
Gemeenteraad VAN donderdag 28 januari 2021

Aanwezig: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux: Schepenen
Grégory Happart, Yolanda Daems, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-
Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont: Raadsleden
Rik Tomsin: Voorzitter
Joris Gaens: Burgemeester
Kimberly Peeters: Algemeen directeur

Verontschuldigd: Benoît Houbiers, Michaël Henen: Raadsleden
De zitting wordt geopend om 20u00.
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 Mailleu stelde volgende vraag:
Beste meneer de voorzitter, beste Burgemeester, schepenen en raadsleden. 
Ik zou de gemeenteraad vanavond nog willen attenderen op het betonneren van de weg Schoppemerheide – 
Kattenrot. 
Dit stuk natuur verdient het niet. We hebben daar een prachtig landschap waar men makkelijk, ook met de fiets, over 
kan rijden. 
Ik weet dat de beslissing hierover al genomen werd maar toch vraag ik U om hier nog eens over na te denken.
We moeten onze natuur, een van de vele schatten van Voeren, ten alle kosten, beschermen. Fietsers die deze route 
willen volgen, kennen de staat van de weg. 
De mensheid kan zich aanpassen. Een niet gebetonneerde route, zal ons geen schade brengen. 
Maar wie weet wat het allemaal gaat kosten aan onze fauna en flora?  Willen we deze risico nemen voor een route 
waar beton absoluut niet nodig is? 
En laten we paarden en ruiters niet vergeten. Op asfalt rijden kan zeer kwetsbaar zijn voor paarden. Er zijn al zoveel 
fietspaden in de Voerstreek maar veel minder routes voor ruiters…
Zou het nog mogelijk zijn om dit waardevol onroerend erfgoed te beschermen en met rust te laten? 
Alvast bedankt voor uw antwoord. 
De burgemeester antwoordde het volgende:
Het bestuur hecht ontzettend veel belang aan het onroerend erfgoed, het landschap en de natuur in Voeren. Het zijn 
met voorsprong de grootste parels in onze gemeente waar we allemaal erg trots op zijn én waar we ook zeer veel 
zorg voor dragen. Samen met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zijn er erg veel projecten waar we 
aan het werken om te komen tot een geïntegreerd landschaps- en natuurbeleid en -beheer. Vele acties zoals de 
aanplant van kleinschalige landschapselementen, bijvoorbeeld in de Gulpvallei zijn enkele van de concrete 
resultaten. Als u het landschapskrantje gelezen heeft, dat tussen kerstmis en nieuwjaar huis aan huis bedeeld werd, 
heeft u de krijtlijnen van ons beleid en de visie op het landschaps- en natuurbeleid en -beheer kunnen lezen en ziet u 
hoeveel projecten er lopende zijn. Zo hebben we ook hierover transparant gecommuniceerd naar onze inwoners. Ik 
zou uitgebreid kunnen ingaan op de samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en de 
vele andere partners die aangesloten zijn bij de gebiedscoalitie ‘samen sterk in de Voerstreek’, maar dat zou ons 
voor dit antwoord te ver leiden.
Als bestuur moeten we echter rekening houden met veel andere aspecten, zo ook de kwaliteit van de fietswegen, 
wandelwegen en voetpaden. Het betreffende fietspad behoort bovendien tot het toeristisch recreatief 
fietsroutenetwerk. Het zou eveneens een blijk zijn van onbehoorlijk bestuur indien we de kwaliteit van deze 
fietswegen niet zouden willen verbeteren. Als u het mij vraagt hebben we op het vlak van goede fietswegen en 
goede voetpaden nog een inhaalbeweging te maken zodat de zwakke weggebruiker zich ook veilig met de fiets en te 
voet kan verplaatsen. Ook hiervoor zullen we ons inzetten. 
De opmerkingen die u aanhaalt in uw vraagstelling heb ik ook gelezen in het tijdschrift van ‘heem en natuur’. Enkele 
maanden geleden hebben we enkele bezorgdheden ook ontvangen van de betreffende organisatie. We nemen zoals 
steeds deze bezorgdheden ter harte en hebben deze ook meegenomen bij de verdere uitwerking. Zo trachten we 
ervoor te zorgen dat het fietspad hersteld zal worden én dat de rust in dit mooi stukje natuur zo goed mogelijk 
bewaard blijft.

2. Raadslid Happart stelde volgende vraag:



Mijn vraag betreft het beheer van wegen in de winter. Ik zou eerst willen zeggen dat, voor zover ik weet, 
gemeentelijke wegen tijdens elke sneeuw- of ijsstorm zeer correct worden behandeld. Dank aan de moedige 
werkers die heel vroeg opstaan en heel laat naar bed gaan voor ieders veiligheid. 
Kunt u mij echter uitleggen hoe de regionale wegenwinterdienst werkt? 
Op maandag 28 december, aan het begin van de dag was de route van het Rode bos heel glad. Het duurde enkele 
uren voordat de sneeuwruimwagen aankwam.
Daardoor zijn er meerdere ongelukken gebeurd, gelukkig, als ik me niet vergis, zonder blessures. De weg moest zelf 
worden afgesloten voor het verkeer.
Een automobilist die het slachtoffer was van een ongeval kreeg van onze politie als opdracht om de takeldienst van 
Riemst te verlenen en moest daarom een rekening van € 480 betalen. Er zijn echter andere takeldiensten in de buurt 
die haar tegen lagere kosten hadden kunnen helpen.
Hier zijn mijn vragen:
* Waarom duurde het zo lang voordat de sneeuwruimers aankwamen?
* Afhankelijk van welke openbare markt doet de politie van onze gemeente systematisch een beroep op een 
takeldienst van Riemst?
Dank u voor uw antwoord
De burgemeester antwoordde het volgende:
Op 28 december 2020 om 09u20 ontving de politie Voeren de melding van een burger dat er gladheid werd 
vastgesteld op de wegen in de buurt van het Rode Bos in Sint-Martens-Voeren. De melder verplaatste zich op dat 
moment specifiek op de gewestweg N648 tussen De Plank en Hagelstein. Onmiddellijk om 09u23 werd er door de 
politie overgegaan tot de verwittiging van de lokale strooidiensten voor het bestrooien van de gemeentelijke wegen 
alsook werd er een contact name verricht met de permanentiedienst van het Vlaams Tunnel en Controlecentrum 
(VTC) te Antwerpen met de hoogdringende vraag om de gewestelijke wegen te strooien en prioriteit te geven aan de 
N648 gezien de melding aan de politiediensten. 
Zowel vanuit het Vlaams gewest (regio Limburg) als vanuit de Gemeentelijke diensten werd er op 28 december 2020 
niet preventief gestrooid. Dit gezien de weermodellen geen specifieke waarschuwingen oplegden voor de regio. Ook 
door de online weersvoorspeller “Roadmaster” die door de gemeente Voeren aan de lokale politie ter beschikking 
wordt gesteld, werd geen waarschuwing meegegeven voor de desbetreffende dag. 
Tijdens de nachtelijke en ochtend patrouilles (periode 27/12 19u - 28/12 07u) van de Lokale politiedienst werd er 
echter ook geen gladheid vastgesteld op de Voerense wegen.  
De gladheid is dan ook zeer plots en zeer lokaal opgedoken in een tijdspanne van enkele uren.  
Om 09u40 ontving Politie Voeren de melding van een verkeersongeval (gekantelde vrachtwagen) op de gewestweg 
N648 (Roodbos). Mogelijks speelde de toestand van het wegdek op dat moment een rol in de oorzaak van het 
verkeersongeval doch zijn andere factoren hier niet bij uitgesloten.  
Om 09u56 gebeurde een tweede ongeval op de gewestweg N648 te Remersdaal. Ook hier speelde de staat van de 
weg mogelijks een rol in de oorzaak van het verkeersongeval doch zijn andere factoren ook hier niet uitgesloten.
Om 10u10 is de strooidienst ter plaatse gekomen voor het bestrooien van de gewestweg.
Gezien de twee verkeersongevallen werd de gewestweg om 10u15 volledig afgesloten met het oog op de takeling 
van de betrokken voertuigen, vanwege een afgebroken verlichtingspaal dewelke dreigde op de rijbaan te vallen en 
om de veiligheid te garanderen.
Inzake de samenwerking met externe partners in concreto takeldiensten wordt er op provinciaal niveau door de 
lokale politiediensten op een uniforme wijze beroep gedaan op de plaatselijke takeldiensten.
Op het vlak van de vorderingen van takelbedrijven door de politiediensten met een gerechtelijk karakter werden er in 
het verleden afspraken gemaakt met het Parket Limburg. 
Het Parket Limburg beschikt over een lijst met Limburgse takeldiensten waarmee men samenwerkt. Dit mede om de 
verdere gerechtelijke afhandeling na een opdracht en de vergoedingen van kosten inzake gerechtelijke- en 
verkeerszaken op een efficiënte manier te stroomlijnen. 
Rekening houdende met de bovenstaande afspraken wordt er doorgaans daarom een beroep gedaan op de 
dichtstbijzijnde takeldienst binnen het gerechtelijk arrondissement. 
In het geval van politiezone Voeren is dit doorgaans Takeldienst Vanderveken uit Riemst.
In het geval van onbeschikbaarheid wordt er vervolgens een beroep gedaan op Takeldienst MK uit Tongeren of 
Takeldienst Robert uit Bilzen.
Deze werkwijze werd vervolgens geïmplementeerd in de systemen van de noodhulpcentrale van de 101 te Hasselt 
waardoor dat bij elke aanvraag de noodcentrale een takeldienst uitstuurt naar de locatie waarop de politieploeg zich 
bevindt. Praktisch: indien er een takeldienst vereist is, vraagt de politieploeg een takeldienst radiofonisch aan bij de 
dispatcher van de meldkamer. Deze stuurt bijgevolg een beschikbare takeldienst ter plaatse.
Op bestuurlijk vlak heeft elke Lokale Politiezone eveneens een eenvormige werkwijze en wordt het bovenstaande 
principe dan ook gehandhaafd.
In geval van een verkeersongeval waarbij er geen verkeershinder veroorzaakt wordt, wordt gebruikelijk de kans 
geboden aan de bestuurder om een eigen takeldienst te verwittigen, al dan niet via de verzekeringsmaatschappij. 
Gezien een takeling in eigenbeheer of via de verzekeringsmaatschappij doorgaans resulteert in langere wachttijd is 
dit in dit geval te overwegen. 
Anderzijds wanneer er verkeersongevallen plaatsvinden waarbij er verkeershinder veroorzaakt wordt, zullen de 
politiediensten overgaan tot de aanvraag van een takeldienst via de meldkamer. Deze takeldiensten zijn doorgaans 
binnen een kortere tijdspanne ter plaatse en zijn voorzien van middelen om de rijbaan te reinigen. 
Ter informatie; op de autosnelwegen dient er altijd overgegaan te worden tot het oproepen van een door de Vlaamse 
Overheid erkende takeldienst. De zogenoemde “FAST” takeldiensten komen dan binnen de 20 minuten ter plaatse 
met een bijkomend signalisatievoertuig. 



Opgeroepen takeldiensten werken steeds met vastgelegde tarieven waar men zich allemaal aan dient te houden. De 
tarieven van de “Fast”-takeldiensten zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de Vlaamse Overheid. 
Wanneer de politiediensten overgaan tot het oproepen van een takeldienst in het kader van een verkeersongeval 
met verkeershinder dient het slachtoffer zijn verzekeringsmaatschappij in te lichten. Vervolgens zal de 
verzekeringsmaatschappij de verdere afhandeling voor zijn rekening nemen en eventuele voorgeschoten kosten 
door het slachtoffer vergoeden indien de polis dit toestaat.
2. Lijst nominatieve subsidies 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 en specifiek artikel 41, 23° op grond waarvan de 
gemeenteraad bevoegd is het voor het vaststellen van subsidiereglementen en nominatieve subsidies
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen
Overwegende dat er in het meerjarenplan 2020-2025 subsidies voorzien zijn waarvoor geen reglement voorhanden 
is
Overwegende dat in het oude BVR BBC (dd. 25 juni 2010) de lijst met nominatief toegekende subsidies integraal 
deel uit maakte van de beleidsnota van het budget en aldus via het budget werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad
Overwegende dat deze lijst in het nieuwe BVR BBC (dd. 30 maart 2018) niet meer is opgenomen als onderdeel van 
het meerjarenplan en de gemeenteraad ingevolge artikel 41, 23° van het Decreet Lokaal Bestuur de bevoegdheid 
heeft de nominatieve subsidies toe te kennen
besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-

Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, 
Steven Heusschen, Alicia Dodemont

Stemmen tegen: Jean Levaux, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad keurt voor 2021 volgende lijst van nominatieve subsidies goed. Deze mogen 
worden uitbetaald in de loop van 2021.

Jaar AR Omschrijving BI Actieplan Actie Budget 
2021

2021 6490103 Werkingsbijdrage IOED Oost-Haspengouw en 
Voeren

07210 LAN04 LAN04.1 10.360,00 €

2021 6490104 Werkingsbijdrage Stebo 06290 WON01 WON01.3 27.042,00 €
2021 6490105 Werkingsbijdrage Toerisme Voerstreek 05200 TOE01 TOE01.1 38.970,00 €
2021 6490106 Werkingsbijdrage Toerisme Limburg 05200 TOE01 TOE01.2 1.050,00 €
2021 6490107 Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren - 

project groenblauwe netwerken
03190 MIL01 MIL01.2 7.000,00 €

2021 6490107 Werkingsbijdrage Regionaal Landschap 
Haspengouw & Voeren

03400   1.050,00 €

2021 6490107 Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren - 
PDPO-project 'landschapsfonds Voerstreek'

03400 LAN03 LAN03.4 2.625,00 €

2021 6490108 Werkingsbijdrage Erfgoed Haspengouw 07290   2.100,00 €
2021 6490109 Werkingsbijdrage BKO Stekelbees 09450 REG05 REG05.2 19.815,00 €
2021 6490113 Werkingsbijdrage CAD Limburg 09890   2.500,00 €
2021 6490205 Toelage vriendenkring politie 04000   500,00 €
2021 6490205 Toelage vriendenkring brandweer 04100   500,00 €
2021 6490206 Werkingsbijdrage milieuadviesraad 03400 DIE04 DIE04.1 500,00 €
2021 6490206 Werkingsbijdrage landbouwraad 05300 DIE04 DIE04.1 500,00 €
2021 6490206 Werkingsbijdrage GECORO 06000 DIE04 DIE04.1 500,00 €
2021 6490206 Werkingsbijdrage bibliotheekbeheersorgaan 07030 DIE04 DIE04.1 500,00 €
2021 6490206 Werkingsbijdrage VOER 07290 DIE04 DIE04.1 500,00 €
2021 6490206 Werkingsbijdrage sportraad 07400 DIE04 DIE04.1 500,00 €
2021 6490206 Werkingsbijdrage jeugdraad 07510 DIE04 DIE04.1 500,00 €
2021 6490206 Werkingsbijdrage welzijnsraad 09090 DIE04 DIE04.1 500,00 €
2021 6490206 Werkingsbijdrage lokaal overleg kinderopvang 09450 DIE04 DIE04.1 500,00 €
2021 6490399 Werkingstoelage Oxfam Wereldwinkel (verkoop 

huisvuilzakken)
05000   100,00 €

2021 6490399 Bijdrage Landelijke Thuiszorg 09430   350,00 €
2021 6150003 Lidmaatschap VVSG 01190   5.222,00 €



2021 6150003 Lidmaatschap SRPA + Natuurpunt 04700   1.218,00 €
2021 6150003 Lidmaatschap Unizo 05000   330,00 €
2021 6150003 Lidmaatschap ERSV 05100   2.233,00 €
2021 6150003 Lidmaatschap DUBO 06200   203,00 €
2021 6150003 Lidmaatschap VVJ 07500   381,00 €

3. Kennisneming ontslag schepen Jacky Herens per 01.02.2021
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen 
Gelet op artikel 6§7 het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard
Overwegende dat de heer Jacky Herens zijn ontslag heeft ingediend als schepen en raadslid per 01.02.2021 
besluit
Artikel 1 De raad neemt kennis van het ontslag van de heer Jacky Herens, schepen en raadslid, per 1 

februari 2021
4. Onderzoek geloofsbrieven en aanstelling gemeenteraadslid 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
Gelet op artikelen 13 en 14 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende dat de resultaten van de verkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard
Overwegende het ontslag van schepen Jacky Herens als schepen en raadslid per 01 februari 2021
Overwegende dat mevr. Anne-Sophie Roijen als tweede opvolger werd verkozen maar dat zij het ambt niet wenst op 
te nemen
Overwegende dat mevr. Alexandra van Gestel als derde opvolger werd verkozen 
Overwegende dat de geloofsbrieven van betrokkene tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage werden gelegd 
conform de decretale bepalingen ter zake
Overwegende dat uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat betrokkene voldoet aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden en de verkozene wordt uitgenodigd om de eed af te leggen 
besluit
Artikel 1 De verkozene Alexandra van Gestel legt de volgende vastgestelde eedformule af in handen van de 

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

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

Artikel 3 De Vlaamse Regering wordt op de hoogte gebracht van deze eedaflegging
Artikel 4 Het besluit wordt eveneens aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur overgemaakt
5. Vaststelling rangorde gemeenteraadsleden
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen 
Gelet op artikel 6§7 het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard
Overwegende dat de vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden van belang is om te voorzien in de 
vervanging van de voorzitter van de gemeenteraad (als die niemand schriftelijk heeft aangewezen) of ter vervanging 
van de Ambtenaar van Burgerlijke stand 
besluit
Artikel 1 De rangorde wordt vastgesteld in overeenstemming met de kieswetgeving en rekening houdend met 

de huidige richtlijnen inzake de anciënniteit van de zetelende leden. Het raadslid dat de meeste 
naamstemmen behaalde bij de verkiezingen van 14 oktober 2018 krijgt voorrang op de collega’s met 
gelijke anciënniteit. Bij gelijk aantal naamstemmen geniet het gemeenteraadslid die de meeste 
stemmen behaalde de voorrang.

Nr. Naam en voornaam Dienstanciënniteit Behaalde 
naamstemmen

Behaalde stemmen

1 NIJSSEN William 20 562 562



2 LEVAUX Jean 20 509 639

3 HAPPART Grégory 20 509 509

4 HOUBIERS Benoît 20 405 405

5 DAEMS Yolanda 8 395 395

6 TOMSIN Rik 8 369 369

7 GEELEN Jean-Marie 8 329 329

8 PEERBOOM-Huynen Shanti 8 326 326

9 GAENS Joris 2 524 524

10 HENEN Michaël 2 396 396

11 MAILLEU Clotilde 2 361 361

12 BUIJSEN-BAILLIEN Lizzy 2 344 344

13 HEUSSCHEN Steven 2 337 337

14 DODEMONT Alicia 1 291 291

15 VAN GESTEL Alexandra 0 225 225

6. Kennisneming samenstelling College van burgemeester en schepenen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen 
Gelet op artikel 6§7 het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard
Gelet op artikel 519 van het decreet lokaal bestuur d.d. 21 december 2017 dat bepaalt dat de schepenen, voor ze 
hun mandaat aanvaarden, de eed afleggen in handen van de burgemeester
Gelet uit het proces-verbaal van de gemeenteraadsraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 blijkt dat volgende 
raadsleden rechtstreeks werden verkozen als schepen:

 Dhr. Jacky Herens
 Dhr. William Nijssen
 Dhr. Jean Levaux

Overwegende het ontslag van dhr. Jacky Herens als schepen en raadslid
Overwegende dat mevr. Yolanda Daems eerste opvolger is voor het College van burgemeester en schepenen en de 
samenstelling van het College van burgemeester en schepenen er aldus als volgt uitziet :

 Dhr. Joris Gaens, burgemeester
 Dhr. William Nijssen
 Mevr. Yolanda Daems
 Dhr. Jean Levaux

besluit
Artikel 1 De raad neemt kennis van de hernieuwde samenstelling van het College van burgemeester en 

schepenen
Artikel 2 Schepen Yolanda Daems legt de volgende vastgestelde eedformule af in handen van de 

burgemeester: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
De voorgeschreven eedformule moet uitgesproken worden zonder toevoegingen of weglatingen, en 
zonder daarbij enig voorbehoud te maken. De eedaflegging is een bestuurshandeling en mag dus 
enkel in het Nederlands verricht worden (artikel 4 Grondwet).

7. Aanstelling gemeentelijke mandataris voor het bekkenbestuur Maasbekken
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 26 februari 2019 waarin de gemeentelijke mandataris voor het 
bekkenbestuur Maasbekken werden aangeduid
Overwegende dat dhr. Jacky Herens (schepen) werd aangeduid als mandataris maar deze zijn ontslag heeft 
ingediend als schepen per 1 februari 2021 en er dus een nieuwe mandataris dient te worden aangesteld



Overwegende dat mevr. Yolanda Daems de bevoegdheden als schepen zal overnemen en zich dus ook kandidaat 
stelt als afgevaardigde
besluit
Bij geheime stemming via digitaal formulier
Met 11 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 0 onthoudingen
Artikel 1 mevr. Yolanda Daems wordt aangesteld als mandataris voor het bekkenbestuur Maasbekken
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan het bekkensecretariaat Maasbekken, Havenstraat 44, 

3500 Hasselt
8. Aanstelling plaatsvervanger afgevaardigde Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep 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
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2019 waarin de plaatsvervangend afgevaardigde in de 
Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw werd aangeduid
Overwegende dat dhr. Jacky Herens (schepen) werd aangeduid als plaatsvervangend afgevaardigde maar deze zijn 
ontslag heeft ingediend als schepen per 1 februari 2012 en er dus een nieuwe plaatsvervangende afgevaardigde 
dient te worden aangesteld
Overwegende dat mevr. Yolanda Daems de bevoegdheden als schepen zal overnemen en zich dus ook kandidaat 
stelt als afgevaardigde
besluit
Bij geheime stemming via digitaal formulier
Met 10 stemmen voor, 3 stemmen tegen, 0 onthoudingen
Artikel 1 mevr. Yolanda Daems wordt aangesteld als plaatsvervangend afgevaardigde  in de Interlokale 

Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan Leadersecretariaat Haspengouw t.a.v. Davy Froyen, 

Provincie Limburg, Dienst Landbouw en Platte land, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
9. Fluvius - voordracht van kandidaat-lid voor regionaal bestuurscomité Oost (RBC-OOST) en (eventueel) 

voor de raad van bestuur
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 26 februari 2019 waarin het kandidaat-lid voor regionaal 
bestuurscomité Oost (RBC-OOST) en voor de raad van bestuur werd aangeduid 
Overwegende dat dhr. Jacky Herens (schepen) werd aangeduid als kandidaat-lid maar deze zijn ontslag heeft 
ingediend als schepen per 1 februari 2021 en er dus een nieuw kandidaat-lid dient te worden aangesteld
Overwegende dat mevr. Yolanda Daems de bevoegdheden als schepen zal overnemen en zich dus ook kandidaat 
stelt als afgevaardigde
besluit
Bij geheime stemming via digitaal formulier
Met 10 stemmen voor, 3 stemmen tegen, 0 onthoudingen
Artikel 1 mevr. Yolanda Daems wordt wordt aangesteld als kandidaat-lid voor regionaal bestuurscomité Oost 

(RBC-OOST) en voor de raad van bestuur
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg, ter 

attentie van het secretariaat, p/a Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt
10. De Watergroep - aanduiding vertegenwoordiger in de aandeelhoudersbesturen
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 26 februari 2019 waarin de vertegenwoordiger in de 
aandeelhoudersbesturen van De Watergroep werd aangeduid
Overwegende dat dhr. Jacky Herens (schepen) werd aangeduid als vertegenwoordiger maar deze zijn ontslag heeft 
ingediend als schepen per 1 februari 2021 en er dus een nieuwe vertegenwoordiger dient te worden aangesteld
Overwegende dat mevr. Yolanda Daems de bevoegdheden als schepen zal overnemen en zich dus ook kandidaat 
stelt als afgevaardigde
besluit
Bij geheime stemming via digitaal formulier
Met 10 stemmen voor, 3 stemmen tegen, 0 onthoudingen



Artikel 1 mevr. Yolanda Daems wordt aangesteld als vertegenwoordiger in de aandeelhoudersbesturen van 
De Watergroep

Artikel 2 Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan De Watergroep, secretaris van het provinciaal comité, 
de provinciaal directeur, Runkstersteenweg 208, 3500 Hasselt

11. Regularisatie situatie openbaar domein Komberg - principebeslissing
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019
Overwegende het onderzoek ingesteld door landmeter Palmans, Landmeterskantoor Robert Palmans, Rode-
Kruislaan 58 te 3700 Tongeren in verband met het perceel kadastraal gekend als Voeren 1ste afdeling, sectie A, nr. 
600C, gelegen tussen de bedding van de Veurs en de Komberg ter hoogte van de kerk, onderzoek met doel een 
verkoop voor te bereiden voor de eigenaars, de heer van den Bosch Herman en mevrouw Lemmerlijn Eliza, 
wonende Kerkstraat 7 te 3790 Voeren
Overwegende zijn vaststelling dat het perceel, alhoewel voorzien van een kadastraal perceelnummer en wettig 
verworven door vernoemde eigenaars via een akte van aankoop, volgens de oorspronkelijke buurtwegenatlas nog 
steeds een deel van het openbaar domein is
Overwegende het eigen onderzoek naar eventuele wijzigingen of afschaffingen van betrokken buurtweg via de 
archieven van de Provincie Limburg, dat daaruit volgt dat er geen dergelijk dossier in de archieven aanwezig is
Overwegende de raadpleging van de oorspronkelijke kadastrale plannen van de periode 1975-1977 bij de 
gemeente, waarop duidelijk een kadastraal perceel met individueel nummer herkenbaar is op deze plek
Overwegende het onderzoek van de luchtfoto uit de periode 1979-1990 en dat daarop kan vastgesteld worden dat 
het perceel toen al omzoomd was met een haag en als weiland in gebruik was
Overwegende hetzelfde onderzoek van de luchtfoto uit 1971, met dezelfde bevindingen, te weten dat het perceel 
duidelijk een privaat gebruik had
Gelet op artikel 14 § 2 van het vermelde decreet van 2019: “Eenieder heeft het recht om een verzoekschrift in te 
dienen bij de gemeente waarin gemotiveerd wordt dat een gemeenteweg, of een deel ervan, getroffen is door een 
dertigjarig niet-gebruik door het publiek. Het bewijs wordt geleverd door een rechterlijke uitspraak of met alle 
middelen van recht.”
Overwegende dat met behulp van de vaststellingen van de landmeter en eigen onderzoek met grote zekerheid kan 
besloten worden dat er hier sprake is van een meer dan dertigjarig niet-gebruik van een deel van het openbaar 
domein ter hoogte van Komberg
Overwegende dat er geen enkel praktisch, verkeerskundig of ander nut bestaat om dit deel van het openbaar 
domein terug open te stellen voor publiek gebruik, dat de gemeente geen enkel baat heeft bij de vergroting van haar 
openbaar domein op deze manier en op deze plaats
Overwegende dat dan kan vastgesteld worden dat er een bewezen dertigjarig niet-gebruik bestaat van dit deel van 
het openbaar domein, en dat er geen enkele reden bestaat om dit terrein terug “in te lijven” bij het bestaande 
openbaar domein
besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, 

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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Het perceel dat kadastraal gekend is als Voeren 1ste afdeling, sectie A, nr. 600C, en dat volgens de 
buurtwegenatlas nog steeds tot het openbaar domein behoort, heeft geen enkel praktisch, verkeerskundig of ander 
nut voor de gemeente indien het terug publiek toegankelijk zou gemaakt worden en terug zou ingelijfd worden bij het 
daar aanwezige openbaar domein
Artikel 2 De raad geeft opdracht aan het College om een procedure op te starten tot wijziging van het 
openbaar domein en meer bepaald tot wijziging van de buurtwegen nrs. 4 en 26 op het grondgebied van de 
deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Artikel 3 De raad verzoekt aan het College om Landmeter Palmans, die reeds grondige opzoekingen gedaan 
heeft in verband met dit dossier, te belasten met de uitwerking van een dossier voor de wijziging van het openbaar 
domein volgens de artikels 20-23 van vernoemd decreet
12. Aanpassing retributiereglement administratieve stukken omgevingsvergunning
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
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende dat de wetgeving omtrent de ruimtelijke ordening, verhandelingen van onroerend erfgoed en de 
Vlaamse Regelgeving betreffende de milieuvergunningen (VLAREM) bepaalde verplichtingen oplegt aan de burger
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen waarin de stedenbouwkundige vergunning, de 
milieuvergunning en de verkavelingsvergunning vervangen worden door de omgevingsvergunning
Overwegende dat het decreet betreffende de omgevingsvergunning en bijhorende uitvoeringsbesluiten in werking 
traden op 23 februari 2017, maar dat de implementatie bij de gemeenten en ook onze gemeente uitgesteld werd tot 
1 juni 2017
Overwegende dat de gemeentelijke administratie bij al deze verplichtingen niet alleen het eerste aanspreekpunt van 
de burger is, maar ook vaak de verlener en verstrekker van vergunningen en inlichtingen waarvan sprake in hoger 
vermelde wetgeving
Overwegende dat de gemeentelijke administratie voor het opvolgen en uitvoeren van de hoger vermelde wetgeving 
personeel, tijd en materieel moet inzetten; dat de gemeente steeds moet streven naar een evenwicht tussen 
dienstverlening en kostenvergoeding voor deze dienstverlening; dat een billijke vergoeding hiervoor verantwoord is
Overwegende dat de gedane kosten (meerdere aangetekende zendingen, aanplakkingen, drukwerken) zo voor een 
deel kunnen gerecupereerd worden, en dat de gemeente hiermee voldoet aan één van haar basisverplichtingen, 
namelijk een zuinig en duurzaam financieel beleid voeren
Gelet op de noodzaak tot de aanpassing van het bestaande reglement van 18/05/2017 omwille van nieuwe soorten 
omgevingsdossiers en -aanvragen
besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-

Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, 
Steven Heusschen, Alicia Dodemont

Stemmen tegen: Jean Levaux, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Onderwerp
Dit besluit regelt de gemeentelijke retributie op:

 de aanvragen die betrekking hebben op de verschillende omgevingsvergunningen zoals vastgelegd in het 
omgevingsvergunningsdecreet van 25/04/2014 en latere wijzigingen, en het besluit van de Vlaamse 
Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning.

 diverse informatieaanvragen zoals voorzien in de VCRO artikelen 5.2.1. tot en met 5.2.7.
 afdrukken, kopieën en scans van documenten die groter zijn dan A3-formaat en niet door gemeentelijke 

administratie zelf kunnen worden gemaakt.
Artikel 2 Omschrijving verschuldigde
De retributie is verschuldigd door de natuurlijk persoon of de rechtspersoon die de aanvraag doet
Artikel 3 Tarieven
De retributie wordt er als volgt vastgesteld:
Aanvragen voor omgevingsvergunningen

Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen
 Standaardtarief voor een AANVRAAG van stedenbouwkundige 

handeling
€75,-

 Standaardtarief voor een MELDING van stedenbouwkundige 
handeling

€25,-

Aanvraag voor verkaveling van gronden
 Verkavelen van gronden zonder de aanleg van nieuwe wegenis € 50,- per dossier

€ 25, - per kavel
 Verkavelen van gronden met de aanleg van nieuwe wegenis € 100, - per dossier

€  25, - per kavel
 Bijstelling van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 

gronden zonder de aanleg van nieuwe wegenis
€ 50,
€ 25, - per bijkomend 
kavel

 Bijstelling van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden met de aanleg van nieuwe wegenis

€ 100, -
€ 25, - per bijkomend 
kavel



Aanvraag voor milieuactiviteit (IIOA)
 Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit en/of 

vergunningsplichtige verandering van exploitatie – gewone procedure
klasse 1: € 250,-
klasse 2: € 75,-

 Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit en/of 
vergunningplichtige verandering van exploitatie – vereenvoudigde 
procedure

€ 50.-

 Melding van een ingedeelde inrichting of activiteit en/of melding van 
een overdracht van vergunning voor een ingedeelde inrichting of 
activiteit

€ 25,-

 Omzetting van een milieuvergunning naar een omgevingsvergunning 
van onbepaalde duur

€ 50,-

 Verzoek tot bijstelling en/of afwijking van de milieuvoorwaarden € 50,-


Aanvraag voor vegetatiewijziging
 Standaardtarief voor de aanvraag van een vegetatiewijziging €50,-

Aanvraag voor kleinhandelsactiviteit
 Standaardtarief voor een aanvraag voor een kleinhandelsactiviteit €75,-

Aanvragen van attesten
 Aanvragen van stedenbouwkundige attesten € 50,-
 Aanvragen van planologische attesten € 250-

Verstrekken van inlichtingen
 Aanvraag van een stedenbouwkundig uittreksel per kadastraal 

perceel of per cluster van aaneengesloten percelen van dezelfde 
eigenaar

€ 50,-

 Aanvraag van vastgoedinformatie per kadastraal perceel of per 
cluster van aaneengesloten percelen van dezelfde eigenaar

€ 150,-

Andere aanvragen / aanvullende kosten
 Indienen van digitaal aangeleverd dossier van burger €25,-
 Digitaliseren van analoog aangeleverd dossier van burger en 

digitaal indienen ervan
€50,-

 Publicatie in regionale dag- en/of weekbladen en/of Staatsblad €400,-
 Informatievergadering bij omgevingsvergunningsaanvraag €150,-
 Projectvergadering bij omgevingsvergunningsaanvraag €100,-
 Kopieer-, scan- en afdrukkosten bij drukker voor documenten 

groter dan A3:
factuurkost + € 5 per 
aanvraag

Opmerking: aanvragen klasse 1 of 2 voor een IIOA of aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen met 
architect worden NOOIT door de eigen dienst digitaal ingediend.
Bij gecombineerde aanvragen worden de van toepassing zijnde elementen samengeteld 
Artikel 4 Termijnen en wijze van aflevering
De gemeente zal voor wat betreft de aanvragen onder “verstrekken van inlichtingen” van artikel 3 de gevraagde 
informatie afleveren binnen een termijn van dertig kalenderdagen gerekend vanaf de ontvangstdatum op de 
gemeente, zijnde de datum van inschrijving in het gemeentelijk postregister. De gemeente verstuurt de gevraagde 
inlichtingen per aangetekende postzending naar het adres dat de aanvrager opgeeft bij zijn aanvraag. De andere 
vermelde aanvragen zijn onderhevig aan decretaal vastgelegde termijnen
Artikel 5 Zijne van retributie vrijgesteld: 

- Aanvragen voor het kappen van bomen 
- Overheden en instellingen van openbaar nut
- Inrichtingen geëxploiteerd door beschermde of sociale werkplaatsen 

Artikel 6 Procedure van betaling
In principe stuurt de gemeente onmiddellijk bij het indienen van de aanvraag een betalingsverzoek op naar de 
natuurlijke of rechtspersoon die de aanvraag doet. 
De retributie is onmiddellijk betaalbaar bij het indienen van de aanvraag 
Artikel 7 Diverse bepalingen
Indien de aanvraag voor het bekomen van de in artikel 3 vermelde vergunningen of inlichtingen wordt ingetrokken, 
blijft de volledige retributie verschuldigd, ongeacht de reden of het tijdstip van intrekking. Eens een ontvangstmelding 
van een aanvraag ingeschreven is in het postregister van de gemeente, wordt de aanvraag als ontvangen 
beschouwd en is de retributie verschuldigd.
De retributie voor de ingediende aanvragen is verschuldigd ongeacht de uitkomst van of eindbeslissing en ongeacht 
de aard van de verschafte inlichtingen. 
Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Dit besluit vervangt het vorige besluit van 18/05/2017
13. Riolerings- en inrichtingswerken 'Rioleringsproject 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
Overwegende het rioleringsproject Sint-Pieters-Voeren dat zal uitgevoerd worden door Fluvius
Overwegende het gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2017 waarin de samenwerkingsovereenkomst met Fluvius 
werd goedgekeurd voor o.a. dit project 
Overwegende dat bij de aanleg van de collector een deel van het openbaar domein opgebroken zal worden en 
daardoor een goed moment is om het openbaar domein te optimaliseren
Overwegende dat werken uitgevoerd worden in dit project

- Vernieuwen pleintje aan Bauwerd
- Vernieuwen wegdek Sint-Pietersstraat en plaatselijk kantopsluitingen volgens plan
- Herstellen plaatselijke wegverzakking aan Peerds 
- Vernieuwen wegdek Peerds 
- Verbeteren wegdek door bestrijking van Sint-Pietersstraat 33 tot 57 (variant 2)
- Verkeersremmende maatregelen voor de dorpskern Sint-Pieters-Voeren

Overwegende de inrichtingsplannen zoals opgenomen in de plannenbundel 
Overwegende dat de gemeente beroep kan doen op het rioleringsfonds bij Fluvius
Overwegende de aanbestedingsbundel gevoegd in bijlage
Overwegende dat deze opdracht geraamd wordt op € 1.602.477,49; waarvan € 667.666,81 voor wegenis; waarvan 
het deel ten laste van de gemeente geraamd wordt op € 196.392,81 excl. btw en € 237.635,29 incl. btw 
Overwegende dat het ondergronds brengen van de elektriciteit ter hoogte van Bauwerd een afzonderlijk project is 
dat niet vervat zit in deze opdracht waarvoor € 25.590 euro voorzien is op artikel 2250000/06400/PAT01/PAT01.5 
Overwegend dat bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de gemeenteraad 
op 28 mei 2020, volgende budgetten voorzien werden in verband met dit project:

- € 119.075 euro voor de wegverbreding met kantstrook Sint-Pieterstraat en de heraanleg van Bauwerd op 
artikel 2240007/02000/PAT01/PAT01.5
- verhoging van budget op artikel 2240007/02000/PAT01/PAT01.1 voor onder meer de herstelling van de 
wegverzakking aan Peerds

Overwegende dat de totale budgetraming voorzien kan worden door bijkomend:
- het rioleringsfonds beschikbaar bij Fluvius aan te wenden, waar incl. het recht voor 2021 een bedrag van 
59.039,82 euro beschikbaar is
- het saldo van het investeringsbudget voor wegenwerken uit 2020, € 78.569,42, toe te voegen

Overwegende dat bovenstaande budgetten bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan worden 
verschoven zodat het bedrag van € 237.635,29 incl. BTW in het geheel beschikbaar is op artikel 
2240007/02000/PAT01/PAT01.5
besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, 

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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeente stemt in met de inrichtingswerken zoals voorzien in het bestek en de plannen en keurt 

de aanbestedingsbundel gevoegd in bijlage goed
Artikel 2 De gemeente gaat akkoord met de gemeentelijke bijdrage geraamd op een bedrag van € 196.392,81 

excl. btw en € 237.635,29 incl. btw
14. Kennisneming materiële vergissing politiebegroting 2021
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op de goedkeuring van de politiebegroting 2021 in zitting van de gemeenteraad van 26 november 2020 met 
volgende begrotingsresultaten:

- Gewone dienst: 604.097,69 euro
- Buitengewone dienst: 14.999,85 euro

Overwegende dat uit het nazicht van de diensten van het Federaal Toezicht blijkt dat het overzicht van de 
ontvangsten vorig dienstjaren ontbrak in het rapport en dat het geraamd begrotingsresultaat 2021 in de 
overzichtstabel van de gewone dienst niet correct was



Overwegende dat het overzicht van de ontvangsten vorige dienstjaren op pagina 8 van het nieuwe rapport in bijlage 
te vinden is
Overwegende dat de overzichtstabel van de gewone dienst werd bijgewerkt en het geraamd begrotingsresultaat 
voor 2021 606.174,69 euro bedraagt in plaats van 604.097,69 euro
Overwegende dat de overige onderdelen van het rapport ongewijzigd zijn
Gelet op de bijgewerkte versie van de politiebegroting 2021 in bijlage
besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, 

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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad bevestigt dat het begrotingsresultaat van de gewone dienst 2021 606.174,69 euro 

bedraagt in plaats van 604.097,69 euro
Artikel 2 Dit besluit wordt verstuurd naar de toezichthoudende overheid
De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de digitale zitting is 
goedgekeurd, is de zitting gesloten om 21u11.
Algemeen directeur Voorzitter
Kimberly Peeters Rik Tomsin
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