren van het gebruik van duurzame energie
Overwegende dat de Europese Commissie in 2008 het Burgemeestersconvenant in het leven heeft geroepen om 
lokale overheden te betrekken en te ondersteunen bij de uitvoering van maatregelen met het oog op de beperking 
van klimaatverandering
Overwegende dat het Burgemeestersconvenant sinds zijn oprichting wordt erkend als een essentieel EU-instrument, 
met name voor zijn rol in de strategie voor de energie-unie (Europese Commissie, 2015) en de Europese strategie 
voor energiezekerheid (Europese Commissie, 2014) om de energietransitie te versnellen en de zekerheid van de 
energievoorziening te verbeteren
Overwegende dat de Europese Commissie in 2014, als essentiële maatregel van de EU-strategie voor aanpassing 
aan de klimaatverandering (Europese Commissie, 2013), het "Mayors Adapt"-initiatief in het leven heeft geroepen 
om lokale overheden te betrekken en te ondersteunen bij de uitvoering van maatregelen met het oog op aanpassing 
aan klimaatverandering
Overwegende dat de Europese Commissie een nieuw, geïntegreerd Burgemeestersconvenant voor Klimaat en 
Energie lanceerde in 2015. Dit Convenant houdt rekening met de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 en 
verenigt beperking van en aanpassing aan – beide pijlers van de strijd tegen klimaatverandering- in 1 overkoepelend 
initiatief
Overwegende dat de provincie Limburg de ambitie heeft klimaatneutraal te worden tegen 2050
Overwegende dat het nieuwe, geïntegreerd Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie doelstellingen bevat 
rond beperking van klimaatverandering na 2020 en doelstellingen rond aanpassing aan klimaatverandering
Gelet op ons besluit van 27 mei 2019 om toe te treden tot het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 
(‘Covenant of Mayors for Climate and Energy’) en de daarbij behorende engagementen na te komen
Overwegende dat een van deze engagementen was om binnen twee jaar na toetreding een klimaatactieplan in te 
dienen
Overwegende het klimaatactieplan, toegevoegd als bijlage, dat werd opgesteld door de milieudienst in nauwe 
samenspraak met de gemeentelijke milieuadviesraad en een speciaal opgerichte werkgroep klimaat
Gelet op het gunstig advies onder voorwaarden van de gemeentelijke milieuadviesraad, toegevoegd als bijlage, over 
dit klimaatactieplan; dat de voorwaarden die de milieuadviesraad stelt als volgt zijn:

- een correcte en ambitieuze implementatie in de praktische beleidsuitvoering;
- bijsturing indien nodig;
- nauwe feedback en opvolging in de milieuraad

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

Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michaël Henen, 
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, 



Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad keurt het klimaatactieplan 2030 goed 
Artikel 2 De voorwaarden die de milieuadviesraad stelt in haar advies ter harte te nemen en hiermee rekening 

te houden bij de uitvoering van het klimaatactieplan
Artikel 3 Het klimaatactieplan 2030 te bezorgen aan het secretariaat van het Burgemeestersconvenant voor 

Klimaat en Energie en de Provincie Limburg, directie Omgeving, dienst Milieu en Natuur, 
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Artikel 4 Volgende engagementen die zijn aangegaan bij toetreding tot het Burgemeestersconvenant voor 
Klimaat en Energie te herbevestigen:

- de CO2-uitstoot op ons grondgebied tegen 2030 met ten minste 40 % terugdringen, met name door een 
betere energie-efficiëntie en een ruimer gebruik van hernieuwbare energiebronnen;

- onze veerkracht verhogen door ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering;
- na de indiening van het klimaatactieplan minstens om de twee jaar een voortgangsrapport indienen voor 

evaluatie-, toezicht- en controledoeleinden, en, indien nodig, het actieplan bijsturen aan de hand van dit 
rapport;

- onze visie, resultaten, ervaringen en kennis delen met andere lokale en regionale overheden binnen de EU 
en daarbuiten door directe samenwerking en uitwisseling onder gelijken, met name in de context van het 
mondiale Burgemeestersconvenant

17. Goedkeuring huishoudelijk reglement en afsprakennota milieuadviesraad 2019-2025
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 27 juni 2019 betreffende de goedkeuring van het 
participatiereglement
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2019 betreffende de goedkeuring van de statuten van 
de milieuadviesraad 2019-2025
Overwegende dat de milieuadviesraad in haar vergadering van 11 mei 2021 een huishoudelijk reglement en een 
daaraan bijgevoegde afsprakennota heeft vastgesteld
Overwegende dat het huishoudelijk reglement conform artikel 11 van de statuten van de milieuadviesraad 2019-
2025 bekrachtigd moet worden door de gemeenteraad
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: Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen: Jean Levaux

Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Het huishoudelijk reglement en de daaraan bijgevoegde afsprakennota van de milieuadviesraad 

2019-2025 worden bekrachtigd.
18. Goedkeuring aangepast afsprakenkader met SVK Houtvast
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 over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder titel 7 betreffende het 
bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, boek 2, deel 2, titel 4 betreffende de subsidiëring van 
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 27 juni 2019 tot oprichting van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband IGSW Zuidoost-Limburg volgens het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, samen met 
de gemeenten Riemst en Voeren en als projectuitvoerder vzw Stebo
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 27 juni 2019 waarin het projectplan IGSW Zuidoost-Limburg werd 
goedgekeurd, later goedgekeurd door de Minister van Wonen op 19 december 2019



Overwegende dat in dit projectplan de volgende activiteit werd opgenomen:  “7° een afsprakenkader met de minister 
en het SVK dat actief is in de gemeente, aanvragen en, als het afsprakenkader wordt gesloten, 
conformiteitsonderzoeken uitvoeren met het oog op de inhuurneming van woningen en kamers door het SVK”, zoals 
mogelijk gemaakt door artikel 2.15 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021
Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 3.1, dat de veiligheids-, gezondheids- en 
woonkwaliteitsnormen oplegt waaraan woningen moeten voldoen en artikel 3.3 betreffende het 
conformiteitsonderzoek
Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 3.2, dat de modellen van het technisch verslag 
vastlegt die deze vereisten en normen bevat;
Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 3.4, dat toelaat dat de burgemeester de personen 
aanduidt die in het kader van een conformiteitsonderzoek kunnen vaststellen of een woning voldoet aan de vereisten 
en normen
Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 6 juni 2019, waarin de burgemeester 
medewerkers van projectuitvoerder Stebo vzw aangewezen heeft voor het uitvoeren van conformiteitsonderzoeken
Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 4.167, waarin gesteld wordt dat alleen woningen die 
voldoen aan de criteria van conformiteit die de Vlaamse Regering vaststelt met toepassing van artikel 3.3 van de 
Vlaamse Codex Wonen van 2021, in aanmerking komen om verhuurd te worden door een SVK
Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 4.167, waarin de mogelijkheid geboden wordt dat er 
een afsprakenkader opgemaakt wordt tussen gemeente, SVK en de minister, dat toelaat dat het SVK het 
conformiteitsonderzoek kan aanvragen aan de gemeente
Gelet op de goedkeuring door de minister bevoegd voor wonen van 24 oktober 2018 voor het afsprakenkader tussen 
SVK Houtvast, de gemeenten Kortessem, Riemst en Voeren, projectuitvoerder Stebo vzw en de Vlaamse minister 
bevoegd voor Wonen over het uitvoeren van conformiteitsonderzoeken van woningen die te huur worden 
aangeboden aan het SVK met oog op nieuwe inhuurname
Overwegende dat het bestaande afsprakenkader aangepast moet worden omwille van de wijziging in het 
werkingsgebied van de intergemeentelijke samenwerking en omwille van de invoering van online werkingsportaal 
woningkwaliteit (VLOK)
besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-

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

Stemmen tegen: Michaël Henen

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Art. 1 De gemeente keurt het afsprakenkader tussen de gemeente, SVK Houtvast en het IGSW Zuidoost-Limburg, 
met projectuitvoerder Stebo vzw, goed. Dit afsprakenkader laat toe dat medewerkers van Stebo vzw op vraag van 
het SVK en in opdracht van de gemeente conformiteitsonderzoeken uitvoert bij inhuurname van woningen en legt de 
modaliteiten hiervoor vast.
Art. 2 Het afsprakenkader wordt, na goedkeuring door de Raad van bestuur van SVK Houtvast en het 
beheerscomité van IGSW Zuidoost-Limburg ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister van Wonen.
Art. 3 Het afsprakenkader gaat in na de goedkeuring van de minister en ten vroegste op 1 mei 2021.
Art. 4 Dit besluit vervangt het afsprakenkader tussen SVK Houtvast, IGS Haspengouw en Voeren, de gemeenten 
Kortessem, Riemst en Voeren en de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen over het uitvoeren van 
conformiteitsonderzoeken van woningen die te huur worden aangeboden aan het SVK met oog op nieuwe 
inhuurname, goedgekeurd door de minister op 24 oktober 2018.
19. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2020 - Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw  

- PDPO III
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op volgende doelstelling, actieplan en actie van het meerjarenplan 2020-2025

- beleidsdoelstelling BD000002 “Limburg goed om te leven en te werken”
- actieplan AP00008 “Ontwikkelen van een weerbaar platteland”
- actie AC000050 “Inzetten op een belevingsvol platteland”

Gelet op het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 ingediend door de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep 
Haspengouw
Gelet op de artikelen 22 en 24 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de Interlokale Vereniging 
Plaatselijke Groep Haspengouw op grond waarvan de provincie Limburg als eerstverantwoordelijke partner ertoe 
gehouden is om jaarlijks binnen de zes maanden na afsluiting van het voorgaande boekjaar, de jaarrekening van de 
Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraden van 
de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie Limburg



Gelet op artikel 25 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep 
Haspengouw, waarin bepaald wordt dat het jaarverslag samen met de rekening aan de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie Limburg ter goedkeuring moet worden 
voorgelegd
Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet
besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, 

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

Stemmen tegen: Jean Levaux, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1            Het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 van de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep 

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

Artikel 2            Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Provincie Limburg
20. Kleine Landeigendom - gewone algemene vergadering, 27 mei 2021, 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
Overwegende de brief van Kleine Landeigendom van 27 april 2021 betreffende de uitnodiging voor de gewone 
algemene vergadering van 27 mei 2021
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 mei 2021 betreffende de gewone 
algemene vergadering van 27 mei 2021 en de goedkeuring van de agenda
Overwegende de agenda van de gewone algemene vergadering:

1. Het proces-verbaal van de algemene vergadering
2. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020 inclusief het bijzonder verslag sociaal oogmerk 

en de klachtenrapportering
3. Verslag van de bedrijfsrevisor over het boekjaar 2020
4. Jaarrekening 2020
5. Kwijting bestuurders en bedrijfsrevisor
6. Aandelenwijziging 2020
7. Ontslag bestuurders
8. Aanstelling bestuurders

besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, 

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

Stemmen tegen: Jean Levaux, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van het college van burgemeester en schepenen 

van 6 mei 2021 betreffende de gewone algemene vergadering van 27 mei 2021 en bekrachtigt dit 
besluit

21. Limburg.net - Algemene Vergadering, 23 juni
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het 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 28 april 2021 tot goedkeuring van de agenda 
van de algemene vergadering van Limburg.net van woensdag 23 juni 2021 om 18 uur. Gezien de omstandigheden 
zal deze vergadering online doorgaan via MS Teams
Gelet dat de volgende agendapunten werden vastgesteld: 

1) Welkom door de voorzitter
2) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten)
3) Jaarrekening 2020 / Verslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders / Verslag van de commissaris 

(454 DLB, art. 40 statuten) 
4) Activiteitenverslag 2020
5) Kwijting aan de bestuurders (art. 454 DLB, art. 40 statuten)
6) Kwijting aan de commissaris (art. 454 DLB, art. 40 statuten)
7) Benoeming leden en plaatsvervangers algemeen comité (art. 29 Statuten)

a. De heer Bert Schelmans vervangt de heer Leo Cardinaels als effectieve afgevaardigde voor de 
gemeente Bocholt voor het algemeen comité. 

b. Mevrouw Jerica Heleven vervangt de heer Hugo Leroux als effectieve afgevaardigde voor de 
gemeente Diepenbeek voor het algemeen comité.

8) 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, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De agendapunten van de Algemene Vergadering van woensdag 23 juni 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

22. Ethias - Gewone Algemene Jaarvergadering 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
Overwegende de brief van Ethias van 3 mei 2021 betreffende de uitnodiging voor de gewone algemene 
jaarvergadering van 2021 die wordt gehouden met behulp van de techniek om op afstand te stemmen 
Overwegende dat het stemformulier en de informatie over de jaarrekeningen afgesloten op 31 januari 2020 vanaf 
dinsdag 15 juni beschikbaar zullen zijn voor de vertegenwoordiger op een internetplatform en dat de stemming 
uiterlijk woensdag 30 juni 2021 online moeten gebeuren 
Overwegende de agenda van deze algemene vergadering:

- Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020
- Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het resultaat
- Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
- Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
- Statutaire benoemingen

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

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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
 



Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de brief van Ethias van 3 mei 2021 betreffende de uitnodiging 
voor de gewone algemene jaarvergadering van 2021 die wordt gehouden met behulp van de 
techniek om op afstand te stemmen 

Artikel 2 De gemeenteraad keurt de agenda goed 
Artikel 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 

beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Ethias
23. De Lijn - 30ste algemene vergadering van aandeelhouders - uitnodiging, agenda en stemformulier
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende de brief van De Lijn van 5 mei 2021 betreffende de 30ste Algemene Vergadering van aandeelhouders 
– uitnodiging, agenda en stemformulier
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 mei 2021 betreffende de kennisneming 
dat de Lijn omwille van de corona maatregelen de algemene vergadering van aandeelhouders middels een 
schriftelijke procedure zal organiseren. De procedure telt vier stappen:

1. Het ter beschikking stellen van de agenda, documenten en het stemformulier, wat met deze gebeurd is
2. De mogelijkheid tot het stellen van een vraag over het jaarverslag of de jaarrekening 2020 – per mail uiterlijk 

tegen 21 mei 
3. Een conference call op dinsdag 25 mei om 14u00 waar toelichting en duiding zal gegeven worden bij het 

jaarverslag en de jaarrekening 2020 en de vooraf gestelde vragen zullen worden beantwoord
4. De schriftelijke stemming uit te voeren met het stemformulier in bijlage (ten laatste op 28 mei om 17u00)

Overwegende de agenda van de Algemene Vergadering:
1. Verwelkoming en inleiding
2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen 

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

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

4. Goedkeuring jaarrekening 2020
5. Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van commissarissen-

revisoren voor het boekjaar 2020
6. varia

Gelet op de geheime stemming over volgende agendapunten 
3: goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-
revisoren 
4: goedkeuring van de jaarrekening  
5: kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van commissarissen-
besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, 

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

Stemmen tegen: Jean Levaux, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de brief van De Lijn van 6 mei 2020 betreffende de 29ste 
Algemene Vergadering van aandeelhouders op 26 mei 2020– uitnodiging, agenda en stemformulier 
Artikel 2 De gemeenteraad neemt kennis van de vier stappen die de procedure van de Algemene 

Vergadering telt:
1. Het ter beschikking stellen van de agenda, documenten en het stemformulier, wat met deze 

gebeurd is
2. De mogelijkheid tot het stellen van een vraag over het jaarverslag of de jaarrekening 2020 – per 

mail uiterlijk tegen vrijdag 21 mei om 14u00
3. Een conference call op dinsdag 25 mei 2021 om 14u00 waar toelichting en duiding zal gegeven 

worden bij het jaarverslag en de jaarrekening 2020 en de vooraf gestelde vragen zullen worden 
beantwoord

4. De schriftelijke stemming uit te voeren met het stemformulier in bijlage (ten laatste op 28 mei om 
17u00) 

Artikel 3 Agendapunten 3-4-5 worden goedgekeurd



24. Dienstverlenende Vereniging Cipal - oproeping Algemene Vergadering
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende de brief van de Dienstverlenende Vereniging Cipal van 10 mei 2021 betreffende de gewone algemene 
vergadering van Deelnemers van 24 juni 2021 om 16u00 
Overwegende dat de raad van bestuur beslist heeft om, overeenkomstig artikel 39, vierde lid van de statuten en e 
richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, deze vergadering op digitale wijze te laten plaatsvinden via een 
door Cipal ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel
Overwegende de agenda van deze buitengewone algemene vergadering:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van 

Cipal over het boekjaar 2020
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten op 31 

december 2020
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening 

van Cipal over het boekjaar 2020
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten op 31 

december 2020
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun 

mandaat tijdens het boekjaar 2020
7. Vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger commissaris
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, 

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

Stemmen tegen: Jean Levaux, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de brief van de Dienstverlenende Vereniging Cipal van 10 mei 

2021 betreffende de gewone algemene vergadering van Deelnemers van 24 juni 2021 om 16u00 en 
keurt de agenda goed

Artikel 2 Dit besluit wordt overgemaakt aan Dienstverlenende Vereniging Cipal – ann.vandevoorde@c-
smart.be

25. De Watergroep - Algemene vergadering 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende de uitnodiging van De Watergroep van 10 mei 2021 betreffende de algemene vergadering  op vrijdag 
11 juni om 10u30 die digitaal zal doorgaan
Overwegende de agendapunten van deze algemene vergadering:

1. Jaarverslag 2020 van de raad van bestuur
2. Verslag van het college van commissarissen over de jaarrekening 2020
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2020
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Kwijting aan de commissaris 

besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, 

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

Stemmen tegen: Jean Levaux, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 



Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van De Watergroep van 10 mei 2021 betreffende 
de algemene vergadering  op vrijdag 11 juni om 10u30 die digitaal zal doorgaan

Artikel 2 De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van deze algemene vergadering en keurt deze goed
26. Algemene vergadering Woonzo - goedkeuring agenda
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende de uitnodiging van Woonzo van 12 mei 2021 betreffende de algemene vergadering die doorgaat op 
12 juni 2021 om 10u00 (nog onbekende locatie)
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2020 waarin Hilde Broers werd aangeduid als 
afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Woonzo cvba
Overwegende de agenda van de algemene vergadering van Woonzo:

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

2) Keuring verslag van de JAV van 13.06.2021
3) Keuring jaarverslag van de Raad van Bestuur 2020, inclusief het Bijzonder Verslag inzake het Sociaal 

Oogmerk
4) Verslag van de commissaris
5) Keuring jaarrekening 2020
6) Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris
7) Bestemming van het resultaat
8) Ontslagen en benoemingen
9) Varia

besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, 

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

Stemmen tegen: Jean Levaux, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van Woonzo van 12 mei 2021 betreffende de 

algemene vergadering die doorgaat op 12 juni 2021 om 10u00 (nog onbekende locatie) en  keurt de 
agenda goed

Artikel 2 Afschrift van dit besluit wordt verstuurd naar mevr. Inge Gaublomme
27. Gemeentelijk RUP bedrijventerrein Schophem: voorlopige 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;
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;



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 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 en een grafisch plan;
besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-

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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Gemeentelijk RUP bedrijventerrein Schophem” wordt 

voorlopig 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;
Artikel 3 Een openbaar onderzoek zal zo snel mogelijk en binnen de wettelijke termijnen starten;
28. Deelname aankoopcentrale VEB voor de levering van gas en groene elektriciteit
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 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken , leveringen en 
diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 2, 6° en 7°b (de aanbestedende overheid verricht 
gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de de plaatsing van overheidsopdrachten of raamovereenkomsten voor 
werken, leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbesteders) en artikel 47 § 2 die de aanbestedende 
overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen 
op een aankoopcentrale;
Gelet op het KB plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18.04.2017, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op het KB van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.
Overwegende dat de raamovereenkomst voor de aanlevering van energie (elektriciteit en aardgas) einde 
december 2021 afloopt. Dit contract werd met Fluvius (destijds Infrax) afgesloten op 01/01/2018 voor een periode 
van 3 jaar, met mogelijkheid tot verlenging van 1 jaar. Aangezien Fluvius alle samenaankopen stopzet, dient de 
Centrale Aankoopdienst van het provinciebestuur Limburg (Proclim) een andere oplossing te voorzien voor de 
aankoop van energie, zowel voor de Limburgse lokale besturen als al hun verenigingen en dit vanaf 01/01/2022
Overwegende dat  de brief van 11/03/2021 van het provinciebestuur naar alle Limburgse lokale besturen het 
provinciebestuur adviseert om het voorbeeld van het provinciebestuur te volgen, en dus ook VEB aan te stellen als 
aankoopcentrale voor de levering van gas en elektriciteit vanaf 01/01/2021
Overwegende dat de VEB op 30/03/2021 een startvergadering georganiseerd heeft om alle lokale besturen in 
Limburg te informeren over dit aanbod
Overwegende dat in dit kader de Centrale Aankoopdienst van het provinciebestuur Limburg (Proclim) 
verschillende pistes uitgebreid heeft onderzocht, waarbij zij tot de conclusie zijn gekomen dat het VEB (Vlaams 
EnergieBedrijf) de beste optie is. Proclim heeft aan de Limburgse lokale besturen geadviseerd om eveneens aan 
te sluiten bij aankoopcentrale VEB voor de levering van gas en groene elektriciteit, waarbij Proclim erover waakt 
dat de leveringsvoorwaarden gunstig zijn voor alle Limburgse lokale besturen
Overwegende dat de leveringsvoorwaarden dezelfde zullen zijn voor alle Limburgse entiteiten die deelnemen aan 
deze gecoördineerde aankoop



Overwegende dat Proclim onderhandelt over de leveringsvoorwaarden en de tariefformules met VEB en zich 
hierbij laat bijstaan door een onafhankelijk energieconsultant
Overwegende de mogelijkheid om gebruik te maken tot afname via de aankoopcentrale van VEB (Vlaams 
EnergieBedrijf), waardoor men krachtens artikel 47, §2 va de wet van 17 juni 2017 is vrijgesteld van de verplichting 
om zelf een gunningsprocedure te organiseren 
Overwegende dat het aangewezen is dat gemeente Voeren gebruik maakt van de aankoopcentrale om volgende 
redenen:

- Vanwege de grote volumes die het VEB in de markt zet, is een voordelige energieprijs gegarandeerd;
- Het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren;
- VEB voorziet een uitgebreide dienstverlening en vergevorderde ontzorging van ons als bestuur;
- 227 van de 300 lokale besturen in Vlaanderen (75%) zijn aangesloten bij VEB als aankoopcentrale voor de 

levering van gas en groene elektriciteit.
Overwegende dat bij het afsluiten van de contracten er verwezen zal worden naar de goedgekeurde 
toetredingsbeslissing
Overwegende dat de leveringen zijn voorzien voor de jaren 2022, 2023 en 2024
besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-

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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad keurt goed dat de gemeente Voeren het nodige doet om zich te kunnen 

aansluiten en beroepen op de aankoopcentrale Vlaams EnergieBedrijf (VEB) voor de plaatsing van 
opdrachten (gas + groene elektriciteit) evenals de Politiezone Voeren 

Artikel 2 De gemeenteraad geeft aan het College van Burgemeester en Schepenen mandaat om 
met VEB contracten te sluiten voor de levering van groene elektriciteit en gas voor een 
periode van drie jaar, met ingang vanaf 01/01/2022

Artikel 3 De financiering van de te plaatsen opdrachten zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het 
exploitatiebudget 2022 en de volgende jaren op verschillende budgetsleutels.

29. Aankoop graaflaadcombinatie: Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende dat de graafarm van de huidige graaflaadcombinatie (case) defect is en de herstelkosten hoog 
oplopen en dat de machine daarenboven op leeftijd is en veel algemene slijtageverschijnselen vertoont 
Overwegende dat het daardoor voordeliger geacht wordt om te investeren in een nieuwe machine dan de huidige te 
laten herstellen
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 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren 
uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet)
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, inzonderheid artikel 90, 1°
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop graaflaadcombinatie” een bestek met nr. 2021-026 werd 
opgesteld door Grondgebiedzaken
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 115.702,48 excl. btw of € 140.000,00 incl. 
21% btw
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking
Overwegende dat 30 juni 2021 om 12.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen van de offertes
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien dient te worden bij budgetwijziging in het 
investeringsbudget van 2021, op budgetcode 2430000/02000/ORG06/ORG06.1 
besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-

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



Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021-026 en de raming voor de opdracht 

“Aankoop graaflaadcombinatie”, opgesteld door Openbare Werken. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 115.702,48 excl. btw of € 140.000,00 incl. 21% btw

Artikel 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking

Artikel 3 Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking:
- JCB-BELGIUM nv, NIJVERHEIDSLAAN 1501 te 3660 Opglabbeek;
- Joskin nv, Rue de Wergifosse 39 te 4630 Soumagne;
- SMEETS JO GARAGE, WITHUISSTRAAT 189 te 3790 VOEREN;
- HOOGSTEYNS - garage, Schophem 329 B te 3798 S GRAVENVOEREN

Artikel 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 30 juni 2021 om 12.00 uur
Artikel 5 De uitgave voor deze opdracht dient voorzien te worden bij budgetwijziging in het investeringsbudget 

van 2021, op budgetcode 2430000/02000/ORG06/ORG06.1 
30. Betonverharding loods Technische Dienst: silo en terreinverharding : 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 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren 
uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet)
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, inzonderheid artikel 90, 1°
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Betonverharding loods, silo's en terreinverharding Technische 
Dienst - gemeente Voeren” een bestek met nr. 2021-027 werd opgesteld door Grondgebiedzaken
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 132.179,42 excl. btw of € 159.937,10 incl. 
21% btw
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht dient voorzien te worden bij budgetwijziging in het 
investeringsbudget van 2021, op budgetcode 2210007/02000 
Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging 
besluit
Stemmen voor: William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-

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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021-027 en de raming voor de opdracht 

“Betonverharding loods, silo's en terreinverharding Technische Dienst - gemeente Voeren”, 
opgesteld door Openbare Werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 132.179,42 excl. btw of € 159.937,10 incl. 21% btw.

Artikel 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3 De uitgave voor deze opdracht dient voorzien te worden bij budgetwijziging in het investeringsbudget 
van 2021, op budgetcode 2210007/02000 



Artikel 4 Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging
De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de digitale zitting is 
goedgekeurd, is de zitting gesloten om 22u20.
Algemeen directeur Voorzitter
Kimberly Peeters Rik Tomsin


		2021-05-31T08:23:48+0200
	Unknown


		2021-05-28T14:26:47+0200
	Unknown




