Gemeenteraad VAN donderdag 03 januari 2019

Aanwezig:

Huub Broers: Burgemeester
Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux: Schepenen
Benoît Houbiers, Grégory Happart, Jean-Marie Geelen, Michaël Henen, Yolanda Daems,
Shanti Huynen, Steven Heusschen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, Clotilde Mailleu: Raadsleden
Rik Tomsin: Voorzitter
Maike Stieners: Algemeen directeur
De zitting wordt geopend om 19u00.
De gemeenteraad:

Openbare zitting
1.
Kennisneming geldigverklaring verkiezingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op artikelen 203 en 204 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
Gelet op artikel 28 van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige
Vlaamse bestuurscolleges
Gelet op decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende
wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van
19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Gelet op artikel 6 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Gelet op het proces-verbaal van de gelijktijdige verkiezingen van de schepenen die op 14 oktober 2018 hebben
plaatsgevonden in Voeren
Gelet op de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 te Voeren door de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018, zoals meegedeeld per brief op 10 december 2018
Overwegende de geldigverklaring van de verkiezingen van 14 oktober 2018 door de Deputatie op 19 december 2018
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de geldigverklaring van de resultaten van de verkiezingen van
14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 en door de
Deputatie op 19 december 2018
2.
Goedkeuring geloofsbrieven van de verkozen raadsleden
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen
Gelet op het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur
Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard
Gelet op het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van 14 oktober 2018 houdende de algemene telling
van de stemmen en de namen van de kandidaten die tot gemeenteraadslid of opvolger verkozen zijn
Overwegende het feit dat elke kandidaat-raadslid minimaal de volgende schriftelijke stukken dient aan te bieden aan
de algemeen directeur en dit ten laatste 8 dagen voor de installatievergadering
- Recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister
- Recent uittreksel uit het strafregister model 1
- Verklaring op eer dat men zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid
Overwegende dat het doel van dit onderzoek is dat er nagegaan wordt of men nog aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en zich niet in één van de gevallen van onverenigbaarheid bevindt
Overwegende dat de hierna volgende raadsleden werden verkozen en geen van hen afstand heeft gedaan van
zijn/haar mandaat
Er werden evenmin bezwaren ingediend die door deze raad onderzocht dienen te worden
Lijst: 7 Voerbelangen
Lijst: 8 R.A.L.
Broers Huub
Levaux Jean
Herens Jacky
Happart Grégory
Nijssen William
Houbiers Benoît
Gaens Joris
Henen Michaël
Daems Yolanda
Mailleu Clotilde
Tomsin Rik
Buijsen-Baillien Lizzy
Heusschen Steven
Geelen Jean-Marie
Peerboom-Huynen Shanti
Besluit
Artikel 1
De geloofsbrieven van de volgende raadsleden zijn volledig en tijdig ingediend. Zij worden bijgevolg
toegelaten tot het afleggen van de voorgeschreven eed in handen van de uittredend voorzitter
Lijst: 7 Voerbelangen
Lijst: 8 R.A.L.
Broers Huub
Levaux Jean
Herens Jacky
Happart Grégory

Nijssen William
Houbiers Benoît
Gaens Joris
Henen Michaël
Daems Yolanda
Mailleu Clotilde
Tomsin Rik
Buijsen-Baillien Lizzy
Heusschen Steven
Geelen Jean-Marie
Peerboom-Huynen Shanti
3.
Installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op artikelen 8, 58, 86 en 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
Gelet op artikelen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 49 en 59 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode
Overwegende dat de resultaten van de verkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard
Overwegende dat alle geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen tijdig werden
ingediend, en dat deze ter inzage werden gelegd conform de decretale bepalingen ter zake
Gelet op artikel 59 decreet lokaal bestuur waarin bepaald wordt dat de eedaflegging van de burgemeester in handen
van de gouverneur (op 2 januari 2019) tevens geldt als eedaflegging als gemeenteraadslid en betrokkene bijgevolg
niet opnieuw meer de eed dient af te leggen
besluit
Artikel 1
De raadsleden leggen de volgende vastgestelde eedformule af: “Ik zweer de verplichtingen van
mijn mandaat trouw na te komen”.
De voorgeschreven eedformule moet uitgesproken worden zonder toevoegingen of weglatingen, en
zonder daarbij enig voorbehoud te maken.
De eedaflegging is een bestuurshandeling en mag dus enkel in het Nederlands verricht worden
(artikel 4 Grondwet).
De voorzitter weigert elk raadslid dat niet aan deze verplichtingen wil voldoen.
Indien de eedformule niet nageleefd wordt volgens de wettelijk bepaalde regels wordt de eed als
onwettig en niet bestaand beschouwd.
Artikel 2
De verkozen raadsleden van wie de geloofsbrieven geldig werden verklaard, leggen de eed af in
handen van de voorzitter, in volgorde van de door hen behaalde naamstemmen bij de verkiezingen
van 14 oktober 2018 en in de woorden voorzien in het decreet lokaal bestuur, artikel 6 § 3: “Ik zweer
de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”
Huub Broers
819
Herens Jacky
592
Nijssen William
562
Gaens Joris
524
Levaux Jean
509
Happart Grégory
509
Houbiers Benoît
405
Henen Michaël
396
Daems Yolanda
395
Tomsin Rik
369
Mailleu Clotilde
361
Bijsen-Baillien Lizzy
344
Heusschen Steven
337
Geelen Jean-Marie
329
Peerboom-Huynen Shanti
326
Artikel 3

Er wordt akte genomen van de individuele eedaflegging waardoor zij tot gemeenteraadslid van de
gemeente Voeren worden aangesteld
Artikel 4
De Vlaamse Regering wordt op de hoogte gebracht van deze eedaflegging
Artikel 5
Het besluit wordt eveneens aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur overgemaakt
4.
Vaststelling rangorde gemeenteraadsleden
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen
Gelet op artikel 6§7 het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard
Overwegende dat de vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden van belang is om te voorzien in de
vervanging van de voorzitter van de gemeenteraad (als die niemand schriftelijk heeft aangewezen) of ter vervanging
van de Ambtenaar van Burgerlijke stand
besluit

Artikel 1

1

De rangorde wordt vastgesteld in overeenstemming met de kieswetgeving en rekening houdend met
de huidige richtlijnen inzake de anciënniteit van de zetelende leden. Het raadslid dat de meeste
naamstemmen behaalde bij de verkiezingen van 14 oktober 2018 krijgt voorrang op de collega’s met
gelijke anciënniteit. Bij gelijk aantal naamstemmen geniet het gemeenteraadslid die de meeste
stemmen behaalde de voorrang.
Naam en voornaam
Dienstanciënniteit
Behaalde
Behaalde stemmen
naamstemmen
BROERS Huub
36
819
1.119

2

HERENS Jacky

24

592

592

3

NIJSSEN William

18

562

562

4

LEVAUX Jean

18

509

639

5

HAPPART Grégory

18

509

509

6

HOUBIERS Benoît

18

405

405

7

DAEMS Yolanda

6

395

395

8

TOMSIN Rik

6

369

369

9

GEELEN Jean-Marie

6

329

329

10

PEERBOOM-Huynen Shanti

6

326

326

11

GAENS Joris

0

524

524

12

HENEN Michaël

0

396

396

13

MAILLEU Clotilde

0

361

361

14

BUIJSEN-BAILLIEN Lizzy

0

344

344

15

HEUSSCHEN Steven

0

337

337

Nr.

5.
Vaststelling van de fracties
Gelet op artikel 36 § 3 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode
Overwegende dat de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn in principe één fractie vormen en geen
enkele lijst een akte van fractievorming indiende
besluit
Artikel 1
De fracties als volgt vast te stellen:
Lijst: 7 Voerbelangen
Lijst: 8 R.A.L.
Broers Huub
Levaux Jean
Herens Jacky
Happart Grégory
Nijssen William
Houbiers Benoît
Gaens Joris
Henen Michaël
Daems Yolanda
Mailleu Clotilde
Tomsin Rik
Buijsen-Baillien Lizzy
Heusschen Steven
Geelen Jean-Marie
Peerboom-Huynen Shanti
6.
Verkiezing voorzitter gemeenteraad
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen
Gelet op artikel 7 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 waarin vermeld staat dat de schriftelijke akten van
voordracht van voorzitter van de gemeenteraad uiterlijk 8 dagen voor de installatievergadering aan de algemeen
directeur overhandigd moet worden
Overwegende dat hieraan voldaan werd
Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter voldoet aan de decretaal voorziene
ontvankelijkheidsvereisten

Overwegende dat de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter geen melding maakt van de einddatum van
het mandaat en geen melding maakt van diegene die hem zal opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat
Overwegende dat de kandidaat-voorzitter de voorgeschreven eed als raadslid heeft afgelegd
Overwegende dat er geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad dient afgelegd te worden
besluit
Artikel 1
De akte van voordracht wordt onderzocht door de voorzitter van de raad, die vaststelt dat:
a) er één schriftelijke akte van voordracht werd neergelegd op naam van raadslid Rik Tomsin
b) dit gebeurde op 12 december 2018 en dus binnen de door de decreetgever gestelde termijnen
c) de akte géén melding maakt van een einddatum, noch van een opvolger
d) de voorgestelde kandidaat door ondertekening de voordracht als voorzitter van de gemeenteraad
aanvaardt
e) de voordrachtsakte ondertekend is door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die
aan de verkiezingen hebben deelgenomen, alsook door een meerderheid van de personen die op
dezelfde lijst als deze van de voorgedragen kandidaat werden verkozen
f) er op de voordrachtsakte voldoende handtekeningen staan van diegenen die de eed als
gemeenteraadslid hebben afgelegd en dat dus vastgesteld wordt dat aan de dubbele meerderheid
voldaan is
g) de kandidaat-voorzitter van Belgische nationaliteit is
h) de voordracht dus voldoet aan alle voorwaarden van artikel 7 van het decreet lokaal bestuur en
Rik Tomsin zodoende kan worden voorgesteld als kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad
Artikel 2
Vermits de akte van voordracht voldoet aan alle voorwaarden conform artikel 7 van het decreet
lokaal bestuur wordt de akte ontvankelijk verklaard
Artikel 3
Gemeenteraadslid Rik Tomsin, geboren op 30.11.1982, wordt in toepassing van artikel 7 van het
decreet lokaal bestuur tot voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Voeren aangesteld
Artikel 4
De heer Rik Tomsin neemt het voorzitterschap van de vergadering over van de aftredende
voorzitter, Dhr. Jean Duijsens
7.
Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen
Gelet op artikel 58, §1, §2 § en §3 eerste lid en tweede lid, eerste zin, artikel 59, 60, 61 en 62, eerste tot en met
vijfde lid van het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode
Gelet op de voordrachtsakte van Huub Broers als kandidaat-burgemeester
Gelet op het Ministerieel Besluit houdende de benoeming van de heer Huub Broers tot burgemeester van de
gemeente Voeren
Gelet op de akte van eedaflegging op 2 januari 2019 in handen van de gouverneur Herman Reynders
Overwegende dat daardoor het oorspronkelijk geagendeerde punt ‘Aanwijzing waarnemend burgemeester’ vervalt
en vervangen wordt door het huidige punt ‘Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester’
Besluit
Stemmen voor:
Huub Broers, Jacky Herens, William Nijssen, Jean-Marie Geelen,
Rik Tomsin, Yolanda Daems, Shanti Huynen, Steven Heusschen,
Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien
Stemmen tegen:
Onthoudingen:

Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Het oorspronkelijk punt ‘Aanwijzing waarnemend burgemeester’ vervalt en vervangen wordt door het
huidige punt ‘Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester’
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van de het Ministerieel Besluit houdende de benoeming van de
heer Huub Broers tot burgemeester van de gemeente Voeren en van de akte van eedaflegging als
burgemeester op 2 januari 2019 in handen van de gouverneur Reynders
8.
Installatie schepenen en eedaflegging
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen
Gelet op van het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode
Gelet op het voorbehoud van de toepassing van de regelingen, bepaald in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, eerste
streepje, en 4°, eerste lid, a, en artikel 7, §1, eerste en derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen
Gelet op het Besluit Vlaamse Regering van 25 mei 2018 dat bepaalt dat er in de gemeente Voeren ten hoogste 3
schepenen mogen te zetelen in het College van Burgemeester en Schepenen
Gelet op artikel 15, § 2 Nieuwe Gemeentewet waarbij de volgende principes werden vastgelegd inzake de
rechtstreeks verkiezing van de schepenen in onze gemeente:
Artikel 1

a. vooreerst worden de quotiënten verkregen met toepassing van artikel 56 van de Gemeentekieswet,
gerangschikt in volgorde van belangrijkheid totdat er voor alle lijsten samen zoveel quotiënten worden
bereikt als er schepenen te kiezen zijn
b. daarna geschiedt de verdeling over de lijsten waarbij aan iedere lijst zoveel schepenmandaten
toegekend worden als haar stemcijfer quotiënten heeft opgeleverd gelijk aan of hoger dan het laatst
geschikte quotiënt
c. het mandaat van schepen wordt toegewezen aan de tot raadslid gekozen Belgische kandidaten in de
volgorde van hun verkiezing
d. wanneer een vacature ontstaat, wordt het mandaat van schepen toegewezen aan een raadslid van
dezelfde lijst als die van te vervangen schepen
Gelet op het proces-verbaal van het hoofdstembureau van 14 oktober 2018, waarbij de verdeling van de drie te
begeven schepenzetels (mandaten) op basis van de behaalde quotiënten per lijst als volgt werd vastgesteld
1
1ste schepen
Voerbelangen
eerste quotiënt
(1838)
2
2de schepen
Voerbelangen
tweede quotiënt
(1225,3333)
3
3de schepen
R.A.L.
derde quotiënt (1075)
Gelet op het proces-verbaal van het hoofdstembureau van 14 oktober 2018, waarbij de volgorde van de schepenen
door rechtstreekse verkiezing als volgt werd bepaald op basis van het aantal behaalde stemmen in de eigen lijst
1
1ste schepen
Voerbelangen
Huub Broers
1.119 stemmen
2
2de schepen
Voerbelangen
Jacky Herens
592 stemmen
de
3
3 schepen
R.A.L.
Jean Levaux
639 stemmen
Gelet op het feit dat Huub Broers werd benoemd als burgemeester door de Minister van Binnenlandse Zaken en de
eed in handen van de gouverneur heeft afgelegd op 2 januari 2019
Dat hij daardoor het mandaat van 1ste schepen dient over te laten aan de volgend gerangschikte van dezelfde lijst,
zijnde Jacky Herens, oorspronkelijk gerangschikt als 2 de schepen en die niet te kennen gaf afstand te doen van zijn
mandaat als schepen na de eedaflegging.
Dat hierdoor het mandaat van 2de schepen toekomt aan de volgend gerangschikte van dezelfde lijst, zijnde William
Nijssen, die te kennen geeft om dit mandaat op te nemen na de eedaflegging.
Besluit
Artikel 1
Gelet op bovenstaande overwegingen, resulteert dit in de volgende rangorde van de schepenen
1
1ste schepen
Jacky Herens
Voerbelangen – lijst 7
2
2de schepen
William Nijssen
Voerbelangen – lijst 7
de
3
3 schepen
Jean Levaux
R.A.L. – lijst 8
Artikel 2

Gelet op het feit dat er geen onverenigbaarheden vastgesteld werden voor deze kandidaatschepenen.
Artikel 3
De de nieuwe schepenen van de gemeente worden uitgenodigd uit om de eed af te leggen zoals
bepaald door het decreet lokaal bestuur, artikel 44: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat
trouw na te komen.”
In de volgorde van hun mandaat leggen de schepenen Jacky Herens, William Nijssen en Jean
Levaux in openbare zitting, individueel en in handen van de heer Huub Broers, burgemeester van de
gemeente Voeren.
Artikel 4
De schepenen worden als geïnstalleerd verklaard.
De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de zitting is
goedgekeurd, is de zitting gesloten om 19u30.
Algemeen directeur
Voorzitter
Maike Stieners
Rik Tomsin

