
Gemeenteraad VAN donderdag 28 mei 2020

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

Afwezig: William Nijssen: Schepen afwezig voor punt 8
Lizzy Buijsen-Baillien: Raadslid afwezig voor punt 9

De zitting wordt geopend om 20u00.
De gemeenteraad:

Openbare zitting met beperkt publiek
1. Bekrachtiging verordening inzake openbare vergadering met beperkt publiek
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Ministerieel Besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de 
coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19
Gelet op het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken zoals gewijzigd op 24 maart, 27 maart, 3 april, 17 april, 30 april, 8 mei en 15 mei 
2020
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en inzonderheid op de artikelen 134 §1 en 135 §2  van die wet op basis waarvan 
de burgemeester in onvoorziene omstandigheden, maatregelen kan uitvaardigen voor de organisatie van de 
vergaderingen van lokale bestuursorganen. d.m.v. politieverordeningen onder verplichting om daarvan onverwijld 
aan de gemeenteraad kennis te geven
Gelet op het besluit van de burgemeester van 20 mei 2020 dat op de eerstvolgende gemeenteraad bekrachtigd dient 
te worden
besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, 

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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Het besluit van de burgemeester van 20 mei 2020 zoals hieronder integraal opgenomen wordt 

bekrachtigd
BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Gelet op het Ministerieel Besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de 
coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19
Gelet op het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd op 24 maart, 27 maart, 3 april, 17 april, 30 april, 8 mei en 15 mei 
2020
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en inzonderheid op de artikelen 134 §1 en 135 §2  van die wet op basis waarvan 
de burgemeester in onvoorziene omstandigheden, maatregelen kan uitvaardigen voor de organisatie van de 
vergaderingen van lokale bestuursorganen. d.m.v. politieverordeningen onder verplichting om daarvan onverwijld 
aan de gemeenteraad kennis te geven
Gelet op de huishoudelijke reglementen van de diverse bestuursorganen
Gelet op de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur met betrekking tot Covid-19 waarin verschillende 
mogelijkheden gegeven worden hoe men de raden kan organiseren



Gelet op het besluit van de burgemeester van 14 april 2020 in verband met het digitaal vergaderen achter gesloten 
deuren
Overwegende dat de maatregelen van social distance en hygiëne na onderzoek door de preventieadviseurs 
toegepast kunnen worden bij een fysieke vergadering en dat de vergadering in openbare zitting georganiseerd kan 
worden mits beperkt publiek
Overwegende dat er maximum 18 personen in de raadszaal aanwezig kunnen zijn, 12 personen in de foyer en 4 
personen op het balkon opdat de maatregelen van social distance gerespecteerd kunnen worden
Overwegende dat er voorgesteld wordt om de vergaderingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk 
welzijn aldus terug fysiek te laten plaatsvinden
Overwegende dat de raden openbaar georganiseerd kunnen worden met aanwezigheid van beperkt publiek ter 
bescherming van de openbare gezondheid
Overwegende dat de pers en bezoekers beperkt worden toegelaten, namelijk maximaal 4 personen vanuit de pers, 
de arrondissementscommissaris en maximaal 4 geïnteresseerde burgers opdat de social distancing maximaal kan 
worden toegepast
Overwegende dat de gemeentelijke website maximaal wordt ingezet om onze bevolking de mogelijkheid te bieden 
om inzage te nemen in allerlei bestuursdocumenten en beslissingen
Overwegende dat de besluitenlijst van de raden evenals de notulen worden gepubliceerd op de gemeentelijke 
website
besluit
Artikel 1 De burgemeester besluit dat de vergaderingen van de gemeenteraad en van de raad voor 

maatschappelijk welzijn fysiek kunnen plaatsvinden met aanwezigheid van beperkt publiek: 
aanwezigheid van pers (max. 4 personen), arrondissementscommissaris en geïnteresseerde 
burgers (max. 4)

Artikel 2 Aan geïnteresseerd publiek wordt gevraagd om zich vooraf in te schrijven via info@devoor.be om 
de zitting fysiek te kunnen bijwonen. Voorrang wordt verleend aan diegenen die zich het eerst 
inschrijven.

Artikel 3 Het besluit van de burgemeester van 14 april 2020 wordt opgeheven en vervangen door huidig 
besluit

Artikel 4 Dit besluit wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van artikel 286 van het decreet lokaal 
bestuur en ter bekrachtiging voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad

Joris Gaens
Burgemeester
20.05.2020 Voeren
2. 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
Raadslid Mailleu stelde volgende vraag:
Waarom zijn de mondmaskers niet overal op tijd geleverd in de gemeente? Is er iets fout gelopen bij de bestelling of 
bij het leveren van de maskers? Ik begrijp dat het veel tijd neemt om alles te leveren maar waren er genoeg 
"handen" om dit te doen? Had het leveren van de mondmaskers ook niet door vrijwilligers gedaan kunnen worden? 
Winkels zijn nu allemaal open en er werd duidelijk geadviseerd om zoveel mogelijk een mondmasker te dragen. 
Jammer dat we deze veiligheid niet sneller aan onze inwoners hebben kunnen bieden.
De burgemeester antwoordde het volgende:
Op 28 april werd, zoals ik het zelf noem, het Voerens vijfdeling mondmaskerplan gecommuniceerd naar de 
Voerense bevolking. Dit is exact één maand geleden en reeds enkele dagen nadat premier Wilmès bekend maakte 
dat mondmaskers een prominente rol zullen spelen binnen de afbouwstrategie. De gezondheid en veiligheid van 
onze bevolking én ook een verantwoorde heropstart van het economisch en maatschappelijk leven dragen we hoog 
in het vaandel. De communicatie van de voorbije weken alsook onder andere enkele besluiten van deze 
gemeenteraad maken duidelijk dat we de daad bij het woord voegen.
Op 28 april werd concreet het volgende betreffende de mondmaskers gecommuniceerd:

 Samen met andere gemeenten van Brandweerzone Oost-Limburg heeft onze gemeente een 
samenaankoop gedaan van 320.000 stoffen mondmaskers bij het Limburgse bedrijf Bioracer. Zo 
krijgt elke Voerenaar alvast één mondmasker.

 Daarnaast kregen de inwoners ook twee “filters” via de federale overheid. Die filterstukjes werden 
ontwikkeld op basis van een kwaliteitsvereiste die door de gezondheidsexperts werd bepaald. 
Elkeen kan het filterstukje dan in zijn of haar eigen mondmasker aanbrengen zodat het masker 
aan die kwaliteitsvereiste voldoet.

mailto:info@devoor.be


 We gaven ook een handleiding mee zodat inwoners, die handig zijn met naald en draad, zelf 
mondmaskers kunnen maken voor eigen gebruik en/of om deze te verdelen aan anderen.

 Ten vierde werd het aanbod van Ferm Voeren gepromoot. Zij zijn sinds het begin van de 
coronacrisis actief in het maken van herbruikbare mondmaskers voor mensen uit de zorgsector 
(wzc Ocura Voeren en regionale thuiszorg). Zij zetten deze activiteit voort voor het brede publiek 
en roepen andere vrijwilligers en verenigingen op zich aan te sluiten. De stoffen mondmaskers 
(beperkt aantal per persoon) zijn bij hen te koop tegen een democratische prijs (3 euro). 

 Tenslotte kan je ook extra mondmaskers kopen bij bijvoorbeeld de apotheek of in enkele andere 
winkels.

Deze communicatie werd ook huis aan huis bedeeld zodat de inwoners die minder vertrouwd zijn met de digitale 
kanalen ook op de hoogte werden gebracht. 
Wat de samenaankoop van de mondmaskers betreft, was vanaf het begin duidelijk dat deze mondmaskers, wegens 
de grote hoeveelheid, niet gelijktijdig geleverd konden worden door de leverancier, maar daarentegen wel gefaseerd.
Op 12 mei hebben we daarom het volgende bericht gecommuniceerd betreffende de verdeling van deze 
mondmaskers:

De mondmaskers worden gefaseerd geleverd. Vandaar dat niet elke inwoner gelijktijdig een mondmasker zal 
ontvangen. Een eerste lading is op 11 mei toegekomen. Deze week zal elke inwoner (>12 jaar) in Teuven en 
Remersdaal één herbruikbaar mondmasker toegestuurd krijgen. De andere Voerdorpen volgen eerstdaags.

Een week later werden de mondmaskers, filters en bijhorende handleiding huis aan huis bedeeld in Sint-Martens-
Voeren en Sint-Pieters-Voeren. Deze week werden ze verdeeld in Moelingen en een groot deel van ‘s-
Gravenvoeren. Eerstdaags volgt het resterende deel van ’s-Gravenvoeren. Zo heeft ondertussen zo goed als elke 
inwoner een mondmasker en twee bijhorende filters mogen ontvangen. 
Het probleem lag dus zeker niet bij onze eigen administratie. Zij hebben de mondmaskers, filters en folders eerst in 
een enveloppe gestoken en nadien eigenhandig huis aan huis bedeeld. De flexibiliteit waarmee zij hun werk de 
laatste weken hebben opgenomen is bewonderenswaardig. Dat niet elke inwoner in dezelfde week zijn of haar 
mondmasker kon ontvangen lag dus aan het feit dat de mondmaskers via de leverancier én de filters via de federale 
overheid gefaseerd geleverd werden.
Daarnaast wil ik ook nog even meegeven dat de administratie op de gemeente ook zelf mondmaskers heeft 
gemaakt; in eerste instantie voor eigen gebruik zodat het personeel ook op een veilige manier het werk kan 
uitvoeren. We hebben ook een overleg gehad met de verschillende scholen en gevraagd of alles wat de heropstart 
betreft goed verloopt en of we ergens mee kunnen helpen. De meeste scholen kregen mondmaskers van de 
provincie of van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. De Franstalige school in Sint-Martens-Voeren gaf echter 
aan geen mondmaskers te krijgen van de Waalse overheid. Vandaar dat we onze hulp hebben aangeboden en hen 
enkele zelf gemaakte mondmaskers hebben gegeven zodat ook zij op een verantwoorde manier de heropstart 
konden organiseren.
Tot slot wil ik mijn antwoord afsluiten met de bemerking dat ook de federale overheid elke inwoner zou voorzien van 
één mondmasker. Tot op heden hebben we nog steeds niets ontvangen. Als gemeente zijn we er daarentegen wel 
in geslaagd om kwalitatieve, herbruikbare mondmaskers te verdelen die bovendien voorzien kunnen worden van een 
filter. Let echter op dat mondmaskers de basisregel van social distancing niet kunnen vervangen, maar eerder een 
aanvulling zijn in situaties waarbij het afstand houden niet gegarandeerd kan worden, en dat afstand houden en 
handen wassen met andere woorden de belangrijkste richtlijnen blijven.
3. Besluit 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

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.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op 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
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op artikel 4, § 1, eerste lid, 1° van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele 
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid
Gelet op het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken
Gelet op het besluit van 19 december 2019 van de gemeenteraad tot vaststelling van de belasting op het verblijf: 
aanslagjaar 2020
Gelet op het besluit van 19 december 2019 van de gemeenteraad tot vaststelling van de belasting op de 
kampeerterreinen: aanslagjaar 2020
Gelet op het besluit van 19 december 2019 van de gemeenteraad tot vaststelling van de belasting op de inname 
openbaar domein en openbare weg: aanslagjaren 2020-2025



Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 maart 2020 waarin werd besloten voor 
de gemeentelijke belastingreglementen specifiek gericht op de toeristische sector het toestaan van een 
belastingvermindering voor aanslagjaar 2020 te bekijken
Overwegende dat de verschillende noodzakelijke maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus een impact 
hebben op onder meer de toeristische sector in Voeren
Overwegende dat deze sector aan specifieke gemeentebelastingen onderhevig is nl. de belasting op 
kampeerterreinen, de belasting op het verblijf en de belasting op inname openbaar domein en openbare weg - 
terrassen
Overwegende dat de gemeente met dit besluit tegemoet komt aan de oproep van de Vlaamse Regering om de 
lokale belastingreglementen te herzien opdat de belastingplichtigen op het grondgebied minder belastingen moeten 
betalen op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren
Overwegende dat de financiën van de gemeente de tijdelijke minderontvangsten door deze tegemoetkomingen 
kunnen opvangen
Overwegende volgende impact op het meerjarenplan, opgenomen in de eerste aanpassing van het meerjarenplan 
2020-2025:

- 7341900/00200/TOE04/TOE04.1: € - 50.180
- 7342100/00200 € - 8.000
- 7360800/00200 € - 1.500

besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, 

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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Het belastingreglement op het verblijf: aanslagjaar 2020 zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 

19 december 2019 wordt opgeheven
Artikel 2 Het belastingreglement op de kampeerterreinen: aanslagjaar 2020 zoals goedgekeurd in de 

gemeenteraad van 19 december 2019 wordt opgeheven
Artikel 3 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

Artikel 4 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 5 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.

4. Vaststelling jaarrekening 2019 gemeente Voeren
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de OCMW’s en het wijzigingsbesluit van 23 november 2012
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van 
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de 
OCMW’s en het wijzigingsbesluit van 26 november 2012
Overwegende dat de jaarrekening 2019 volgens de BBC-regelgeving is opgemaakt en bestaat uit een beleidsnota, 
een financiële nota, een samenvatting van de algemene rekeningen en tevens de toelichting bij de jaarrekening
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, Benoît Houbiers, Michaël Henen, Clotilde Mailleu



Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
 Artikel 1 De jaarrekening 2019 van de gemeente Voeren wordt goedgekeurd met de volgende resultaten

Resultaat op kasbasis 3.487.021 euro
Autofinancieringsmarge 738.192 euro

Balans per 31 december 2019

Activa Passiva
Vlottende activa 4.189.667 euro Schulden 7.045.736 euro
Vaste activa 14.595.299 euro Nettoactief 11.739.230 euro
Totaal activa 18.784.966 euro Totaal passiva 18.784.966 euro

De staat van kosten en opbrengsten per 31 december 2019

Kosten 4.945.440 euro
Opbrengsten 5.706.783 euro
Tekort van het boekjaar
* Operationeel overschot
* Financieel overschot
* Uitzonderlijk tekort

761.343 euro
* 381.351 euro
* 138.139 euro
* 241.853 euro

Artikel 2 De jaarrekening wordt onderworpen aan de goedkeuring van de toezichthoudende overheid
5. Goedkeuring jaarrekening 2019 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
Overwegende de jaarrekening 2019 van het OCMW Voeren in bijlage
Overwegende dat de gemeenteraad de jaarrekening van het OCMW dient goed te keuren opdat deze definitief 
vastgesteld wordt
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, Michaël Henen

Stemmen tegen: Jean Levaux, Benoît Houbiers, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:

Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 

Artikel 1 De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2019 van het OCMW Voeren goed
6. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 1: gedeelte gemeente
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus (BVR BBC), 
gewijzigd op 7 september 2018
Gelet op het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC), gewijzigd op 12 
september 2018
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de 
lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
Overwegende dat vanaf 1 januari 2020 de beleidsrapporten van de gemeente en het OCMW één geïntegreerd 
geheel vormen en volgende beleidsrapporten van toepassing zijn: het meerjarenplan, de aanpassingen van het 
meerjarenplan en de jaarrekening



Overwegende dat het ontwerp van de eerste aanpassing van het meerjarenplan en de documentatie veertien dagen 
voor de vergadering aan ieder lid van de raad werden bezorgd
Overwegende dat het meerjarenplan aan volgende voorwaarden moet voldoen om financieel in evenwicht te zijn:

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is geen enkel jaar negatief
- de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul

Overwegende dat deze voorwaarden kunnen worden afgelezen in schema M2:

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Beschikbaar budgettair 
resultaat

€ 2.575.098 € 2.528.938 € 3.191.977 € 3.814.120 € 4.618.345 € 5.490.820

Autofinancieringsmarge € 751.549 € 749.510 € 781.025 € 700.029 € 728.217 € 785.061

Overwegende dat de kredieten voor de gemeente Voeren voor 2020 na de aanpassing de volgende zijn (schema 
M3):

Kredieten GEMEENTE VOEREN
Uitgaven Ontvangsten

Exploitatie 4.421.253 5.697.913
Investeringen 3.197.947 317.415
Financiering 313.795 831.659

Leningen en Leasings 261.505 0
Toegestane leningen en betalingsuitstel 52.290 831.659
Overige financieringstransacties 0 0

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, Benoît Houbiers, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad stelt de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor het gedeelte 

van de gemeente vast
7. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 1: gedeelte OCMW
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus (BVR BBC), 
gewijzigd op 7 september 2018
Gelet op het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC), gewijzigd op 12 
september 2018
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de 
lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
Overwegende dat vanaf 1 januari 2020 de beleidsrapporten van de gemeente en het OCMW één geïntegreerd 
geheel vormen en volgende beleidsrapporten van toepassing zijn: het meerjarenplan, de aanpassingen van het 
meerjarenplan en de jaarrekening
Overwegende dat het ontwerp van de eerste aanpassing van het meerjarenplan en de documentatie veertien dagen 
voor de vergadering aan ieder lid van de raad werden bezorgd
Overwegende dat het meerjarenplan aan volgende voorwaarden moet voldoen om financieel in evenwicht te zijn:

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is geen enkel jaar negatief
- de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul

Overwegende dat deze voorwaarden kunnen worden afgelezen in schema M2:
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Beschikbaar budgettair 
resultaat

€ 2.575.098 € 2.528.938 € 3.191.977 € 3.814.120 € 4.618.345 € 5.490.820

Autofinancieringsmarge € 751.549 € 749.510 € 781.025 € 700.029 € 728.217 € 785.061

Overwegende dat de kredieten voor het OCMW Voeren voor 2020 na de aanpassing de volgende zijn (schema M3):
Kredieten OCMW VOEREN

Uitgaven Ontvangsten
Exploitatie 768.925 455.992
Investeringen 10.650 7.650
Financiering 0 -7.650



Leningen en Leasings 0 -7.650
Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0
Overige financieringstransacties 0 0

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, Benoît Houbiers, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad keurt het gedeelte van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 dat door de 

raad voor maatschappelijk welzijn werd vastgesteld goed
8. Advies over jaarrekening 2019 - 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 2019 van het kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-
Voeren ontving op 14 april 2020
Gelet op de jaarrekening 2019 van het kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-Voeren, door de kerkraad vastgesteld 
op 8 maart 2020, met een saldo van 5.609,31 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) € 553,59 € 5.609,31 € 0,00 € 123.270,99

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

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

Stemmen tegen: Benoît Houbiers

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Er wordt een gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2019 van het kerkbestuur Sint-Martinus 

Sint-Martens-Voeren 
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden
9. Advies over jaarrekening 2019 - 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 2019 van het kerkbestuur Sint-Petrus Teuven ontving op 14 
april 2020
Gelet op de jaarrekening 2019 van het kerkbestuur Sint-Petrus Teuven, door de kerkraad vastgesteld op 10 april 
2020, met een saldo van 10.338,37 euro voor exploitatie (N) en een saldo van 0 euro voor investeringen (Z)

Exploitatie Investeringen

 
Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot

Sint-Petrus (Teuven) € 11.743,74 € 10.338,37 € 0,00 € 0,00

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

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 
Michaël Henen, Clotilde Mailleu, Steven Heusschen, Alicia Dodemont

Stemmen tegen: Benoît Houbiers

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Er wordt een gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2019 van het kerkbestuur Sint-Petrus 

Teuven
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden
10. Advies over jaarrekening 2019 - 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 2019 van het kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal 
ontving op 14 april 2019
Gelet op de jaarrekening 2019 van het kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal, door de kerkraad vastgesteld op 5 
februari 2020, met een saldo van 23.881,90 euro voor exploitatie (N) en een saldo van 0 euro voor investeringen (Z)

Exploitatie Investeringen

 
Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot



Sint-Heribertus (Remersdaal) € 10.209,53 € 23.881,90 € 3.826,67 € 0,00

Gelet op het nazicht door de financieel directeur aan de hand van een checklist en de door de penningmeester 
bezorgde toelichting
besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, 

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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
 
Artikel 1 Er wordt een gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2019 van het kerkbestuur Sint-Heribertus 

Remersdaal
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden
11. Advies over jaarrekening 2019 - 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 2019 van het kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw ten 
Hemelopneming Moelingen ontving op 14 april 2020
Gelet op de jaarrekening 2019 van het kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming Moelingen, door de 
kerkraad vastgesteld op 7 februari 2020, met een saldo van 2.783,81 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) € 27.627,46 € 2.783,81 € 0,00 € 42.823,67

Gelet op het nazicht door de financieel directeur aan de hand van een checklist en de door de penningmeester 
bezorgde toelichting
besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, 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

Stemmen tegen: Benoît Houbiers

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Er wordt een gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2019 van het kerkbestuur OLV ten 

Hemelopneming Moelingen 



Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden
12. Advies over jaarrekening 2019 - 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 2019 van het kerkbestuur Sint-Lambertus ‘s-Gravenvoeren 
ontving op 14 april 2020
Gelet op de jaarrekening 2019 van het kerkbestuur Sint-Lambertus ‘s-Gravenvoeren, door de kerkraad vastgesteld 
op 25 februari 2020, met een saldo van 12.950,72 euro voor exploitatie (N) en een saldo van 0 euro voor 
investeringen (Z)

Exploitatie Investeringen

 
Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot

Sint-Lambertus (‘s-Gravenvoeren) € 0,00 € 12.950,72 € 0,00 € 0,00

Gelet op het nazicht door de financieel directeur aan de hand van een checklist en de door de penningmeester 
bezorgde toelichting
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, Benoît Houbiers, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
 
Artikel 1 Er wordt een gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2019 van het kerkbestuur Sint-Lambertus 

’s-Gravenvoeren 
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden
13. Advies over jaarrekening 2019 - 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 2019 van het kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren 
ontving op 14 april 2020
Gelet op de jaarrekening 2019 van het kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren, door de kerkraad vastgesteld op 
24 februari 2020, met een saldo van 3.293,80 euro voor exploitatie (N) en een saldo van 19.773,06 euro voor 
investeringen (Z)

Exploitatie Investeringen

 
Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot

Sint-Petrus (Sint-Pieters-Voeren) € 27.282,40 € 3.293,80 € 0,00 € 19.773,06

Gelet op het nazicht door de financieel directeur aan de hand van een checklist en de door de penningmeester 
bezorgde toelichting
Overwegende de aanbeveling voldoende te waken over het evenwicht van de ontvangsten en uitgaven van het 
privaat patrimonium
besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, 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

Stemmen tegen: Benoît Houbiers

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Er wordt een gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2019 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
14. Rechtzetting: Overeenkomst tussen gemeente Voeren, kerkbestuur 's-Gravenvoeren en bisdom 

Hasselt
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 7 mei 2020 betreffende de goedkeuring van de overeenkomst tussen 
de gemeente Voeren, het kerkbestuur van ’s-Gravenvoeren en het Bisdom Hasselt
Overwegende dat er een materiële vergissing in de overeenkomst gebeurde, op de eerste pagina werd immers het 
college van burgemeester en schepenen als bevoegd orgaan opgenomen terwijl dat dit de gemeenteraad dient te 
zijn, vertegenwoordigd door de voorzitter Rik Tomsin en de algemeen directeur Maike Stieners
Overwegende dat de overeenkomst voor het overige onveranderd is gebleven 
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, Benoît Houbiers, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De raad keurt de aanpassing van het bevoegd orgaan, namelijk de gemeenteraad, 

vertegenwoordigd door de voorzitter Rik Tomsin en de algemeen directeur Maike Stieners goed
15. Aanpassing statuten welzijnsraad
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 september 2019 waarin goedkeuring werd gegeven aan de 
statuten van de welzijnsraad



Overwegende dat er enkele aanpassingen dienen te gebeuren ter verduidelijking van een aantal artikels en een 
procedure voorzien werd voor de toetreding van nieuwe leden
besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, 

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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De raad keurt de aangepaste statuten in bijlage goed
Artikel 2 Afschrift wordt bezorgd aan de voorzitter van de welzijnsraad
16. Kennisneming en besluit schorsingsbesluit van de gouverneur van 20.04.2020
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 het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 26 februari 2020 waarin melding wordt 
gemaakt dat er een klacht werd ingediend tegen het besluit van de gemeenteraad van 23 januari 2020 betreffende 
de vraag naar werkingsmiddelen van het kerkbestuur van ’s-Gravenvoeren
Overwegende dat de gouverneur op 3 april 2020 overging tot de vernietiging van artikel 3 van betreffend besluit en 
hiervoor een vernietigingsbesluit nam, hetgeen via digitaal loket werd ontvangen op 8 april 2020
Overwegende dat de gouverneur deze beslissing echter niet rechtmatig nam gezien artikelen 265 en 265 NGW 
gelden voor de gemeente Voeren en aldus de gouverneur enkel op eensluidend advies van college van gouverneurs 
kan overgaan tot de vernietiging
Overwegende dat de gouverneur het vernietigingsbesluit van 3 april 2020 aldus heeft ingetrokken op 20 april 2020 
en in de plaats een schorsingsbesluit heeft genomen voor artikel 3 van het besluit van de gemeenteraad van 23 
januari 2020 betreffende de vraag naar werkingsmiddelen van het kerkbestuur van SGV
Overwegende dat de gemeenteraad hiervan in kennis wordt gesteld en het betreffende artikel kan rechtvaardigen of 
kan intrekken
Overwegende dat het geschorste artikel de volgende bepaling inhoudt:
Artikel 3 Voor het jaar 2020 stelt de gemeenteraad als bijkomende voorwaarde, naast de voorwaarden 

geformuleerd in de gemeenteraad van 19 december 2019, dat voor alle nieuwe 
verbintenissen/aankopen/herstellingen die het kerkbestuur wenst uit te voeren goedkeuring dient te 
worden gevraagd aan het college van burgemeester van schepenen vooraleer deze worden 
aangegaan of uitgevoerd. 

Overwegende dat strikt genomen de gemeente inderdaad geen bijkomende toezichtmaatregel mag uitvaardigen ten 
opzichte van het kerkbestuur dat een autonome instelling is
Overwegende dat deze maatregel niettemin werd opgelegd met toestemming van het kerkbestuur en dat dit kadert 
uit het voorzichtigheidsprincipe
Overwegende dat desalniettemin voorgesteld wordt om het betreffende artikel in te trekken
Besluit
Schepen Levaux stelt volgend amendement voor:
Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, 

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

Stemmen tegen: Yolanda Daems

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De titel wordt veranderd naar Kennisneming en besluit schorsingsbesluit van de 

gouverneur van 20.04.2020
Besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, 

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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:



Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 20 april 2020 waarin 

overgegaan wordt tot de intrekking van het vernietigingsbesluit van 3 april 2020 en overgegaan 
wordt tot een schorsing van artikel 3 van het besluit van de gemeenteraad van 23 januari 2020 
betreffende de vraag naar werkingsmiddelen van het kerkbestuur van ‘s-Gravenvoeren.

Artikel 2 De gemeenteraad besluit om artikel 3 van het besluit van de gemeenteraad van 23 januari 2020 
betreffende de vraag naar werkingsmiddelen van het kerkbestuur van ’s-Gravenvoeren in te 
trekken

Artikel 3 De gouverneur wordt in kennis gesteld van dit besluit
17. Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 12.05.2020
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 12 mei 2020 met volgende agenda:
 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025
 Aanpassing rechtspositieregeling gemeente en OCMW

18. Camerabewaking gemeentelijke gebouwen
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 Verord. (EU) nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG, hierna afgekort tot “AVG”
Gelet op de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens; de bestaande wetten, koninklijke besluiten en elke andere reglementering die 
verwijzen naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens, worden geacht te verwijzen naar de nieuwe wet
Gelet op de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, gewijzigd 
door de wet van 21 maart 2018
Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten
Gelet op het Koninklijk Besluit van 28 mei 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 10 februari 2008 tot 
vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 november 2012 inzake de kennisneming van het advies van de 
korpschef PZ Voeren met betrekking tot de plaatsing van camerabewaking in en rond het gemeentehuis
Overwegende dat de gemeente Voeren de huidige bewakingscamera’s heeft vernieuwd en bijkomende 
bewakingscamera’s heeft geplaatst aan het technisch centrum om de beveiliging van openbare ruimtes en de 
gemeentelijke infrastructuur te optimaliseren
Overwegende dat de gemeente zware investeringen doet op het vlak van preventie en sensibilisering
Overwegende dat cameratoezicht een nuttig hulpmiddel kan vormen voor de objectieve waarneming van 
overlastproblemen, de preventieve aanpak ervan en het opsporen van daders, slachtoffers en getuigen
Overwegende dat cameratoezicht een nuttig hulpmiddel is voor de gerichte en efficiënte politie-inzet
Overwegende dat op de plaatsen waar camera’s staan, specifieke verwittigingbordjes werden geplaatst om aan te 
geven dat er camerabewaking is
Overwegende dat de gemeenteraad de korpschef van lokale politie moet raadplegen teneinde een veiligheidsadvies 
te verkrijgen
Overwegende het advies van de korpschef wnd. PZ Voeren met betrekking tot de plaatsing van camerabewaking in 
en rond de gebouwen (administratief en technisch centrum) van het Gemeentebestuur Voeren, Gemeenteplein 1 te 
3798 Voeren
Overwegende de camera policy dat als doel heeft de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de 
werknemers in de onderneming en de bescherming van hun waardigheid en de vrijwaring van het fundamenteel 
recht hierop te waarborgen 
besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, 

Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, 



Joris Gaens, Michaël Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, 
Steven Heusschen, Alicia Dodemont

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van het positief advies van de korpschef wnd. PZ Voeren met 

betrekking tot de plaatsing van camerabewaking in en rond de gemeentelijke gebouwen 
(administratief en technisch centrum) van het Gemeentebestuur Voeren, Gemeenteplein 1 te 3798 
Voeren

Artikel 2 De gemeenteraad keurt de hiernavolgende Camera Policy goed
Camera Policy  
 1.Algemene bepalingen
Deze camera policy heeft tot doel de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers in de 
onderneming en de bescherming van hun waardigheid en de vrijwaring van het fundamenteel recht hierop te 
waarborgen door, rekening houdend met de behoeften van een goede werking van de onderneming, de doeleinden 
en voorwaarden te bepalen waaronder camerabewaking op de arbeidsplaats met of zonder bewaring van de 
beelden kan ingevoerd worden.
Voor de toepassing van deze camera policy dient onder camerabewaking te worden verstaan; elk 
bewakingssysteem met één of meer camera’s dat ertoe strekt om bepaalde plaatsen of activiteiten op de 
arbeidsplaats te bewaken vanuit een punt dat zich geografisch op een afstand van die plaatsen of activiteiten bevindt 
met of zonder het oog op bewaring van de beeldgegevens die het inzamelt en overbrengt.
2.Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens
Het lokaal bestuur Voeren verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u door één van onze camera’s wordt gefilmd. 
Deze camera’s worden gebruikt omwille van volgende doeleinden:
X   veiligheid en de gezondheid van werknemers,
X   bescherming van de goederen van het bestuur,
X   voorkomen, vaststellen of opsporen van misdrijven
X   voorkomen, vaststellen of opsporen van overlast 
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.
Voor de verwerking van de camerabeelden kan de voorziening samenwerken met een derde partij.
Het lokaal bestuur Voeren neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet langer 
worden bijgehouden dan nodig voor de vooropgestelde doeleinden en in geen geval langer dan 1 maand.
Het bekijken van real time beelden van een niet gesloten plaats (openbare weg, openbaar domein) is uitsluitend 
toegestaan onder toezicht van de politiediensten. Camerabeelden van niet gesloten plaatsen mogen door 
medewerkers zonder toezicht van de politie bekeken worden enkel indien het om opnames of vertraagde beelden 
betreft.   
Het bekijken van real time beelden van een gesloten plaats (gebouw, gesloten parking,..) is toegestaan zonder 
toezicht van de politiediensten. 
3.Beveiliging
Het lokaal bestuur Voeren erkent de verantwoordelijkheid om voor de persoonsgegevens die u toevertrouwt een 
gepast beveiligingsniveau te voorzien. Het lokaal bestuur Voeren neemt dan ook verschillende maatregelen om 
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of 
vernietiging. 
Enkel de algemeen directeur en zijn vervanger en een ICT-medewerker hebben toegang tot de camerabeelden.
Deze personen staan in voor het beveiligen van de beelden, de aangifte van de beelden, het correct plaatsen van de 
wettelijk voorgeschreven pictogrammen en het up to date houden van het register beeldverwerkingen. Hij/zij is 
tevens contactpersoon voor informatievragen/inzagerecht omtrent de camerabeelden. Medewerkers die toegang 
hebben tot de beelden doen dit conform de wet van 21 maart 2007 en zijn gehouden tot vertrouwelijkheid. 
4.Rechten
Iedere gefilmde persoon heeft recht op inzage tot zijn/haar persoonsgegevens en dus een recht van toegang tot de 
beelden. 
Het delen van de beelden gebeurt enkel mits toestemming van de algemeen directeur, op voorwaarde dat er een 
geldige rechtsgrond aanwezig is. 
Er worden enkel beeldopnamen verstrekt aan de politie en de gerechtelijke overheden in het kader van de opmaak 
van een proces-verbaal. In het kader van een administratief verslag kunnen de gegevens ook verstrekt worden aan 
de betreffende politiefunctionarissen of de gemeentelijke ambtenaren.  
Daarnaast kan men ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van de persoonsgegevens of vragen om 
een beperking van de verwerking. Men heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit.
5.Contact
Bij vragen over de inhoud van deze bepalingen, vragen over de verwerking van persoonsgegevens of bij vragen 
over het uitoefenen van uw rechten omtrent uw eigen persoonsgegevens die het lokaal bestuur Voeren verwerkt, 
kan u contact opnemen met de DPO via volgend e-mailadres: informatieveiligheid@c-smart.be.
19. Rapportering klachten 2019



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 1 maart 2012 waarin een systeem van klachtenbehandeling werd 
goedgekeurd
Gelet op artikel 303 van het decreet lokaal bestuur waarin bepaald wordt dat de algemeen directeur jaarlijks 
rapporteert over de klachten ingediend tegen de gemeente aan de gemeenteraad
Overwegende dat er in 2019 slechts één formele klacht werd ingediend bij de gemeente en dat deze klacht niet 
gegrond bleek te zijn
Overwegende dat er daarnaast acht klachten werden ingediend bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en dat 
de gouverneur bij al deze klachten besloten heeft om niet op te treden
Overwegende dat er tot slot nog zeven klachten werden ingediend bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht in 
verband met taalaangelegenheden en dat de behandeling hiervan tot de bevoegdheid van de burgemeester behoort
besluit
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van het overzicht van klachten ingediend tegen de gemeente 

Voeren in 2019
20. Verlenging hantering subsidiereglement verenigingen 
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 huidige subsidiereglementen van jeugd, sport en socio-culterele verenigingen geldig zijn tot en 
met 2019
Overwegende dat wordt voorgesteld om de reglementen met één jaar te verlengen tot en met 2020 zodat de 
mogelijkheid gegeven wordt om de subsidiereglementen te evalueren en eventueel te vereenvoudigen
Overwegende dat bij de indiening van de subsidie-aanvragen in 2021 van werkingsjaar 2020 rekening gehouden 
wordt met de impact van de coronacrisis
besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, 

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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 besluit om de geldigheid van de  huidige subsidiereglementen voor sport, jeugd en socio-culturele 

verenigingen te verlengen tot en met 2020
Artikel 2:            om de verenigingen op de hoogte te brengen van de beslissing van de raad
21. Fluvius, vernieuwing elektriciteitsnet 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 dat Fluvius’ afdeling riolering in 2020 het bestaande gemengd rioleringsnet in St-Pieters-Voeren zal 
scheiden met de aanleg van een DWA-collector langs de Sint-Pieterstraat, Zwaan, Drink, Peerds, Brabant, Rullen.
Overwegende dat daarbij voor Fluvius’ afdeling elektriciteit de synergiemogelijkheid ontstaat om elektriciteitskabels 
ondergronds te leggen, voornamelijk de huidige bovengrondse 15kV-leiding vanaf Crutzberg tot Rullen, deel 
uitmakend van de “elektriciteitsruggengraat“ van de gemeente
Overwegende dat Fluvius hierbij 2 nieuwe trafocabines zal bouwen in de St-Pieterstraat en op Rullen ter vervanging 
van bestaande op-paal-gemonteerde transformatoren waarbij deze trafocabines tevens lusvoedingen krijgen in 
plaats van de huidige enkelvoudige voedingslijnen
Overwegende dat voornoemde werken ten laste genomen worden door Fluvius
Overwegende dat bij deze werken een aantal LS- en OV-leidingen ondergronds gelegd kunnen worden mits 
financiële bijdrage door de gemeente wegens de vervroegde boekhoudkundige afschrijving van bestaande leidingen 
daterend uit 1974 
Overwegende dat St-Pieters-Voeren en omgeving vastgestelde ankerplaats zijn in de wetgeving omtrent onroerend 
erfgoed, en de meeste woningen oude woningen zijn die opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundig 
erfgoed (uittreksel kaart in bijlage)



Overwegende dat het met de rioleringswerken van Fluvius een niet-te-missen moment is om de veelheid aan 
bovengrondse kabels vertrekkend vanuit de cabines te verplaatsen naar de ondergrond, waarmee dan tegemoet 
gekomen wordt aan de gemeentelijk doelstelling ter verfraaiing van de dorpskernen, 
Overwegende de ramingen die Fluvius bezorgde aan de gemeente voor gelijktijdige uitvoeringen met de aanleg van 
15kV-kabels en rioleringswerken:

Prijsopgave Betreffend Via dividenden
eigen middelen 
(excl. BTW)

SPV (brief 2019-I-4851) 
St-Pieterstraat- Bauwerd OG brengen LS+OV 10 296,80 21 148,02
SPV (brief 10-3-2020) 
St-Pieterstraat 40-50 OG brengen LS+OV 10.812,88 38.384,01
SPV (brief 3-3-2020) Zwaen-Drink OG brengen LS+OV 5.309,83 17.884,45

Totaal 26 419,51 77 416,48
Overwegende de overeenkomst met VOO dat ze mede kabels ondergronds plaatsen wanneer dit in synergie 
mogelijk is
Overwegende de hoge kostprijs ten laste van de gemeente voor het ondergronds leggen van elektriciteitskabels en 
dat volgens huidig tariefreglement van Fluvius de synergievoordelen enkel bestaan per aan te sluiten woning 
(ca.1000€/woning) + besparing op de herstelkosten van de bestaande bovengrondse aanleg. Met het synergie-
voordeel van het gemeenschappelijk-gebruik-kunnen-maken van een graafsleuf wordt hierbij thans geen rekening 
gehouden
Overwegende dat in verband met dorpskernverfraaiing in 2017 de geplande verbeteringswerken van bestaande 
toestand op Bauwerd slechts deels is kunnen doorgaan waardoor de voorziene financiële middelen er niet 
opgebruikt werden
Overwegende de hoge financiële kost voor de gemeente en voorgesteld wordt om enkel Bauwerd en het aansluitend 
gedeelte van de St-Pieterstraat ondergronds te laten leggen met volgende financiële implicaties:

Prijsopgave Betreffend Via dividenden
eigen middelen 
(excl. BTW)

SPV (brief 2019-I-4851) 
St-Pieterstraat- Bauwerd OG brengen LS+OV 10 296,80 21 148,02
Overwegende dat het nodige budget van 21.148,02 euro excl. BTW (25.589,10 euro incl. BTW) via de aanpassing 
van het meerjarenplan voorzien is in het jaar 2020 op artikel 2250000/06400/PAT01/PAT01.5
Overwegend de vaststelling dat alsmaar bovengrondse kabels gemakshalve bij gespannen worden als er aanvragen 
komen van klanten voor netversterkingen, uitbreidingen, aanpassingen o.m. voor levering van netspanning 
3x400V+N en hierdoor het aanzicht van straat en omgeving geschaad worden
besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, 

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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De raad neemt kennis van de geplande werken door Fluvius in Sint-Pieters-Voeren en de voorstellen om 

gelijktijdig delen van het LS- en OV-net ondergronds te leggen
Artikel 2 De raad geeft enkel goedkeuring voor de kosten als geraamd voor het ondergronds leggen van 

elektriciteitskabels van Bauwerd en het aansluitend gedeelte van de St-Pieterstraat : 
Totaal bedrag van het gedeelte financierbaar via dividenden : 10.296,80 €
Totaal bedrag van het gedeelte financierbaar via eigen middelen : 21.148,02 € excl. BTW, 25.589,10 € 
incl. BTW

Artikel 3 Het budget is via de aanpassing van het meerjarenplan voorzien in het jaar 2020, op artikel 
2250000/06400/PAT01/PAT01.5

Artikel 4 De raad wenst dat al de synergiemogelijkheden voor de ondergrondse aanleg van leidingen maximaal 
benut te worden, zonder kosten voor de gemeente.
Nieuwe kabels voor netuitbreidingen, aanpassingen, vernieuwingen of vervangingen dienen uitgevoerd 
worden in ondergrondse aanleg en in nauw overleg met de gemeente. 

Artikel 5 Afschrift van dit besluit worden verzonden aan Fluvius, t.a.v. dhr. Marius Duvellié
22. Openbare verkoop in onbruikgeraakte voertuigen en verlichting
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 er een twee voertuigen en een set verlichting niet meer gebruikt worden door de gemeentelijke 
diensten en dat voorgesteld wordt om deze openbaar te verkopen (zie lijst als bijlage)
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2020 betreffende “I&O Auctions- online veiling van diverse 
materialen van de gemeente”

besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, 

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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Dit besluit impliceert een financiële opvolging
Artikel 2 De gemeenteraad keurt het goed dat de te verkopen goederen van de gemeente openbaar verkocht 

worden door I&O Auctions via een online veiling. De volledige afhandeling van deze openbare 
verkoop gebeurt door de firma I&O Auctions volgens de voorwaarden die bepaald zijn in de 
samenwerkingsovereenkomst (goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 februari 2020)

23. 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
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 dat Woonzo een algemene vergadering organiseert op 13 juni 2020 met de volgende agenda:

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 08.06.2019.
3) Keuring jaarverslag van de Raad van Bestuur 2019, inclusief het Bijzonder Verslag inzake het Sociaal 
Oogmerk.
4) Verslag van de commissaris.
5) Keuring jaarrekening 2019.
6) Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
7) Bestemming van het resultaat.
8) Verlenging van het mandaat van de commissaris.
9) Ontslagen en benoemingen.
10) Varia.

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, Benoît Houbiers, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
 Artikel 1 De raad keurt de agenda goed
Artikel 2 Afschrift van dit besluit wordt verstuurd naar mevr. Inge Gaublomme
24. Uitnodiging Algemene Vergadering Limburg.net - 24.06.2020 -  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
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 29 april 2020 tot goedkeuring van de agenda 
van de algemene vergadering van Limburg.net van woensdag 24 juni 2020 om 18 uur
Gelet dat de volgende agendapunten werden vastgesteld: 

1) Welkom door de voorzitter
2) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten)
3) Jaarrekening 2019 / Verslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders / Verslag van de commissaris 

(454 DLB, art. 40 statuten) 
4) Activiteitenverslag 2019
5) Kwijting aan de bestuurders (art. 454 DLB, art. 40 statuten)
6) Kwijting aan de commissaris (art. 454 DLB, art. 40 statuten)
7) Aanduiding revisor voor de boekjaren 2020-2022 
8) Benoeming leden en plaatsvervangers algemeen comité (art. 29 Statuten)

a. De heer J. Gaens vervangt de heer H. Broers als plaatsvervanger voor de gemeente Voeren voor 
het algemeen comité. 

9) Stand van zaken Optimo
10) Varia

Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de agenda te weigeren. 
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, Benoît Houbiers, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1  De agendapunten van de Algemene Vergadering van woensdag 24 juni 2020 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.
25. Ethias - Gewone Algemene Vergadering 2020
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 5 mei 2020 betreffende de uitnodiging voor de algemene vergadering van 
2020 die wordt gehouden met behulp van de techniek om op afstand te stemmen zoals voorzien in het koninklijk 
besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen
Overwegende dat het stemformulier en de informatie over de jaarrekeningen afgesloten op 31 januari 2019 vanaf 
maandag 15 juni beschikbaar zullen zijn voor de vertegenwoordiger op een internetplatform en dat de stemming 
uiterlijk 30 juni 2020 online moeten gebeuren 
Overwegende de agenda van deze algemene vergadering:

- Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019
- Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019 en bestemming van het resultaat
- Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
- Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
- Mandaat van de commissaris

besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, 

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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de brief van Ethias van 5 mei 2020 betreffende de uitnodiging 

voor de algemene vergadering van 2020 die wordt gehouden met behulp van de techniek om op 
afstand te stemmen zoals voorzien in het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse 
bepalingen



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
26. De Lijn - 29ste Algemene vergadering, bekrachtiging
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 mei 2020 betreffende De Lijn - de 29ste 
algemene vergadering van aandeelhouders die zal doorgaan volgens een schriftelijke procedure op 26 mei 2020 
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, Benoît Houbiers, 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 14 mei 2020 betreffende De Lijn - de 29ste algemene vergadering van aandeelhouders die zal 
doorgaan volgens een schriftelijke procedure op 26 mei 2020 en bekrachtigt deze

27. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2019 - 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 het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 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
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, Benoît Houbiers, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1       De jaarrekening 2019 en het jaarverslag 2019 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 ter kennisgeving aan de deelnemende gemeenten en andere 
belanghebbenden bezorgd
28. Aankoop van technische benodigdheden: Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze 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



Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende 
het bestuurlijk toezicht 
Gelet op de Pacificatiewet van 9 augustus 1988;
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) en artikel 57 en artikel 43 
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 van technische benodigdheden” een bestek met nr. 2020-
013 werd opgesteld door Openbare Werken 
Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Basisopdracht (Aankoop van technische benodigdheden), raming: € 16.528,93 excl. btw of € 20.000,01 incl. 21% 
btw;
* Verlenging 1 (Aankoop van technische benodigdheden), raming: € 16.528,93 excl. btw of € 20.000,01 incl. 21% 
btw;
* Verlenging 2 (Aankoop van technische benodigdheden), raming: € 16.528,93 excl. btw of € 20.000,01 incl. 21% 
btw;
* Verlenging 3 (Aankoop van technische benodigdheden), raming: € 16.528,93 excl. btw of € 20.000,01 incl. 21% 
btw 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 66.115,72 excl. btw of € 80.000,04 incl. 
21% btw 
Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 12 maanden 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking 
Overwegende dat huidige opdracht wordt gesloten door middel van een raamovereenkomst met meerdere 
deelnemers en dat alle voorwaarden in de raamovereenkomst zijn bepaald. De deelnemers zullen niet opnieuw in 
mededinging gesteld worden 
Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet beschikte over de 
exact benodigde hoeveelheden 
Overwegende dat 19 juni 2020 om 12.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen van de offertes 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2020, 2021, 2022, 2023 en 
2024, op budgetcodes 6103001/00500, 6103001/01190, 6103001/02000, 6103001/04000, 6103001/07030, 
6103101/02000 en 6150000/02000 en in het budget van de volgende jaren 
besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, 

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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020-013 en de raming voor de opdracht 

“Aankoop van technische benodigdheden”, 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 € 66.115,72 excl. btw of 
€ 80.000,04 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:
- Debougnoux Hugo BVBA, Schophem 26 te 3798 Voeren;
- Gedimat Scheen-Brouha, Route de Battice 99 te 4880 Aubel;
- Oben Building Machines NV, Spelverstraat 36B te 3740 Bilzen;
- Palmaers Vakhandel, Tongersestraat 94 te 3740 Bilzen;
- Technolit, Industrielaan 1505 te 3540  Herk-de-Stad;
- Peuvrate, Route de Dalhem 15 te 4600 Visé.

Artikel 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 19 juni 2020 om 12.00 uur
Artikel 5 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2020, 2021, 2022, 2023 en 

2024, op budgetcodes 6103001/00500, 6103001/01190, 6103001/02000, 6103001/04000, 
6103001/07030, 6103101/02000 en 6150000/02000 en in het budget van de volgende jaren

29. Aankoop van bouwmaterialen : Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze 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
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) en artikel 57 en artikel 43 
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 van bouwmaterialen ” een bestek met nr. 2020-014 werd 
opgesteld door Openbare Werken 
Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Basisopdracht (Aankoop van bouwmaterialen ), raming: € 20.661,16 excl. btw of € 25.000,00 incl. 21% btw;
* Verlenging 1 (Aankoop van bouwmaterialen ), raming: € 20.661,16 excl. btw of € 25.000,00 incl. 21% btw;
* Verlenging 2 (Aankoop van bouwmaterialen ), raming: € 20.661,16 excl. btw of € 25.000,00 incl. 21% btw;
* Verlenging 3 (Aankoop van bouwmaterialen ), raming: € 20.661,16 excl. btw of € 25.000,00 incl. 21% btw 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 82.644,64 excl. btw of € 100.000,00 incl. 
21% btw 
Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 12 maanden 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking 
Overwegende dat huidige opdracht wordt gesloten door middel van een raamovereenkomst met meerdere 
deelnemers en dat alle voorwaarden in de raamovereenkomst zijn bepaald. De deelnemers zullen niet opnieuw in 
mededinging gesteld worden 
Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet beschikte over de 
exact benodigde hoeveelheden 
Overwegende dat 19 juni 2020 om 12.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen van de offertes 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2020, 2021, 2022, 2023 en 
2024, op budgetcodes 6103001/00500, 6103001/01190, 6103001/02000, 6103001/04000, 6103001/07030, 
6103101/02000 en 6150000/02000 en in het budget van de volgende jaren 
besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, 

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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020-014 en de raming voor de opdracht 

“Aankoop van bouwmaterialen ”, 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 € 82.644,64 excl. btw of € 100.000,00 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:
- Bouwpunt Jorissen, Vrijheidweg 11 te 3700  Tongeren;
- Gedimat Scheen-Brouha, Route de Battice 99 te 4880 Aubel;
- Oosterbosch & Zonen, Riemsterweg 157 te 3742 Martenslinde

Artikel 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 19 juni 2020 om 12.00 uur
Artikel 5 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2020, 2021, 2022, 2023 en 

2024, op budgetcodes 6103001/00500, 6103001/01190, 6103001/02000, 6103001/04000, 
6103001/07030, 6103101/02000 en 6150000/02000 en in het budget van de volgende jaren.

TP 1 Politiereglement ter bescherming van de egel
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
Meer en meer van ons gaan over op een robotmaaier om het gazon netjes te houden. Maar ondanks dat ze veel tijd 
en vervelend werk besparen, kunnen ze schadelijk zijn voor sommige dieren die in onze tuin leven, zoals egels, bijen 
en vlinders.
Op sociale media duiken ook alarmerende berichten op over robotmaaiers die vooral jonge egels verminken of zelfs 
doden. Het potentiële gevaar wordt niet ontkend door de fabrikanten. Ze raden de consumenten aan om kinderen en 
dieren van het gazon te verwijderen voor de robot begint te maaien en hem niet ’s nachts te laten rijden. Als je zelf 
ongelukken met egels en grasmaaiers wilt vermijden, laat de robotmaaier dan overdag rijden
Er bestaat een eenvoudige truc om ervoor te zorgen dat kleine egels en uw robotmaaier elkaar niet in de weg zitten: 
maai uw gazon alleen overdag, omdat egels avond- en nachtdieren zijn. Het is zeer zeldzaam om ze overdag buiten 
te zien. Een robotmaaier die 's nachts loopt, kan een gevaar voor hen zijn, of ze het horen of niet. Als ze de robot 
niet opmerken, hebben ze geen kans om te reageren. Zelfs als ze het geluid van de grasmaaier horen, is hun reactie 
niet nuttiger: in plaats van te proberen te ontsnappen, rolt een egel op in een stekelige bal - die hen in dit geval niet 
tegen letsel beschermt.
Daarom stel ik voor dit politiereglement te adopteren:
Besluit
Stemmen voor: Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Stemmen tegen: Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-
Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, 
Steven Heusschen, Alicia Dodemont

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Het gebruik van een robotmaaier is verboden voor 10 uur ’s morgens et na 17 uur ’s avonds.
Artikel 2 Overtredingen op onderhavig politiereglement worden gestraft met gevangenisstraf van één tot 

zeven dagen en met een boete van één tot € 0,62 of met één van deze straffen alleen.
Artikel 3 Het tegenwoordig reglement wordt van kracht onmiddellijk na de vereiste afkondiging.
HP 1 Motie betreffende het grensoverschrijdend verkeer van personen naar aanleiding van de versoepeling 

van de maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.   
De zitting wordt geschorst om 21u27 en herneemt om 21u35.
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 40 en artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 inzake de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op het advies van 12 maart 2020 van de “Risk Assessment Group” en van de “Risk Management Group” 
waarin wetenschappelijk gebaseerde aanbevelingen werden geformuleerd;
Gelet op de bijeenkomsten van de Nationale Veiligheidsraad en het besluit van de Nationale Veiligheidsraad om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de 
coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19.
Gelet op de daaropvolgende ministeriële besluiten dd. 13 maart 2020, 18 maart 2020, 23 maart 2020, 30 april 2020, 
8 mei 2020, 15 mei 2020 en 20 mei 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken;
Overwegende dat in België actueel beperkte sociale contacten onder strikte voorwaarden mogelijk zijn, waarbij één 
huishouden maximaal vier dezelfde personen mag ontvangen, al dan niet behorende tot hetzelfde huishouden, 
teneinde één sociale bubbel te vormen en mits rekening houdende met een social distancing van 1,5 meter;
Overwegende dat in België fysieke activiteiten zijn toegestaan op voorwaarde dat ze worden uitgeoefend in de 
openlucht, zonder fysieke contacten en onder meer in het kader van regelmatige trainingen en lessen in de 
buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in het bijzonder georganiseerd door een club of een vereniging, 
met een groep van maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige 
toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon; waarbij de basisprincipes van 
social distancing blijven gelden;
Overwegende dat anderzijds elke niet-essentiële reis van ons land naar het buitenland en van het buitenland naar 
België verboden is ingevolge artikel 7 van het MB van 23 maart 2020;
Overwegende dat een aantal essentiële verplaatsingen van België naar het buitenland en omgekeerd reeds mogelijk 
zijn, m.n. bezoek aan partner, het uitoefenen verblijfsregeling minderjarig kind, woon-werkverkeer, mantelzorg, 
leerlingenverkeer en zorg voor dieren.
Overwegende dat het bezoeken van familieleden in het buitenland en omgekeerd, met name het bezoeken van  
familieleden door buitenlanders in België, niet als een essentiële verplaatsing worden beschouwd;
Overwegende dat bijgevolg de mogelijkheid op beperkte sociale contacten binnen één sociale bubbel weliswaar 
geldt voor personen in het binnenland, maar niet met personen in het buitenland;



Overwegende dat dit tot de ondraaglijke situatie leidt dat familieleden reeds meer dan 10 weken in de absolute 
onmogelijkheid verkeren om hun familie grensoverschrijdend te bezoeken;
Overwegende dat dit in concreto betekent dat ouders hun kinderen, kleinkinderen reeds meer dan 10 weken niet 
meer hebben kunnen zien;
Overwegende dat dit rekening houdend met de reeds wel toegestane redenen voor grensoverschrijdend 
personenverkeer niet langer sociaal gerechtvaardigd is;
Overwegende dat dit heeft geleid tot de onwezenlijke situatie dat men 300 km binnenlands mag reizen om zijn/haar 
familielid of kennis te bezoeken, maar dat dit niet mag over de grens; vaak een wijk, straat of huis verder;
Overwegende dat dit betekent dat een kind die ingeschreven is bij een sportclub in België opnieuw mag sporten, 
maar dat dit nog steeds niet mogelijk is voor een kind ingeschreven bij een sportclub in Nederland;
Gelet op de ligging van Voeren aan de (meer dan 23km lange) grens met Nederland, waardoor zeer veel 
grensoverschrijdende familierelaties en vriendschappen bestaan;
Gelet op de grote verwevenheid tussen Belgisch en Nederlands Limburg;
Gelet op het gegeven dat Nederland eerst een compleet ander beleid voerde betreffende het bestrijden van de 
verspreiding van het coronavirus, waardoor de beperking van het grensverkeer volledig te verantwoorden was;
Gelet op het gegeven dat Nederland nadien opschaalde waardoor er ook strikte richtlijnen bepaald werden die 
vergelijkbaar zijn met de richtlijnen die België toepast waardoor de bevolking van Nederland zich ook aan strikte 
hygiëne- en andere veiligheidsvoorschriften dient te houden;
Overwegende dat het dan ook aangewezen is om deze verplaatsingen als essentieel te beschouwen om reden van 
elementaire menselijkheid en gelijke berechtiging met bewoners in het binnenland;
Gelet op de federale bevoegdheid ter zake ingevolge de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie 
en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;
Gelet op de wenselijkheid om een duidelijk signaal namens de gemeenteraad te richten aan de federale regering;
Gelet op het vertrouwen dat deze motie geen afbreuk doet aan de inspanningen die de gemeente Voeren reeds 
geleverd heeft aan het opvolgen van de federale regelgeving en om deze zo strikt als mogelijk toe te passen, waarbij 
de veiligheid van de inwoners nog steeds primeert;
Gelet op artikel 23 van het decreet lokaal bestuur dat stelt dat een punt dat niet op de agenda van de raad voorkomt, 
niet in bespreking mag worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen. Tot spoedbehandeling kan alleen 
worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering 
van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld;
Overwegende dat om reden van de snelle evolutie van de corona-maatregelen in België en het feit dat hierbij 
klaarblijkelijk de inwoners van de grens uit het oog worden verloren het spoedeisend karakter kan worden 
onderschreven;
Gelet op het resultaat van de stemming om dit punt met spoed toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad: 
14 stemmen voor, 1 stem ongeldig (G. Happart)
besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, 

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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Aan de federale regering met spoed te verzoeken om artikel 7 en 8 van het MB van 23 maart 2020 te 
wijzigen door grensoverschrijdende bezoeken in het buitenland of omgekeerd in eigen land als een essentiële 
verplaatsing te aanzien.
Dit uiteraard onder dezelfde voorwaarden als bij sociale contacten in België.
Op dit moment zijn de strikte voorwaarden voor toegelaten beperkte sociale contacten van toepassing, waarbij één 
huishouden maximaal vier dezelfde personen mag ontvangen al dan niet behorende tot hetzelfde huishouden, 
teneinde één sociale bubbel te vormen en mits rekening houdende met een social distancing van 1,5 meter.
Bij een versoepeling van deze voorwaarden ook deze voorwaarden voor grensoverschrijdende bezoeken en 
deelname aan sporttrainingen mee te laten evolueren.
Artikel 2 Deze motie zal na ondertekening worden overgemaakt aan de Premier van België mevr. Sophie Wilmès en 
de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken dhr. Pieter De Crem.
De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de zitting is 
goedgekeurd, is de zitting gesloten om 21u35.
Algemeen directeur Voorzitter
Maike Stieners Rik Tomsin
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