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Openbare zitting

1.
Vragen van raadsleden
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op ons besluit van 23 september 2004 houdende instelling van een vragenronde voor de
gemeenteraadsleden over punten die niet op de dagorde voorkomen
Gelet op ons besluit van 24 januari 2019 houdende de vaststelling van het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad
besluit
1. Raadslid Clotilde Mallieu stelde volgende vraag:
Mijn vraag, of zou ik het beter benoemen, mijn oproep gaat over de tweetaligheid in onze gemeente.
Fellini, een bekende Italiaanse filmmaker zei destijds “ Een andere taal is een andere kijk op het leven.’
En hoe fijn zou het zijn om ook in onze gemeente de twee kanten te bekijken?
Dit is precies wat we hier soms in de gemeente missen. Gelukkig niet altijd! Mijn bedoeling hier is ook
absoluut niet om kritiek te geven maar om verder na te denken. Willen we echt zo verder of zouden we
beter kunnen?
Hoe komt het dat een oproep van de Rode Kruis alleen in het Nederlands staat geschreven? Zou het niet
handig zijn als Franstalige mensen zich ook aangesproken zouden voelen? We horen overal dat er een
bloed te kort is, zou dit niet al een deel van de oplossing kunnen zijn?
Jammer genoeg kan ik nog andere acties benoemen.. Niet zo lang geleden de borstkanker actie.. alleen
in het Nederlands.
Natuurlijk kan je de essentie van zo’n actie begrijpen. Maar hoe ver zouden we mensen kunnen raken als
ze zich telkens aangesproken voelen. Een bericht, een oproep naar hulp in je eigen moedertaal.
Ik lees op de website van Ferm bij hun missie en ik citeer : We zijn een netwerk gedragen door vrouwen,
waarmee mensen zich betrokken en verbonden voelen, op elk moment in het leven. Met een
daadkrachtige visie op maatschappelijke thema’s. Met een breed aanbod van diensten. Met
ontspannende en educatieve activiteiten.
Maar weer merk ik dat Ferm alles alleen in het Nederlands aankondigt.. Jammer, nee? Wat vinden jullie
hiervan? Ze zijn zo mooi en goed actief bezig in onze gemeente. Maar eigenlijk maar bij een deel van de
inwoners die Nederlands spreken bekend.
Het zou zo fijn zijn als we in ons achterhoofd niet zouden vergeten dat onze buren misschien een andere
taal spreken. Maar dat ze even betrokken zijn bij samenlevingsproblematieken. Dat iedereen zijn steentje
wil bijdragen.
Ik zou willen voorstellen aan de gemeente om hier een oproep van te maken. Laten we acties die over het
welzijn van onze inwoners gaan in beide talen maken. Laten we zien hoe open- minded we hier in Voeren
kunnen zijn. Laten we een ander kijkje nemen op het leven en iedereen betrekken bij de samenleving van
Voeren.
Hoe zou dit kunnen? Door een mooi artikel te publiceren in het informatie blad van de gemeente, op de
website, enz.
En … Hoe ver zijn we bereid te gaan om iedereen te bereiken?

De burgemeester antwoordde het volgende:
Ik dank u voor uw filosofische overwegingen over het private taalgebruik in onze gemeente.
In eerste instantie zie ik dit als een compliment naar de gemeentelijke diensten en het gevoerde beleid
aangezien uw vraag geen betrekking heeft op de vertalingen die door de gemeente gebeuren en dit ten
aanzien van de eigen inwoners, maar daarentegen wel betrekking heeft op verenigingen, met name nietgemeentelijke diensten. Dit betekent dan ook dat de gemeente zijn communicatie naar de eigen inwoners
steeds correct, conform de wetgeving, uitvoert. Zoals eerder gezegd hechten we inderdaad veel belang
aan de communicatie naar de eigen inwoners; iets waar we steeds veel aandacht voor zullen blijven
hebben.
Wat uw concrete vraag echter betreft, zal u wellicht ook wel weten dat dit niet onder de noemer valt van
een punt van gemeentelijk, bestuurlijk belang. Feitelijk moet ik dus zelfs niet antwoorden. Uit beleefdheid
volgt er bij deze dus wel een antwoord en kunt u akte nemen van mijn visie hierop.
Ook volgens Federico Fellini is de kunstenaar het medium tussen zijn fantasieën en de rest van de
wereld. Hij gaat daarbij uit van zijn eigen fantasiewereld en verwoordde die vaak in oneliners zoals u er
eentje aanhaalt. Een belangrijk aspect in zijn films is het autobiografische karakter. Zijn eigen leven en
dromen vormden de inspiratie voor Fellini’s werk. Zo ontstaan vertellingen waarin leven en fantasie
worden vermengd. Filmkenners en experten geven aan dat Fellini niet schijnt te weten waar de grens
tussen herinnering en fantasie getrokken dient te worden. Hij was met andere woorden een fantasierijk
persoon.
Persoonlijk ben ik een fervente aanhanger van ons eigen dialect, de taal die door 100.000-den wordt
gebruikt van Voeren over heel Nederlands-Limburg tot in ons Maasland.
Zelf werk ik graag en even hard voor alle Voerenaars. Ik trek graag de trend van de voorbije 20 jaar door
en zorg ervoor dat elke inwoner bij mij terecht kan in zijn eigen taal. Dit is immers iets wat we zelf in de
hand hebben. Het draagt bij tot de klantvriendelijkheid naar onze inwoners die we als gemeente en
bestuur hoog in het vaandel dragen.
Ik heb echter geen zeggenschap over het private taalgebruik van de individuele inwoners en verenigingen
in onze gemeente. Ik laat mij dus niet in met de taal die Ferm, het Rode Kruis Vlaanderen en andere
private organisaties gebruiken. U zal mij ook nooit horen vragen dat Franstalige verenigingen of groepen
moeten “vertweetaligen” om bijvoorbeeld subsidies te ontvangen. Ik laat die keuze aan henzelf.
Daarnaast weten we binnen de gemeente maar al te goed hoeveel bijkomende kosten vertalingen en
dergelijke met zich meebrengen. Als gemeente passen we dit in binnen onze budgetten. Kunnen we
verlangen van verenigingen dat zij ook extra kosten gaan maken om alles tweetalig te publiceren? Dit is
echt iets wat u onderschat. Ik wil u gerust eens een overzicht geven van de kosten die wij als gemeente
dragen om ons te houden aan de taalwetgeving in de brede zin van deze wetgeving. U zou verwonderd
zijn. Dit zijn kosten waar we geen bijkomende subsidie voor krijgen en waar de meeste andere lokale
besturen van vrijgesteld zijn. Verenigingen hebben doorgaans geen overschot aan leden en ze moeten
telkens hard werken, activiteiten organiseren en dergelijke meer om wat inkomsten te vergaren. Ze
hebben heus geen financiën op overschot. Ook dat is een reden waarom we hen de keuze moeten laten.
Als u mij als bestuurder bevraagt kan en moet ik echter enkel reageren over het bestuurlijke taalgebruik. U
roept mij op om in ons officieel gemeenteblad of op onze website een artikel te publiceren om de
tweetaligheid in onze gemeente te promoten. Ik ben van mening dat dit niet de taak is van ons bestuur.
Als bestuurder dien ik immers te houden aan wat de wet voorschrijft. Wettelijk is er slechts 1 tweetalig
gebied in België en dat is Brussel. Voeren is geen officieel tweetalige maar een ééntalige gemeente met
faciliteiten voor inwoners die vragen om in het Frans geholpen te worden. Daar zorg ik samen met onze
administratie voor. Ik kan dus geen politiek standpunt innemen dat indruist tegen de wet die bij consensus
tussen Vlaamse en Waalse politiekers werd bekomen en al voor genoeg spanningen zorgde in het
verleden. Ik ga die niet oppoken door een publicatie te doen die in strijd is met de wet.
2.
Kerkbestuur Sint-Petrus Teuven - Budgetwijziging 2021
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Gelet op de budgetwijziging 2021 van het kerkbestuur Sint-Petrus Teuven, die op 2 oktober 2021 door het
centraal kerkbestuur via Religiopoint werd ingediend bij de gemeente
Gelet op het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, de
budgetwijzigingen en de jaarrekeningen van de kerkbesturen
Gelet op het advies van het bisdom dat gunstig is

Overwegende dat in de budgetwijziging een aantal budgetposten worden afgestemd met de rekeningcijfers
2020 en dit resulteert in een verlaging van de gemeentelijke exploitatietoelage met 1.360 euro tot 12.244,93
euro
Overwegende dat zowel de investeringsuitgaven als ontvangsten met 5.045 euro toenemen, dit voor de
uitgevoerde herstellingswerken aan het kerkgebouw
Overwegende dat de verhoging van de gemeentelijke investeringstoelage werd goedgekeurd in zitting van
het college van burgemeester en schepenen van 25 februari 2021
Overwegende dat deze wijziging van de investeringen in principe het voorwerp dient uit te maken van een
identieke meerjarenplanwijziging
Overwegende dat om deze reden de budgetwijziging wordt voorgelegd ter goedkeuring in plaats van
akteneming
Besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems,
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens,
Clotilde Mailleu, Steven Heusschen, Alicia Dodemont,
Alexandra van Gestel
Stemmen tegen:
Onthoudingen:

Michael Henen

Ongeldig:
Stemmen niet :
Artikel 1

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2021 van het kerkbestuur Sint-Petrus Teuven
goed
Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken

Artikel 2
overheden
3.
Kerkbestuur Sint-Petrus Teuven - Budget 2022
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Gelet op het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, de
budgetwijzigingen en de jaarrekeningen van de kerkbesturen
Overwegende dat de gemeente het budget 2022 van het kerkbestuur van Teuven en het advies van het
bisdom hieromtrent op 2 oktober 2021 ontving via Religiopoint
Overwegende het advies van het bisdom dat gunstig is
Overwegende dat het budget 2022 binnen het meerjarenplan 2020-2025 past en volgende gemeentelijke
toelage gevraagd wordt:
- exploitatietoelage: € 6.141,42
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2022 van het kerkbestuur Sint-Petrus Teuven
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken
overheden
Artikel 3
De exploitatietoelage zal in twee schijven worden uitbetaald in 2022: 75% in februari en
25% in november
4.
Kerkbestuur OLV ten Hemelopneming Moelingen - Budgetwijziging 2021
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Gelet op de budgetwijziging 2021 van het kerkbestuur OLV ten Hemelopneming Moelingen, die op 2 oktober
2021 door het centraal kerkbestuur via Religiopoint werd ingediend bij de gemeente
Gelet op het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, de
budgetwijzigingen en de jaarrekeningen van de kerkbesturen

Gelet op het advies van het bisdom dat gunstig is
Overwegende dat de budgetwijziging de positieve Z-waarde van 42.823,67 euro uit de jaarrekening 2020
wegwerkt
Overwegende dat het budget nog steeds binnen het goedgekeurde meerjarenplan past
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2021 van het kerkbestuur OLV ten
Hemelopneming Moelingen
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken
overheden
5.
Kerkbestuur OLV ten Hemelopneming Moelingen - Budget 2022
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Gelet op het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, de
budgetwijzigingen en de jaarrekeningen van de kerkbesturen
Overwegende dat de gemeente het budget 2022 van het kerkbestuur van Moelingen en het advies van het
bisdom hieromtrent op 2 oktober 2021 ontving via Religiopoint
Overwegende het advies van het bisdom dat gunstig is
Overwegende dat het budget 2022 binnen het meerjarenplan 2020-2025 past en volgende gemeentelijke
toelage gevraagd wordt:
- exploitatietoelage: € 26.675,08
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2022 van het kerkbestuur OLV ten
Hemelopneming Moelingen
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken
overheden
Artikel 3
De exploitatietoelage zal in twee schijven worden uitbetaald in 2022: 75% in februari en
25% in november
6.
Kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal - Budget 2022
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Gelet op het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, de
budgetwijzigingen en de jaarrekeningen van de kerkbesturen
Overwegende dat de gemeente het budget 2022 van het kerkbestuur van Remersdaal en het advies van
het bisdom hieromtrent op 2 oktober 2021 ontving via Religiopoint
Overwegende het advies van het bisdom dat gunstig is, mits volgende opmerking: E: Stichtingen deficitair,
reductie van de stichtingslast aan te raden in de nabije toekomst
Overwegende dat het budget 2022 binnen het meerjarenplan 2020-2025 past en volgende gemeentelijke
toelage gevraagd wordt:
- exploitatietoelage: € 8.677,51
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2022 van het kerkbestuur Sint-Heribertus
Remersdaal
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken
overheden
Artikel 3
De exploitatietoelage zal in twee schijven worden uitbetaald in 2022: 75% in februari en
25% in november
7.
Kerkbestuur Sint-Lambertus 's-Gravenvoeren - Budgetwijziging 2021
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Gelet op de budgetwijziging 2021 van het kerkbestuur Sint-Lambertus ‘s-Gravenvoeren, die op 2 oktober
2021 door het centraal kerkbestuur via Religiopoint werd ingediend bij de gemeente
Gelet op het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, de
budgetwijzigingen en de jaarrekeningen van de kerkbesturen
Gelet op het advies van het bisdom dat gunstig is
Overwegende dat de budgetwijziging de positieve Z-waarde van 6.718,73 euro uit de jaarrekening 2020
wegwerkt
Overwegende dat het vrijgekomen investeringsoverschot ten bedrage van 6.718,73 euro wordt
ingeschreven als investeringsuitgave om op die manier de vervanging van de brander van de
verwarmingsinstallatie te bekostigen
Overwegende dat deze wijziging van de investeringen in principe het voorwerp dient uit te maken van een
identieke meerjarenplanwijziging
Overwegende dat om deze reden de budgetwijziging wordt voorgelegd ter goedkeuring in plaats van
akteneming
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, JeanMarie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel
Stemmen tegen: Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michael Henen, Clotilde Mailleu
Onthoudingen:
Ongeldig:
Stemmen niet :
Artikel 1

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2021 van het kerkbestuur Sint-Lambertus ‘sGravenvoeren goed
Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken

Artikel 2
overheden
8.
Kerkbestuur Sint-Lambertus 's-Gravenvoeren - Budget 2022
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Gelet op het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, de
budgetwijzigingen en de jaarrekeningen van de kerkbesturen
Overwegende dat de gemeente het budget 2022 van het kerkbestuur van ’s-Gravenvoeren en het advies
van het bisdom hieromtrent op 2 oktober 2021 ontving via Religiopoint
Overwegende het advies van het bisdom dat gunstig is
Overwegende dat het budget 2022 binnen het meerjarenplan 2020-2025 past en volgende gemeentelijke
toelage gevraagd wordt:
- exploitatietoelage: € 25.309,91
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2022 van het kerkbestuur Sint-Lambertus ’sGravenvoeren
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken
overheden
Artikel 3
De exploitatietoelage zal in twee schijven worden uitbetaald in 2022: 75% in februari en
25% in november
9.
Kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren - Budgetwijziging 2021 en Budget 2022
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Gelet op de budgetwijziging 2021 en het budget 2022 van het kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren,
die op 2 oktober 2021 door het centraal kerkbestuur via Religiopoint werden ingediend bij de gemeente
Gelet op het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, de
budgetwijzigingen en de jaarrekeningen van de kerkbesturen
Gelet op de adviezen van het bisdom:
- budgetwijziging 2021: gunstig
- budget 2022: gunstig met opmerking: Z (Overzicht): het resultaat van de investeringen dient gelijk
te zijn aan nul.
Overwegende dat de jaarrekening 2020 afsloot met een positieve Z-waarde van 22.359,25 euro en dit
resultaat in principe via een budgetwijziging in 2021 dient te worden weggewerkt
Overwegende dat zowel de investeringsuitgaven als -ontvangsten met 683,41 euro toenemen in de
budgetwijziging 2021, ingevolge de overboeking uit de exploitatie van het saldo van de koperdiefstallen
Overwegende dat de investeringsuitgaven in het budget 2022 23.042,66 euro bedragen ten opzichte van
een bedrag van 19.265 euro in het meerjarenplan voor 2022
Overwegende dat voor bovenstaande wijzigingen van de investeringen een meerjarenplanwijziging dient te
worden opgemaakt
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems,
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens,
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen,
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel
Stemmen tegen:
Onthoudingen:

Michael Henen

Ongeldig:
Stemmen niet :
Artikel 1

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2021 en het budget 2022 van het kerkbestuur
Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren niet goed en vraagt het kerkbestuur volgende nieuwe
beleidsrapporten over te maken:
- Meerjarenplanwijziging met aanpassing van de jaren 2021 en 2022
- Budgetwijziging 2021
- Budget 2022
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken
overheden
10. Kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-Voeren - Budget 2022
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Gelet op het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, de
budgetwijzigingen en de jaarrekeningen van de kerkbesturen
Overwegende dat de gemeente het budget 2022 van het kerkbestuur van Sint-Martens-Voeren en het
advies van het bisdom hieromtrent op 2 oktober 2021 ontving via Religiopoint
Overwegende het advies van het bisdom dat gunstig is, mits volgende opmerking: Z (Overzicht): het
resultaat van de investeringen dient gelijk te zijn aan nul.
Overwegende dat de jaarrekening 2020 afsloot met een positieve Z-waarde van 123.270,99 euro en dit
resultaat in principe via een budgetwijziging in 2021 diende te worden weggewerkt
Overwegende dat het budget 2022 binnen het meerjarenplan 2020-2025 past en geen gemeentelijke
toelage gevraagd wordt
besluit

Artikel 1

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2022 van het kerkbestuur Sint-Martinus SintMartens-Voeren
Stemmen voor:
Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, Rik Tomsin,
Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Clotilde Mailleu,
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont,
Alexandra van Gestel
Stemmen tegen:
Onthoudingen:

Michael Henen

Ongeldig:
Stemmen niet :
Artikel 2

De gemeenteraad verzoekt het kerkbestuur in de toekomst in geval van een positieve Zwaarde in de jaarrekening deze weg te werken via een budgetwijziging in het
daaropvolgende jaar
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken
overheden
11. Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2022 aan de brandweerzone Oost-Limburg
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 68 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, zoals gewijzigd;
Gelet op het Koninklijk Besluit 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de
hulpverleningszones
Gelet op besluit 57 van de prezoneraad op 14 december 2014
Gelet op besluit 58 van de prezoneraad op 12 september 2014 over de overdracht van personeel,
patrimonium en goederen
Gelet op besluit nr. 10 van de zoneraad van 13 maart 2015 over de verminderde dotatie voor Opglabbeek
en Riemst
Gelet op besluit ZR 20 086 van 25 september 2021 houdende de vaststelling van de gemeentelijke dotaties
2021
Gelet op besluit ZR 21 069 van 28 mei 2021 houdende de princiepsbeslissing tot aanpassing van de
meerjarenbegroting ten gevolge van de stijging van de federale dotatie
Gelet op besluit ZC 21 065 van het zonecollege van 24 september 2021 houdende het begrotingsvoorstel
2022
Overwegende dat de parameters, aantal inwoners en belastbaar KI, aangepast werden aan de actuele
gegevens (situatie 1 juli 2021)
Overwegende dat iedere gemeenteraad zijn gemeentelijke dotatie voor 2022 voor 1 december 2021 dient
goed te keuren
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems,
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens,
Michael Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel
Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:
Stemmen niet :
Artikel 1

Zonale verdeelsleutel
De zonale verdeelsleutel voor de gemeenten is bepaald op 50% belastbaar KI + 50%
aantal inwoners.
Jaarlijks, op 1 juli, wordt de verdeelsleutel op basis van de actuele gegevens aangepast.
Hiervoor worden de gegevens gebruikt van de Studiedienst Vlaamse Regering,
www.statistiekvlaanderen.be
Op 1 juli 2021 waren de meest actuele gegevens van het jaar 2020.

Belastbaar KI
2020

As

8.236

3.499.333

2,21 %

2,24 %

Bilzen

32.477

14.838.735

8,94 %

9,11 %

Dilsen-Stokkem

20.693

10.872.429

6,14 %

6,19 %

Genk

66.447

53.590.195

25,14 %

25,01 %

Hoeselt

9.730

4.603.023

2,74 %

2,77 %

Houthalen-Helchteren

30.550

15.867.590

9,05 %

9,09 %

Kinrooi

12.206

5.223.798

3,29 %

3,33 %

Lanaken

25.884

16.556.836

9,21 %

8,56 %

Maaseik

25.310

12.316.600

7,22 %

7,31 %

Maasmechelen

38.933

18.560.979

10,94 %

11,13 %

Oudsbergen

23.615

12.939.976

7,16 %

7,21 %

Riemst

16.759

7.025.780

4,47 %

4,53 %

Voeren

4.175

2.084.023

1,20 %

1,22 %

Zutendaal

7.282

4.272.416

2,29 %

2,30 %

100%

100 %

TOTAAL
Artikel 2

% voor
dotatie 2022

Inwoners
2020

322.297

182.251.713

% voor
dotatie 2021

De raad neemt kennis van de totale gemeentelijke bijdrage van € 13.207.618,00 die is
voorzien in de begroting van de brandweerzone voor 2021. Gelet op inflatie en
indexeringen wordt de dotatie in 2022 met 1% verhoogd. De totale gemeentelijke dotatie in
2022 zal € 13.339.694,20 bedragen.
De gemeente Voeren heeft binnen de brandweerzone een verdeelsleutel van 1,22 %.
Dit komt neer op een dotatie in 2022 van € 162.669,24
Artikel 3
De raad gaat akkoord met de betaling van de dotatie van € 162.669,24 in 2022.
Gespreid over 4 schijven wordt dit bedrag betaald voor de 10e dag van de eerste maand
van het kwartaal. De eerste maal zal dit gebeuren voor 10 januari 2022.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de voorzitter van de zoneraad, de
minister van Binnenlandse Zaken en de gouverneur worden toegezonden.
12. Bekrachtiging voorstel verdeelsleutel responsabiliseringsbijdrage in brandweerzone OostLimburg
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 Wet 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, zoals gewijzigd
Gelet op Art. 21/1 Wet 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen
van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de
lokale politiezones
Gelet op Art. 26 t.e.m. 28 Programmadecreet van de Vlaamse Overheid van 20 december 2019 bij de
begroting 2020
Gelet op Art. 55 t.e.m. 57 Programmadecreet van de Vlaamse Overheid van 26 juni 2020 bij de aanpassing
van de begroting 2020
Gelet op Ministerieel besluit 19 november 2020 tot vaststelling en toekenning van een dotatie voor het jaar
2020 aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s, autonome gemeentebedrijven, havenbedrijven,
hulpverleningszones, politiezones, ziekenhuizen en welzijnsverenigingen op basis van de helft van hun
responsabiliseringsbijdrage
Gelet op RSZPPO-mededeling 2014/08 van 18 augustus 2014
Gelet op Besluit nr. 10 van de zoneraad van 9 januari 2015 houdende de overdracht van het operationeel
beroepspersoneel

Gelet op Besluit nr. 13 van het zonecollege van 13 maart 2015 houdende de overdracht van het
burgerpersoneel
Gelet op Besluit ZR 20 098 van 30 oktober 2020 houdende de goedkeuring van de begroting 2021
Overwegende dat de oprichting van de hulpverleningszones op 1 januari 2015 tot gevolg had dat het
statutaire brandweerpersoneel (zowel de beroepsbrandweerlieden als het administratief personeel) van de
gemeenten werd overgedragen naar de hulpverleningszone
Overwegende dat deze personeelsverschuiving principieel een nadelig gevolg zou hebben voor de
berekening van de responsabiliseringsbijdrage in hoofde van de gemeenten aangezien het aantal actieve
statutaire personeelsleden binnen de gemeente plots afnam. De responsabiliseringsbijdrage vormt namelijk
een verplichte surplus voor de lokale besturen waar de wettelijke basispensioenbijdrage voor de actieve
statutaire personeelsleden niet volstaat tot dekking van de rust- en overlevingspensioenen van hun
gewezen statutaire personeelsleden
Overwegende dat de wetgever dit nadelig gevolg in hoofde van de gemeenten wenste te vermijden en een
specifieke berekeningswijze invoerde voor de berekening van de responsabiliseringsbijdrage in hoofde van
de hulpverleningszones
Overwegende dat het zonecollege van BWOL volgens haar besluit van 24 september 2021 volgende
werkwijze voorstelt voor de berekening van een verdeelsleutel voor de betaling van de
responsabiliseringsbijdrage die BWOL verschuldigd is
1.
Berekening loonlast van het overgedragen statutair personeel.
De grondslag van deze berekening wordt gevormd door de loonlast van de actieve personeelsleden
opgenomen in besluit nr. 10 van de zoneraad van 9 januari 2015 houdende de overdracht van het
operationeel beroepspersoneel en besluit nr. 13 van het zonecollege van 13 maart 2015 houdende
de overdracht van het burgerpersoneel, te cumuleren.
2.
Berekening basispensioenbijdrage op loonlast overgedragen statutair personeel.
De totale loonlast van het overgedragen statutair personeel vormt de basis voor de berekening van
de basispensioenbijdrage ten belope van 41,5%. Deze basispensioenbijdrage wordt door BWOL
betaald maar fictief aanzien als betaald door de gemeenten die statutaire personeelsleden aan
BWOL hebben overgedragen.
3.
Berekening pensioenlast gemeenten BWOL voor beroepsbrandweerlieden gepensioneerd
voor 1 januari 2015
De gemeenten die voorafgaand aan de oprichting van de hulpverleningszones over een
gemeentelijk brandweerkorps beschikten, worden jaarlijks verzocht om aan BWOL mee te delen
welke pensioenlast zij dragen ten gevolge van beroepsbrandweerlieden die voorafgaand aan 1
januari 2015, zijnde de datum van de oprichting van BWOL, op pensioen zijn gegaan. Deze
pensioenlast omvat zowel de eigenlijke pensioenen als de eventuele overlevingspensioenen die aan
weduwen worden uitbetaald.
4.
Berekening voordeel gemeenten – vaststelling verdeelsleutel
Het voordeel voor de gemeenten die personeel aan BWOL hebben overgedragen, wordt berekend
door de pensioenlast voor beroepsbrandweerlieden die voorafgaand aan 1 januari 2015 op pensioen
gingen, in mindering te brengen op de fictieve bijdragen die door BWOL betaald werden.
Het effectieve voordeel voor het bestuur bedraagt 50% van voormeld verschil in gevolge de
tussenkomst van de Vlaamse Overheid voor 50% van de responsabiliseringsbijdrage (zo lang de
Vlaamse Overheid deze tussenkomst verleent). Dit voordeel vormt de basis voor de vaststelling van
de verdeelsleutel die wordt toegepast tot terugbetaling van de responsabiliseringsbijdrage aan
BWOL.
Overwegende dat wordt voorgesteld de verdeelsleutel jaarlijks te berekenen volgens bovenstaande
methodiek en de bijdrage te verrekenen op het ogenblik van de jaarlijkse vaststelling van de gemeentelijke
dotaties
Overwegende dat de verdeelsleutel wordt toegepast zo lang het voordeel voor de 5 betrokken gemeenten
groter blijft dan de responsabiliseringsbijdrage die door BWOL voldaan moet worden. Zodra de
responsabiliseringsbijdrage het voordeel van de gemeenten overstijgt, zal BWOL een opsplitsing maken
tussen:
Het aandeel gelijk aan het voordeel voor de 5 betrokken gemeenten. Dit aandeel zal onder
deze gemeenten verdeeld worden via de hoger omschreven verdeelsleutel;
Het aandeel van de responsabiliseringsbijdrage dat het voordeel voor de 5 betrokken
gemeenten overstijgt. Dit aandeel zal via de verdeelsleutel van de gemeentelijke dotaties
verdeeld worden over alle gemeenten van de zone op basis van een solidariteitsprincipe in
gevolge de brandweerzorg die de andere gemeente genieten.
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems,
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens,

Stemmen tegen:

Michael Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel

Onthoudingen:
Ongeldig:
Stemmen niet :
Artikel 1

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het zonecollege van BWOL van 24
september 2021 met betrekking tot de verdeelsleutel voor de betaling van de
responsabiliseringsbijdrage die BWOL verschuldigd is
Artikel 2
Wanneer op een moment het aandeel van de responsabiliseringsbijdrage het voordeel voor
de 5 betrokken gemeenten overstijgt, zal dit aandeel via de verdeelsleutel van de
gemeentelijke dotaties verdeeld worden over alle gemeenten van de zone op basis van een
solidariteitsprincipe in gevolge de brandweerzorg die de andere gemeente genieten
13. Reglement uitlenen buitenspeelgoed
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 extra buitenspeelgoed (reuze mikado, reuze vier op een rij, reuze jenga en twister) ter
beschikking gesteld werd via huis van het kind, waarbij het de bedoeling is dit uit te lenen aan inwoners en
dat hiervoor een reglement opgesteld dient te worden
Overwegende dat ook het reglement voor de uitleen van het pannavoetbalveldje incl. compressor
aangepast dient te worden en de uitlening van de buitenspelen hieraan willen toevoegen; te verstaan 1
reglement voor beiden
Overwegende het nieuwe reglement in bijlage
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, JeanMarie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel
Stemmen tegen: Benoît Houbiers
Onthoudingen:

Jean Levaux, Michael Henen, Clotilde Mailleu

Ongeldig:
Stemmen niet :
Artikel 1 Keurt het nieuwe reglement uitlenen buitenspeelgoed en pannavoetbalveldje goed met ingang
van 01/11/2021:

REGLEMENT UITLENEN BUITENSPEELGOED (HUIS VAN HET KIND)

Artikel 1 Onderwerp

Dit reglement regelt het uitlenen van materialen, beschikbaar gesteld door de gemeente Voeren. De uit te lenen goederen zijn:
Pannavoetbalveldje (incl. bijhorende compressor)
Reuze mikado
Reuze vier op een rij
Reuze jenga
Twister

Artikel 2 De lener

De ontlening van bovengenoemde materialen kan gebeuren door:
erkende verenigingen, scholen en lokale overheidsdiensten (brandweer, politie, …), gevestigd op het grondgebied van
de gemeente Voeren
meerderjarige particuliere personen die in gemeente Voeren gedomicilieerd zijn
Zij worden ‘de lener’ genoemd.

Artikel 3 Reserveren

De lener kan enkel bovengenoemde materialen reserveren door het volledig invullen van een aanvraagformulier dat door de
dienst vrije tijd (adres: bibliotheek, Bernauweg 40, 3798 Voeren) ter beschikking wordt gesteld en dat ook ingediend moet worden
op de dienst vrije tijd.
Na een correcte aanvraag ontvangt de lener een bevestigingsbewijs, dat meegebracht moet worden bij de afhaling.
Bovengenoemde materialen kunnen tot 1 week voor de voorgestelde afhaaldatum aangevraagd worden. De aanvragen worden
behandeld volgens datum van ontvangst, waarbij de eerste aanvrager voorrang heeft.
De reservatie door een vereniging of andere organisatie zoals genoemd in artikel 2, kan gebeuren door elke meerderjarige
persoon die gemachtigd is namens de organisatie op te treden.

Artikel 4 Duur

Het lenen van bovengenoemde materialen wordt beperkt tot maximum twee weken. De uitlening kan uitzonderlijk langer worden
toegestaan indien de aanvrager schriftelijk een gemotiveerd verzoek hiertoe indient. Het diensthoofd (of zijn vervanger) van de
dienst Vrije Tijd van gemeente Voeren heeft hierin beslissingsbevoegdheid.

Artikel 5 Afhalen/ laten leveren

Het afhalen gebeurt op basis van het ontvangen bevestigingsbewijs (genoemd in artikel 3) . De afhaler tekent bij het afhalen voor
ontvangst van de materialen, waarbij eventuele gebreken aan de materialen opgesomd worden. De controle bij de inlevering
gebeurt op basis van dit afhaalformulier.
Het afhalen van de buitenspelen gebeurt uitsluitend en zonder uitzondering tijdens de openingsuren van de bibliotheek, gelegen
te Berneauweg 40, 3798 Voeren.
Het pannavoetbalveldje (incl. compressor) kan enkel na afspraak, op werkdagen, tussen 08.15 u en 15.30 u opgehaald worden bij
het technisch centrum, Schietekamer 6, 3798 Voeren. Een afspraak hiervoor wordt gemaakt met Dhr. Peerboom Peter van de
technische dienst via het telefoonnummer 0471/44.75.25 of via zijn e-mail adres peter.peerboom@devoor.be.
Het pannavoetbalveldje (incl. compressor) kan u ook laten leveren en ophalen indien u dit expliciet op uw aanvraagformulier
vermeldt. De technische dienst zal in dat geval instaan voor de levering en ophaling.

Artikel 6 Vergoedingen

Voor het lenen van materialen wordt geen vergoeding per periode aangerekend. Bij oneigenlijk gebruik, schade of verlies kunnen
bijkomende vergoedingen zoals bepaald in artikels 8 en 12 worden aangerekend.

Artikel 7 Richtlijnen bij gebruik

Tijdens de uitleenperiode moet de lener de volgende richtlijnen naleven:
de lener verbindt zich ertoe op de hoogte te zijn van het correcte gebruik en de correcte behandeling van de materialen
de lener verbindt zich ertoe alle schriftelijk en/of mondeling verstrekte richtlijnen (bijvoorbeeld handleidingen, checklists,
waarschuwingen…) inzake het gebruik en de behandeling van de materialen strikt na te leven
Bij niet-naleving van deze richtlijnen kan het gemeentebestuur beslissen om de betreffende lener tijdelijk of permanent uit te
sluiten van het gebruik van de goederen.

Artikel 8 Terugbrengen

Alle materialen moeten door de lener teruggebracht worden binnen de twee weken na afhaling of, indien de uitzondering op de
levertermijn van artikel 4 werd toegestaan; binnen de termijn zoals vastgelegd is op het afhaalformulier.
Het inleveren van de buitenspelen gebeurt uitsluitend en zonder uitzondering tijdens de openingsuren van de bibliotheek, gelegen
te Berneauweg 40, 3798 Voeren.
Het pannavoetbalveldje (incl. compressor) kan enkel na afspraak, op werkdagen, tussen 08.15 u en 15.30 u ingeleverd worden bij
het technisch centrum, Schietekamer 6, 3798 Voeren. Een afspraak hiervoor wordt gemaakt met Dhr. Peerboom Peter van de
technische dienst via het telefoonnummer 0471/44.75.25 of via zijn e-mail adres peter.peerboom@devoor.be.
Voor het laattijdig terugbrengen van het materiaal kan een bijkomende vergoeding gevraagd worden van 20 euro per week per
uitgeleend goed.
Indien de lener weigert het materiaal terug te brengen, zal de nieuwprijs van het desbetreffende ontleende materiaal aangerekend
worden aan de lener. Eventuele bijkomende onkosten die daarbij gemaakt moeten worden, komen eveneens ten laste van de
lener.
Wanneer de staat van het teruggebrachte materiaal niet overeenstemt met de staat waarin het verkregen werd zoals beschreven
op het afhaalformulier, overeenkomstig artikel 5, eerste alinea (bijvoorbeeld vuil, ongeordend, ontbrekende stukken,
beschadigd,…), dan kan de lener verplicht worden tot het betalen van een boete die kan variëren van de kost van het
ontbrekende stuk, dan wel de kost van de schoonmaak tot de nieuwprijs van het materiaal, hetgeen naar redelijkheid beoordeeld
zal worden door het diensthoofd vrije tijd of zijn vervanger.

Artikel 9 Annuleringen

Onder annulatie wordt begrepen het opzeggen van een reservatie vooraleer de leentermijn begonnen is. Een annulatie dient zo
snel mogelijk, maar minimum één dag voor de geplande afhaling te gebeuren. Indien de annulatie later gebeurt, kan er een boete
van 20 euro aangerekend worden.

Artikel 10 Niet afhalen

Wanneer gereserveerde materialen niet afgehaald, of niet aangenomen worden bij levering en tevens geen geldige annulatie
werd ingevoerd, kan er een boete van 20 euro aangerekend worden.

Artikel 11 Uitsluitingen

Indien een vorige uitlening door de lener niet volledig is afgehandeld, hetzij omdat het materiaal nog niet of niet volledig werd
teruggebracht, hetzij omdat enige andere kost ten laste van de lener nog niet werd vereffend, wordt geen nieuwe uitlening
toegestaan aan deze lener tot de afhandeling van deze uitlening.

Artikel 12 Beschadiging, tekortkomingen, diefstal en verlies

De kosten die voortvloeien uit beschadiging, tekortkoming, diefstal of verlies van de materialen komen ten laste van de lener.
Iedere herstelling en/of vervanging wordt uitgevoerd door of in opdracht van gemeente Voeren en de kosten ervan worden van de
lener teruggevorderd via een herstellings- en/of vervangingsfactuur. Het is de lener ten strengste verboden zelf
herstellingen/vervangingen uit te voeren of te laten uitvoeren. Niet-recupereerbare kosten worden verhaald op de lener.

Artikel 13 Uitlening of onderverhuring aan derden

De lener verbindt zich ertoe de materialen in geen enkel geval verder uit te lenen / te verhuren aan derden. Indien verdere
uitlening / onderverhuring van de materialen wordt vastgesteld, wordt er een boete van 50 euro aangerekend. Daarenboven wordt
bij onderverhuring de lener het recht op lenen ontzegd, tot opheffing van deze uitsluiting door het gemeentebestuur. Bovendien
worden de materialen ogenblikkelijk teruggevorderd. Indien de lener weigert het materiaal terug te brengen, is het de gemeente
toegestaan het materiaal zelf te recupereren. Eventuele onkosten die daarbij gemaakt worden, komen ten laste van de lener.

Artikel 14 Tekortkomingen

De lener moet de verantwoordelijke van de gemeente op de hoogte brengen van alle tekortkomingen die bij het gebruik van de
materialen vastgesteld werden, zelfs indien de lener hiervoor niet verantwoordelijk zou zijn. Deze melding dient ten laatste te
gebeuren bij het terugbrengen van de materialen. Indien bij controle van de ingeleverde materialen door het personeel een defect
of een tekortkoming wordt vastgesteld, zullen de kosten van herstel en / of vervanging verhaald worden op de lener, op grond van
de bepalingen van artikel 12 van dit reglement.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

De gemeente Voeren kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of eventuele andere schadelijke gevolgen
voor de lener of voor derden die zouden voortvloeien uit het gebruik of misbruik van de geleende materialen.

Artikel 16 Overmacht

Ieder geval van overmacht waardoor de materialen geheel of gedeeltelijk niet ter beschikking kunnen gesteld worden van de
lener, verbreekt de tussen de lener en de gemeente gesloten overeenkomst. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien, zoals het
elders gaan uitlenen van materialen, kunnen niet verhaald worden op de gemeente Voeren, evenmin als een schadevergoeding
ten gevolgde van het niet uitvoeren van deze overeenkomst.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 november 2021. Alle andere bestaande reglementen met betrekking tot uitlening van
pannavoetbalveldje incl. compressor worden hierbij opgeheven.

14. Fluvius OV - Buitengewone Algemene Vergadering, 6 december 2021
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het feit dat de gemeente/stad aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 27 september 2021 werd
opgeroepen om op digitale wijze deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging op 6 december 2021
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente/stad per brief van 27
september 2021 overgemaakt werd
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur; waarbij bepaald wordt dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, JeanMarie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel
Stemmen tegen: Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michael Henen, Clotilde Mailleu
Onthoudingen:
Ongeldig:
Stemmen niet :
Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 6 december 2021 met als agendapunten:
1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van het
door de raad van bestuur opgestelde budget 2022
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de digitale Buitengewone
Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 6 december 2021 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
be- slissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op
het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be
15. Fluvius Limburg - Buitengewone Algemene Vergadering, 15 december 2021
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg

Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 22 september 2021 werd opgeroepen
om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Limburg die op 15 december
2021 plaatsheeft in “Hotel Stayen, Tiensesteenweg 168 te 3800 Sint-Truiden”
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente/stad per brief van 22
september 2021 overgemaakt werd
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene
Vergadering
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het
op heden niet vaststaat onder welke vorm deze Buitengewone Algemene Vergadering zal kunnen
plaatsvinden
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de
informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de
mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op
onderhavige bijeenkomst kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een digitale
Buitengewone Algemene Vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, JeanMarie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel
Stemmen tegen: Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michael Henen, Clotilde Mailleu
Onthoudingen:
Ongeldig:
Stemmen niet :
Artikel 1 Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg d.d. 15 december 2021:
1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van de door de
Raad van Bestuur opgestelde begroting 2022
2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV
3. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap
4. Statutaire benoemingen
5. Statutaire mededelingen
Artikel 2 De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale)
Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg op
15 december 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op
te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad
van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing
Artikel 3 Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het
e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be
16. Herziening inrichtingswerken bij rioleringsproject Sint-Pieters-Voeren R004903
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende het rioleringsproject Sint-Pieters-Voeren dat zal uitgevoerd worden door Fluvius
Overwegende het gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2017 waarin de samenwerkingsovereenkomst
met Fluvius werd goedgekeurd voor o.a. dit project
Overwegende het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2021 waarin de aanbestedingsbundel en raming
werd goedgekeurd
Overwegende dat deze opdracht geraamd werd op € 1.602.477,49; waarvan € 667.666,81 voor wegenis;
waarvan het deel ten laste van de gemeente geraamd wordt op € 196.392,81 excl. btw en € 237.635,29
incl. btw

Overwegende het aanbestedingsverslag opgemaakt door de Groep Infrabo, waarbij voorgesteld wordt het
project te gunnen aan Gemoco voor een bedrag van € 1.355.406,45 met als gemeentelijk aandeel ten
laste van gemeente Voeren van € 120.198,83
Overwegende dat een aantal bijkomende verfraaiingswerken aan het openbaar domein uitgevoerd
kunnen worden
- Heraanleg Bauwerd in betonklinkers
- Aanleg stoep in betonklinkers langs Sint-Pietersstraat
- Aanlegkantstroken in het deel waar de wegenis volledig uitgebroken wordt
Overwegende het plan en de bijkomende kost voor deze verfraaiingswerken, gevoegd in bijlage
Overwegende dat in de meerjarenplanning een budget van 300.000 euro voorzien werd voor de werken
ten laste van de gemeente die uitgevoerd worden in kader van de rioleringswerken in Sint-Pieters-Voeren
Overwegende dat een bedrag van € 237.635,29 incl. btw beschikbaar vastgelegd werd op artikel
2240007/02000/PAT01/PAT01.5 en verhoogd dient te worden bij volgende budgetwijziging tot 293151,63
incl.btw
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems,
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens,
Michael Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel
Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:
Stemmen niet :
Artikel 1

de gemeenteraad gaat akkoord met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage met
€172.952,8 incl btw bovenop de reeds voorziene €120.198,83 incl.btw voor bijkomende
verfraaiingswerken volgens plan en meetstaat in bijlage naar aanleiding van de
rioleringswerken van Fluvius in Sint-Pieters-Voeren R004903
Artikel 2
het college wordt gelast met eventuele bijkomende aanpassingen van de gemeentelijke
bijdrage in de project in kader van aanpassing van wegeniswerken
17. Huisvesting: Vorming één woonmaatschappij Limburg
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 art. 40 e.v. van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot wonen van 9 juli 2021,
waarbij een regelgevend kader voor de woonmaatschappijen wordt gecreëerd in de Vlaamse Codex
Wonen van 2021;
Gelet op de brieven van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
dd. 23 oktober 2020 en 17 maart 2021 aan alle burgemeesters om een voorstel van werkingsgebied voor
deze toekomstige woonmaatschappijen in te dienen;
Gelet op het verslag van het lokaal woonoverleg dd. 13/09/2021;
Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van Woonzo dd. 20/09/2021;
Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van Kleine Landeigendom dd. 30/09/2021;
Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van SVK Houtvast dd. 29/09/2021;
Overwegende dat het voorgestelde werkingsgebied ‘Limburg’ bestaat uit alle 42 Limburgse gemeenten;
Overwegende dat het voorgestelde werkingsgebied bestaat uit geografisch aaneensluitende gemeenten;
Overwegende dat het voorgestelde werkingsgebied bestaat uit gemeenten die behoren tot eenzelfde
referentieregio, voor zover op dit moment gekend;
Overwegende dat het voorgestelde werkingsgebied op 31/12/2020 21.164 sociale huurwoningen telt,
waarbij de op de private markt ingehuurde woningen (dit zijn de huidige SVK-woningen) niet worden
meegeteld;
Overwegende dat het voorgestelde werkingsgebied 2.028 ingehuurde woningen op de private markt (de
huidige SVK-woningen) telt;
Overwegende dat het voorgetelde werkingsgebied voldoet aan de voorwaarden zoals vooropgesteld in
het regelgevend kader;

Overwegende dat het advies van werkingsgebied werd besproken door de lokale woonactoren werkzaam
in de gemeente tijdens het lokaal woonoverleg op 13/09/2021, waarbij volgende bezorgdheden werden
geuit:
• Het lokaal woonoverleg acht de lokale aanwezigheid van de woonactor in de gemeente, en bij
uitbreiding in alle gemeenten, als zeer belangrijk; enkel op die manier kan men voelen welke
problematieken er spelen in de gemeente. De nabijheid van dienstverlening, met andere woorden
de korte lijn, moet gegarandeerd blijven. In Voeren specifiek speelt ook de 2-taligheid een grote rol;
• Ook voor de cliënten is het zeer belangrijk dat er lokaal een aanspreekpunt is; niet alleen de
bereikbaarheid speelt hierin een rol, maar ook de laagdrempeligheid en het maatwerk is hier van
groot belang;
• Het lokaal woonoverleg uit haar bezorgdheid over de verschillen in context: een landelijke gemeente
heeft andere doelgroepen en dient anders behandeld te worden dan gemeenten in een stedelijke
context. Men stelt zich de vraag hoe de betrokkenheid en de regierol van de gemeente zal
geïmplementeerd worden;
• Binnen het lokaal woonoverleg stelt men de vraag wat er zal gebeuren met de lokale
toewijzingsreglementen.
Overwegende dat de gemeenteraad zich ten eerste aansluit bij de beweegredenen geformuleerd in het
verslag van het lokaal woonoverleg van 13/09/2021;
Overwegende dat de gemeenteraad bijkomend volgende voorwaarde wenst te verbinden aan haar
goedkeuring van deze fusie om tot één werkingsgebied in Limburg te komen:
• Garanties moeten gegeven worden dat de kleine gemeenten binnen dit werkingsgebied, zoals
Voeren zelf, door deze schaalvergroting van het sociaal woongebeuren geen enkel nadeel
ondervinden in het toegewezen krijgen van de nodige akkoorden en budgetten voor de
kleinschalige woonprojecten die zij in het kader van hun sociaal objectief nog moeten realiseren, of
die zij omwille van andere redenen wensen te realiseren; deze schaalvergroting mag er niet toe
leiden dat kleine sociale woonprojecten in dergelijke gemeenten achteruit gesteld worden ten
voordele van grotere, meer stedelijk gelegen projecten;
• Omdat een gemeente de voornaamste en best geplaatste actor is in het woonbeleid, zeker in een
sociaal woonbeleid, is het nodig dat de gemeente vertegenwoordigd wordt in het bestuursorgaan
van deze nieuwe woonmaatschappij;
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, JeanMarie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel
Stemmen tegen: Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michael Henen, Clotilde Mailleu
Onthoudingen:
Ongeldig:
Stemmen niet :
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3

•

•
Artikel 4
Artikel 5
18.

De gemeenteraad beslist principieel om de gemeente Voeren tot het werkingsgebied
‘Limburg’ te laten behoren, samen met de 41 andere Limburgse gemeenten;
Dit kan slechts met volledige inachtname van de opmerkingen gemaakt op het lokaal
woonoverleg, zoals hierboven uiteengezet;
Dit kan slechts met respect voor volgende voorwaarden:
Garanties moeten gegeven worden dat de kleine gemeenten binnen dit werkingsgebied,
zoals Voeren zelf, door deze schaalvergroting van het sociaal woongebeuren geen enkel
nadeel ondervinden in het toegewezen krijgen van de nodige akkoorden en budgetten voor
de kleinschalige woonprojecten die zij in het kader van hun sociaal objectief nog moeten
realiseren, of die zij omwille van andere redenen wensen te realiseren; deze
schaalvergroting mag er niet toe leiden dat kleine sociale woonprojecten in dergelijke
gemeenten achteruit gesteld worden ten voordele van grotere, meer stedelijk gelegen
projecten;
Omdat een gemeente de voornaamste en best geplaatste actor is in het woonbeleid, zeker
in een sociaal woonbeleid, is het nodig dat de gemeente vertegenwoordigd wordt in het
bestuursorgaan van deze nieuwe woonmaatschappij;
Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan de provinciegouverneur, zoals bepaald in
artikel 330 e.v. van het decreet lokaal bestuur;
Dit besluit behoeft geen financiële opvolging

Huisvesting: goedkeuring Visie Sociaal Wonen

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, artikel 56 en 57;
Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021, boek 2, deel 2, titel 1 dat de gemeente aanduidt als
regisseur van het lokaal woonbeleid;
Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, boek 2, deel 2, titel 3, artikel 2.7 dat bepaalt dat in
het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit ‘De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar
woonaanbod in functie van de woonnoden’ de gemeente minstens een gecoördineerd lokaal sociaal
woonbeleid voert waarbij minstens een visie op sociaal wonen wordt uitgewerkt en toegepast;
Gelet op het “Richtlijnenkader activiteiten lokaal woonbeleid cfr boek 2, deel 2 van het Besluit Vlaamse
Codex Wonen van 2021” dd. 01/01/2021, waarin Wonen-Vlaanderen bijkomende duiding geeft bij de
verplichte activiteiten, zodat duidelijk is wat van de uitvoering van elke activiteit minimaal verwacht wordt;
Overwegende dat de visie op sociaal wonen werd opgemaakt door de gemeente in samenspraak met de
lokale sociale woonactoren;
Overwegende dat de visie op sociaal wonen werd besproken tijdens het lokaal woonoverleg van
13/09/2021, waarvan het verslag in bijlage aan dit besluit wordt toegevoegd.
Overwegende dat de gemeente Voeren sinds 1 januari 2020 deel uit maakt van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband wonen “Zuidoost Limburg” op basis van het BVR op het lokaal woonbeleid d.d.
16/11/2018, samen met de gemeenten Hoeselt en Riemst en met Stebo vzw als projectuitvoerder; dat vanuit
deze rol de gemeente de opdracht heeft om een gemeentelijke visie op sociaal wonen uit te werken en toe
te passen;
Overwegende dat de gemeente in haar lokaal woonbeleid uitvoering geeft aan de drie beleidsprioriteiten
die werden opgenomen in het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021; dat het sociale aspect, met
bijzondere aandacht voor de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden, in de uitvoering van elk
van deze beleidsprioriteiten een belangrijke rol speelt; dat het uitwerken en toepassen van een visie op
sociaal wonen valt onder de eerste beleidsprioriteit, die stelt dat de gemeente moet zorgen voor een divers
en betaalbaar woonaanbod, in functie van de woonnoden;
Overwegende dat de gemeentelijke visie op sociaal wonen weergeeft hoe de gemeente haar sociaal
woonbeleid wenst vorm te geven in de nabije en verdere toekomst;
Overwegende dat deze aangelegenheid inhoudelijk besproken werd op het Lokaal Woonoverleg van 13
september 2021;
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, JeanMarie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel
Stemmen tegen: Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michael Henen, Clotilde Mailleu
Onthoudingen:
Ongeldig:
Stemmen niet :
Artikel 1

De gemeenteraad keurt de visie op sociaal wonen, zoals toegevoegd in bijlage aan dit
besluit, goed.
Artikel 2
De gemeenteraad bezorgt een afschrift van haar besluit, samen met de visie op sociaal
wonen aan de begeleider lokaal woonbeleid van Wonen Vlaanderen.
19. Vervanging rolpoorten milieupark
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 vijf ruimtes voor kringloopgoederen, AEEA en KGA op het milieupark afgesloten
worden door rolpoorten
Overwegende dat deze poorten versleten zijn en uit nazicht van de leverancier blijkt dat ze niet meer
gerepareerd kunnen worden; dat het daarom nodig is om de poorten volledig te vervangen
Overwegende dat offerte gevraagd werd bij meerdere mogelijke leveranciers en volgende aanbiedingen
ontvangen werden:

Naam

Prijs (excl. btw)

ADK NV

12.831 euro

Nassau Door

13.920 euro

Nv
Janssen 15.585
Roger
Overwegende dat offerte van ADK NV als conform en prijs gunstigst gerangschikt staat
Overwegende dat de poorten geleverd en geplaatst kunnen worden door ADK NV voor het nagerekend
bedrag van 12.831 euro excl. btw (15.525,51 euro incl. btw)
Overwegende dat een visum vereist is, dat op 8 oktober 2021 een visumaanvraag werd ingediend, en dat de
financieel directeur een VOORWAARDELIJK visum verleende op 12 oktober 2021, nl.
De financieel directeur verleent een voorwaardelijk visum.
Op budgetartikel 2210500/02000 is slechts 14.110,22 euro beschikbaar.
Het visum wordt verleend onder voorwaarde dat extra krediet (minstens) ten bedrage van 1.415,29
euro wordt voorzien op artikel 2210500/02000.
Overwegende dat op budgetartikel 2240007/02000/PAT01/PAT01.1 een budget van 310.186,10 euro
beschikbaar is waarvan 2.000 euro kan gebruikt worden voor deze aankoop
Overwegende dat het bedrag van 2.000 euro via een aanpassing van de ramingen kan worden toegevoegd
aan het budget op artikel 2210500/02000 zodoende dat er voldoende budget beschikbaar is
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems,
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens,
Michael Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel
Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:
Stemmen niet :
Artikel 1
Artikel 2

Dit besluit impliceert een financiële opvolging
Goedkeuring wordt gegeven aan de aankoop en installatie van vijf nieuwe poorten voor op
het milieupark
Artikel 3
De aankoop gebeurt bij:
• Naam leverancier: ADK NV
• Ondernemingsnummer/btw-nummer: BE 444.208.431
• Adresgegevens leverancier: Leuerbroek 1049, 3640 Kinrooi
Prijs: 12.831 euro excl. btw (15.525,51 euro incl. btw)
Artikel 4
De uitgaven worden gedaan vanaf artikel 2210500/02000 ingeschreven in het
meerjarenplan 2020-2025, jaar 2021
Artikel 5
De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de verschuiving van € 2.000 budget van
artikel 2240007/02000/PAT01/PAT01.1 naar artikel 2210500/02000 als oplossing voor het
krediettekort en antwoord op het voorwaardelijk visum
Artikel 6
De dienst zorgt zelf voor de bestelling
20. goedkeuring wegtracé verkaveling fase 4 Hoeneveldje
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 aanvraag tot verkaveling van fase 4 Hoeneveldje, zijnde 8 open bebouwingen in het verlengde
van de Heirweg; dat deze verkaveling ontworpen is in overleg met de gemeentelijke diensten;
Overwegende dat de gemeenteraad een beslissing over de wegen moet nemen vooraleer deze verkaveling
kan vergund worden; dat de gemeenteraad met de aanleg en de overname van de wegenis na realisatie
moet akkoord gaan;
Overwegende dat de wegenis opgebouwd is als een tweesporenweg tussen grasdallen, om een groen en
landelijk uitzicht te krijgen en om een betere afwatering van het regenwater te krijgen;
Overwegende dat een lastenboek en raming bij de aanvraag gevoegd is, en dat de gemeentelijke diensten
deze documenten nagekeken hebben en geen opmerkingen maken;
Overwegende dat alle andere adviezen op de verkavelingsaanvraag gunstig waren;

besluit
Stemmen voor:

Stemmen tegen:

William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems,
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens,
Michael Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel

Onthoudingen:
Ongeldig:
Stemmen niet :
Artikel 1
akkoord te gaan met het wegtracé en de uitrusting van de wegenis volgens bijgaand plan;
Artikel 2
de gerealiseerde wegenis zal na realisatie en oplevering gratis aan de gemeente worden
overgedragen
21. Lokale wegherstellingen 2021
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Overwegende dat de rijbaan van Kultjen ernstige verzakkingen vertoont ter hoogte van huisnummers 1214. Vermoedelijk zijn dit zettingen van de weg die er ooit bij middel van bermaanvullingen verbreed is
geworden
Overwegende dat nog andere herstellingen nodig zijn volgens de oplijsting en de technische beschrijving
in bijlage
Overwegende dat hiervoor gelijktijdig prijs gevraagd werd bij volgende aannemers en we hiervoor volgende
prijsoffertes ontvingen :
Aannemer
Prijs, excl. BTW, zonder korting
Baguette Marcel S.A., Thimister-Clermont
32.960,08 €
Jackers Wegenbouw NV, Tongeren
53.150,15 €
Nelis Wegenbouw, Oudsbergen
Geen reactie
Overwegende bijgaande tabel met prijsvergelijking en dat de offerte van Baguette Marcel S.A. als gunstigst
gerangschikt staat
Overwegende dat de herstellingen best uitgevoerd worden voor de volgende winterperiode en we hiertoe
de opdracht wensen te gunnen volgens aanvaarde factuur, waarbij het bedrag van de opdracht niet hoger
mag zijn dan 30.000 € excl. BTW
Overwegende dat hiertoe een korting gevraagd werd aan aannemer Baguette in de hoop dat zijn prijs zou
zakken onder 30.000 € excl. BTW, doch dat hij slechts bereid is gevonden om 2% korting te geven
Overwegende dat hiertoe de lijst van de uit-te-voeren werken dient ingekort te worden en daarbij
voorgesteld wordt om de voorgestelde werken in Obsinnich uit te stellen als blijkt bij opmetingen van de
uitvoering dat het factuurbedrag van 30.000€ overschreden zou worden
Overwegende dat zonder de werken in Obsinnich het voorlopig bedrag van de opdracht hiermede wordt :
29.968 EUR – korting 2% = 29.368,64 EUR excl. BTW.  met BTW 21% : 35.536,05 EUR
Overwegende het advies van de dienst financiën dat deze uitgave gedaan kan worden vanaf budgetartikel
2240007/02000/PAT01/PAT01.1, in het meerjarenplan 2020-2025, jaar 2021
Overwegende dat toezicht, opmetingen voor de afrekening gedaan worden door de dienst Openbare
Werken
besluit
Stemmen voor:
William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems,
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens,
Michael Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel
Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:
Stemmen niet :
Artikel 1

Dit besluit impliceert een financiële opvolging

Artikel 2

Goedkeuring van de technische beschrijving voor de herstelling van de verzakte rijbaan van
Kultjen ter hoogte van huisnummers 12-14, alsook de andere wegherstellingen volgens lijst
in bijlage
Artikel 3
Goedkeuring gunning van de opdracht van deze werken aan firma Marcel Baguette met
eenheidsprijzen volgens haar offerte in bijlage en rekening houdende met toegezegde
korting 2 %.
Voorlopig bedrag : 29.968 EUR – korting 2% = 29.368,64EUR excl. BTW
De voorgestelde werken in Obsinnich en/of Kloosterhofstraat worden slechts uitgevoerd als
blijkt bij opmetingen van de uitvoering van de andere werken dat het factuurbedrag van
30.000€ niet overschreden wordt.
Uitvoering van de werken : bij geschikt weer en temperatuur, doch voor 20 december 2021
Artikel 4
De uitgaven worden gedaan vanaf budgetartikel vanaf budgetartikel
2240007/02000/PAT01/PAT01.1, in het meerjarenplan 2020-2025, jaar 2021
Artikel 5
Het college van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van dit
besluit
Artikel 6
De dienst Financiën bezorgt de bestelbon aan
Baguette Marcel S.A.
Rue Bruyères 2
4890 Thimister-Clermont
info@marcel-baguette.be
BTW nr. : BE0417.095.743
22. Herstelling aan fietsverbinding Schophem - Mennekesput
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 in het kader van het Interregproject XB-MOB (Cycling connects) een fietsverbinding
heraangelegd wordt op Kattenroth en de verbinding tussen Mennekesput - Kattengraaf
Overwegende dat in het Interregproject XB-MOB in totaal voor 350.000,00 EUR infrastructuurwerken
kunnen ingebracht worden bij de aanleg van de fietspaden opgegeven in het project, waarbij 75%
gesubsidieerd wordt (50% via Interreg en 25% cofinanciering via de provincie Limburg) en 25% door de
gemeente gedragen wordt
Overwegende dat voor deze opdracht “INFRASTRUCTUURWERKEN "Fietspaden Kattenroth" een bestek
met nr. GT-190440-61 werd opgesteld door Geotec
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 301.872,36 excl. btw of
€ 365.265,56 incl. 21% btw
Overwegende dat de opdracht “INFRASTRUCTUURWERKEN "Fietspaden Kattenroth"” werd gegund aan
de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde COLAS NOORD NV,
Dellestraat 25 te 3550 Heusden-Zolder, tegen het nagerekende offertebedrag van € 239.974,75 excl. btw
of € 290.369,45 incl. 21% btw
Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht er aanwijzingen zijn dat de kosten mogelijk lager
uitvallen dan voorzien
Overwegende dat anderzijds de fietsverbinding in Schophem, dat de verbinding zal maken met het fietspad
naar Platevoye / Warsage (Dalhem), in bijzonder slechte staat is onder andere door de modderstromen in
juli en dat dringend werken uitgevoerd dienen te worden
Overwegende dat Colas Noord NV de mogelijkheid heeft om de dringende herstelling in Schophem uit te
voeren voor een bedrag geraamd op maximum €30.000 excl.btw op voorwaarde dat dit werk kan aansluiten
met hun huidige opdracht aan Kattenroth
Overwegende dat er pas zekerheid is of er effectief budget overblijft bij uitvoering van de werken aan
Kattenroth als de werken nagenoeg afgerond zijn en dat dan snel beslist zal moeten worden over de
bijkomende werken op Schophem
Overwegende dat het daarom aangewezen is om het college reeds te gelasten met de beslissing tot
uitvoering van de herstellingswerken aan Schophem voor een bedrag van maximum € 30.000 excl. btw
Gelet op het decreet lokaal bestuur, in bijzonder artikel 41, 10°, b) waarbij de gemeenteraad de
plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden voor een overheidsopdarcht nominatief aan het
college van burgemeester en schepenen kan toevertrouwen
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2021, op
budgetcode 2240007/02000/PAT01/PAT01.3
besluit

Stemmen voor:

Stemmen tegen:

William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems,
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens,
Michael Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel

Onthoudingen:
Ongeldig:
Stemmen niet :
Artikel 1

Artikel 2

23.

De gemeenteraad gaat principieel akkoord dat COLAS NOORD NV, Dellestraat 25 te 3550
Heusden-Zolder een herstelling uitvoert aan fietspad Schophem geraamd op maximum €
30.000 excl. btw indien blijkt dat er na uitvoering van de fietspad kattenroth voldoende
budget hiertoe overblijft.
De gemeenteraad delegeert de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden
voor de herstelling aan het fietspad Schophem aan het college van burgemeester en
schepenen, zoals voorzien in art. 41, 10°, b) van het Decreet Lokaal Bestuur.

Gesloten zitting

Omzetting naar een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van de consulent beleidcommunicatie
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 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus (verder WGP genoemd)
Gelet op het K.B. van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten (verder RPPol genoemd)
Gelet op het K.B. van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het
personeel van de politiediensten
Gelet op de Ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 en latere wijzigingen betreffende de
toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten
behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones en de omzendbrief GPI 15bis van
25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus
Gelet op het K.B. van 20 november 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de
rechtspositie van het personeel van de politiediensten
Gelet op het K.B. van 31 mei 2009 tot wijziging van de RPPol inzake de wervingsreserve in het raam van
de mobiliteit
Gelet op de permanente nota van 04 juni 2011 ref. DGS/DSP/C-2011/22746 van de Algemene Directie
van de Ondersteuning en het Beheer – Directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer van de Federale
Politie inzake de mobiliteit en de aanwerving van het personeel van de geïntegreerde politie, procedures
en statutaire gevolgen
Gelet op ons besluit van 04 juli 2002 houdende de vaststelling van de formatie van het operationeel
personeel en het administratief en logistiek personeel van de politiezone Voeren, gewijzigd op 21 oktober
2004 en gewijzigd op 28 januari 2016 om een volwaardig lokaal veiligheidsbeleid uit te bouwen en in een
betere basispolitiezorg te voorzien
Gelet op het ons voorgelegde document personeelsbehoefteplan 2018-2022 van de PZ Voeren
Overwegende dat de plaats consulent niveau B, ingevuld door Calog Robin Locht van 2019 tot 2021 van
bepaalde duur was (per 1 jaar verlengbaar)
Overwegende dat de plaats consulent beleid-communicatie aangeworven werd buiten kader, werd een
vraag tot aanpassing kader voor 2021 aangevraagd en goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 25
maart 2021 met ingang aanpassing kader vanaf 01 september 2021
Overwegende het voorstel om de arbeidsovereenkomst van dhr. Locht Robin vanaf 01 november 2021
om te zetten naar een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Gelet dat de nodige documenten voor deze aanpassing overgemaakt zullen worden door het secretariaat
personeel van de PZ Voeren
Overwegende dat dit punt behandeld wordt in besloten zitting op grond van art. 28 DLB en middels
geheime stemming
besluit

Aantal voor:

13

Aantal tegen:

0

Aantal
onthoudingen:
Aantal ongeldig:

1

Aantal blanco:

0

Artikel 1

0

De gemeenteraad keurt de omzetting van de arbeidsovereenkomst naar onbepaalde duur
van dhr. LOCHT Robin goed
Artikel 2
De administratieve afhandeling gebeurt door het secretariaat personeel van de PZ Voeren
Artikel 3
Dit besluit wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden
De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de zitting is
goedgekeurd, is de zitting gesloten om 21u15.
Algemeen directeur
Voorzitter
Kimberly Peeters
Rik Tomsin

