
Gemeenteraad VAN donderdag 23 januari 2020

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

Verontschuldigd: Michaël Henen: Raadslid
Afwezig: Alicia Dodemont: Raadslid afwezig voor punt 1
De zitting wordt geopend om 20u02.
De gemeenteraad:

Openbare zitting
1. Onderzoek geloofsbrieven en aanstelling gemeenteraadslid 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
Gelet op artikelen 13 en 14 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende dat de resultaten van de verkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard
Overwegende het ontslag van burgemeester Huub Broers als burgemeester en raadslid per 01 januari 2020
Overwegende dat mevr. Alicia Dodemont als eerste opvolger werd verkozen 
Overwegende dat de geloofsbrieven van betrokkene tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage werden gelegd 
conform de decretale bepalingen ter zake
Overwegende dat uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat betrokkene voldoet aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden en de verkozene wordt uitgenodigd om de eed af te leggen 
besluit
Artikel 1 De verkozene Alicia Dodemont legt de volgende vastgestelde eedformule af in handen van de 

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

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

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

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

Nr. Naam en voornaam Dienstanciënniteit Behaalde 
naamstemmen

Behaalde stemmen

1 HERENS Jacky 25 592 592

2 NIJSSEN William 19 562 562



3 LEVAUX Jean 19 509 639

4 HAPPART Grégory 19 509 509

5 HOUBIERS Benoît 19 405 405

6 DAEMS Yolanda 7 395 395

7 TOMSIN Rik 7 369 369

8 GEELEN Jean-Marie 7 329 329

9 PEERBOOM-Huynen Shanti 7 326 326

10 GAENS Joris 1 524 524

11 HENEN Michaël 1 396 396

12 MAILLEU Clotilde 1 361 361

13 BUIJSEN-BAILLIEN Lizzy 1 344 344

14 HEUSSCHEN Steven 1 337 337

15 DODEMONT Alicia 0 291 291

3. 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
Artikel 1 Raadslid Clotilde Mailleu stelde volgende vragen:Hoe loopt de nieuwe afvalophaling? Hebt u door 

retours over? Loopt alles zoals gepland? Moeten er sommige dingen veranderen?
Antwoord gegeven door de burgemeester:
De eerste afvalophaling vond plaats op zaterdag 4 januari in de gemeenten SMV, Remersdaal en Teuven. In eerste 
instantie lieten de werkmannen de oude, bordeaux gekleurde huisvuilzakken staan. Een attente inwoner van Teuven 
had me hierover op de hoogte gebracht. Aangezien het weekend was en daardoor het algemeen nummer van 
Limburg.Net niet gebruikt kon worden, ben ik ter plaatse gaan kijken en heb er de werkmannen over aangesproken 
dat ook de oude huisvuilzakken opgehaald moesten worden. De dag zelf hebben ze dit nog rechtgezet zodat ook 
deze zakken opgehaald werden. Daarnaast is het ook zo dat tijdens de allereerste dag van de ophaling enkele 
zakken niet opgehaald werden en dat in SMV in een deel van een straat alle zakken buiten zijn blijven staan. De dag 
zelf heb ik naar Limburg.Net gemaild met de vraag om de gemaakte afspraken nog eens goed met de werkmannen 
door te praten alsook het af te leggen parcours. De dag nadien kreeg ik daar al een positief antwoord op. Al bij al 
kunnen we stellen dat er tijdens deze eerste dag wat kleine foutjes waren waarvan een deel de dag zelf nog werden 
rechtgezet. Op de meeste plaatsen werden alle zakken opgehaald; de reden dat dit niet overal gebeurde heeft als 
oorzaak dat het voor de werkmannen ook de eerste keer is dat ze de ronde moesten doen in een gemeente die 
nieuw is voor hen.
De tweede afvalophaling vond plaats op woensdag 8 januari in Moelingen, SGV en SPV. Iemand van de eigen 
gemeente werd mee ingeschakeld om te controleren of overal alle zakken opgehaald werden aangezien het nu ook 
weer de eerste keer was dat de werkmannen deze drie gemeenten aandeden voor de afvalophaling. Dit leidde tot 
het resultaat dat alles zo goed als overal werd opgehaald. Ook de bordeaux huisvuilzakken werden meteen 
opgehaald. Wat we wel nog zien in het straatbeeld is dat er veel oude blauwe zakken blijven staan. Het is nochtans 
tot drie keer toe gecommuniceerd dat deze zakken niet meer gebruikt mogen worden. Maar ook voor de inwoners is 
het even aanpassen. Daarnaast werd vanuit de gemeente gevraagd om de vergeten zakken in SMV op te halen 
tijdens de doortocht in SMV voor de ophaling in SPV. Hiermee werden ook deze enkele zakken nog opgehaald.
De derde afvalophaling vond plaats op woensdag 15 januari en dit voor de twee keer in SMV, Remersdaal en 
Teuven. De vierde afvalophaling vond plaats op woensdag 22 januari en dit voor de tweede keer in SGV, Moelingen 
en SPV. Tijdens deze ophaling verliep alles al veel beter waardoor we al in de eerste maand een duidelijke 
vooruitgang hebben kunnen waarnemen. Op 98% van de plaatsen werd het afval opgehaald. Tijdens de eerste rit 
waren er dus enkele kleine probleempjes, waarvan de meeste de dag zelf nog werden opgelost. Tijdens de tweede 



rit verliep alles al veel beter, nagenoeg zonder problemen. Ik verwacht dan ook dat het Optimo systeem binnen dit 
en enkele maanden volledig zal ingeburgerd zijn bij zowel de werkmannen als de inwoners.
4. Kennisneming goedkeuring budgetwijziging 3 van 2019 gemeente Voeren
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 november 2019, houdende de goedkeuring van de derde 
budgetwijziging voor het boekjaar 2019
Overwegende de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur waarin kennis wordt gegeven van het besluit van de 
gouverneur van 10 december 2019 betreffende de goedkeuring van budgetwijziging 3 van 2019 van de gemeente 
Voeren
besluit
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur inzake 

budgetwijziging 3 van 2019
5. Meerjarenplan 2020-2025: gecorrigeerd schema T1
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de 
gemeenteraad op 28 november 2019
Overwegende dat de toezichthoudende overheid in de digitale rapportering voor het schema T1 een afwijking van 
500 euro vaststelde in vergelijking met het PDF rapport van het meerjarenplan
Overwegende dat dit verschil zich binnen de exploitatie-uitgaven voor het domein Welzijn situeerde en enkel in het 
schema T1 van het rapport
Overwegende dat de toezichthoudende overheid vraagt enkel het correcte schema T1 nogmaals aan de raden voor 
te leggen
besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-

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

Stemmen tegen: Jean Levaux, Benoît Houbiers, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad keurt het gecorrigeerd schema T1 van het meerjarenplan 2020-2025 in bijlage 

goed
Artikel 2 Afschrift van dit besluit en het schema worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid
6. Meerjarenplanwijziging 2014-2019 en budgetwijziging 2019 kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het 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 de budgetwijziging 2019 van het kerkbestuur van Sint-Pieters-Voeren en het advies 
van het bisdom hieromtrent op 23 oktober 2019 ontving via Religiopoint 
Overwegende het advies van het bisdom dat gunstig is mits volgende opmerkingen: 
M: de gevraagde exploitatietoelage ligt boven het bedrag van het MJP; normaal is een formele wijziging van het MJP 
noodzakelijk
Z: Vanaf 2020 moet het resultaat van Z steeds nul zijn.
Overwegende dat de gemeente de noodzakelijke meerjarenplanwijziging 2014-2019 opgemaakt in 2019 van het 
kerkbestuur van Sint-Pieters-Voeren en het advies van het bisdom hieromtrent op 5 november 2019 ontving via 
Religiopoint 
Overwegende het advies van het bisdom dat gunstig is mits volgende opmerking: 
Z: Het resultaat van Z moet steeds nul zijn



Overwegende dat de Z-waarde van -21.541,49 euro in de meerjarenplan- en budgetwijziging 2019 wordt 
gecompenseerd door de positieve Z-waarde van 21.541,49 euro in de jaarrekening 2018 en dus geen probleem 
vormt.
Overwegende dat de motivering voor deze meerjarenplan- en budgetwijziging te vinden is in de toelichtingsnota van 
de penningmeester en dat er een verhoging van de gemeentelijke exploitatietoelage van 5.659,07 euro gevraagd 
wordt, voornamelijk door de minderontvangsten op MAR130 ‘huren, pachten en gebruiksvergoedingen’ en de 
forfaitaire vrijstellingen toegepast door de verzekering bij de vergoeding van twee koperdiefstallen
besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, 

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

Stemmen tegen: Benoît Houbiers, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De gemeenteraad keurt de meerjarenplanwijziging 2014-2019 en de budgetwijziging 2019 van het 

kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren goed
Artikel 2 De verhoging van de exploitatietoelage van 5.659,07 euro wordt nog op het budget 2019 uitbetaald 

aan het kerkbestuur
7. Non-consensus: Vraag naar werkingsmiddelen 2019 kerkbestuur Sint-Lambertus 's-Gravenvoeren
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Gelet op het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten van 7 mei 2004 en 
latere wijzigingen
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 december 2019 waarin er een non-
consensus was en het punt door de burgemeester doorverwezen werd naar de gemeenteraad
Overwegende dat kerkbestuur Sint-Lambertus ’s-Gravenvoeren op heden niet over een uitvoerbaar budget voor 
2019 beschikt
Overwegende dat de penningmeester van het kerkbestuur aan de gemeente vraagt een som van 20.729,37 euro 
aan hen over te maken om volgende uitgaven te doen:
- Intresten KBC kredietopening : 8.929,37 euro.
- Verzekeringen : 6.000,00 euro.
- Betalingen voor onkosten (stookolie, water, elektriciteit, boekhoudpakket, koor, organist, poetsen, koorknapen, 
klokkenluiders en kruisdragers) : 5800,00 euro.
Gelet op artikels 51 en 52 van het Eredienstendecreet die de ontvangsten en uitgaven van kerkfabrieken 
beschrijven:
Artikel 51. (01/03/2005- ...) 
De opbrengsten en ontvangsten van de kerkfabriek bestaan uit het volgende:
1° de inkomsten uit de aan de kerkfabriek toebehorende of teruggeschonken goederen;
2° schenkingen, legaten, stichtingen en handgiften die bestemd zijn voor de zorg voor de materiële voorwaarden voor de 
uitoefening van de eredienst;
3° subsidies en uitzonderlijke opbrengsten die bestemd zijn voor de zorg voor de materiële voorwaarden voor de uitoefening van 
de eredienst;
4° toelagen van de gemeente of gemeenten in kwestie, bestemd om de kosten en uitgaven van de kerkfabriek, zoals vermeld in 
artikel 52, te dekken in geval van ontoereikende opbrengsten en ontvangsten;
5° alle andere inkomsten die bestemd zijn voor de zorg voor de materiële voorwaarden voor de uitoefening van de eredienst.
Artikel 52. (01/03/2005- ...) 
De kosten en uitgaven die de kerkfabriek moet dragen, zijn de volgende:
1° de bezoldiging van het personeel dat in dienst is van de kerkfabriek en de hieraan inherente uitgaven;
2° de kosten die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de eredienst, onder meer de kosten van de gebouwen en delen van de 
gebouwen die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst, alsmede de kosten die inherent zijn aan de organisatie en de 
werking van de eredienst;
3° de grove herstellingen van de tot de eredienst bestemde gebouwen;
4° de terugbetaling van de aflossingen en interesten van de leningen, aangegaan door de kerkfabriek ter verwerving of renovatie 
van de aan de kerkfabriek toebehorende of teruggeschonken goederen;
5° de bijdrage in de werkingskosten van het centraal kerkbestuur;
6° alle andere uitgaven die verband houden met de aan de kerkfabriek toebehorende of teruggeschonken goederen.
Overwegende dat de penningmeester per mail van 26 november volgende facturen en informatie bezorgde:

 Vergoedingen werden in de kerkraad vastgelegd, hiervoor zijn geen facturen beschikbaar:
o Vergoeding koor en organist: € 2.000
o Vergoeding koorknapen: € 250
o Vergoeding kruisdragers en klokkenluiders: € 150
o Vergoeding helper bij de erediensten: € 250
o Vergoeding poetsen kerk: € 1.248 (2 uur/week aan € 12/uur)



 Factuur jaarlijks onderhoud klokken en automatie: € 221,55
 Facturen brandbeveiliging:

o € 544,32
o € 543,70

 Overlijdenskaarsen: € 176,96
 Water 

o 26/06-25/09: € 94,81 (parochiezaal)
o 14/12/2018-13/03/2019: € 177,36
o 20/06/2019-19/09/2019: € 122,60
o Creditnota: € -38,24

 Elektriciteit
o 01/2019: € 125,95
o 02/2019: € 125,95
o 03/2019: € 125,95
o 04/2019: € 125,95
o 05/2019: € 125,95
o 06/2019: € 125,95
o Creditnota: € -135,20
o 08/2019: € 101,01
o 09/2019: € 101,01
o 10/2019: € 101,01

 Debetrente rekening kredietopening:
o Per 30/09: € 175,30
o Per 30/06: € 201,74
o Per 31/03: € 3.525,99
o Per 31/12/2018: € 4.826,34

 Verzekeringen: nog geen premieberichten ontvangen voor 2019, ter indicatie premieberichten voor 2018 
bezorgd

o Brand: € 5.693,15
o BA bestuurders fabrieken: € 320,45
o BA kerkfabrieken: € 256,78

 Factuur onderhoud CV (31/12/2018): € 397,39
 Facturen administratie:

o Religiosoft: € 395
o Religiopoint: € 195

 Factuur Security Alarm Service Company : € 1.051,25
 Provisie mazout (3.000 liter) : € 1.800

Overwegende dat het totaal (cijfers in zwart) € 25.010,78 bedraagt
Overwegende dat er op basis van het meerjarenplan 2014-2019 van het kerkbestuur Sint-Lambertus een 
exploitatietoelage van 40.630 euro voorzien is in het gemeentelijk budget 2019
besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-

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

Stemmen tegen: Jean Levaux, Benoît Houbiers, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Dit besluit impliceert een financiële opvolging
Artikel 2 De gemeenteraad besluit  25.010,78 euro uit te betalen op de rekening van kerkbestuur Sint-

Lambertus
Artikel 3 Voor het jaar 2020 stelt de gemeenteraad als bijkomende voorwaarde, naast de voorwaarden 

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

Artikel 4 Het kerkbestuur wordt in kennis gesteld van deze beslissing
8. Retributiereglement voornaamswijziging
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 artikelen 119 tot en met 136 van de wet van 18 juni 2018 betreffende diverse bepalingen inzake 
burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, 
waarbij de bevoegdheid van de minister van Justitie om te beslissen over verzoeken tot voornaamswijziging of 
toevoeging van voornamen vanaf 1 augustus 2018 verhuist naar de ambtenaren van de burgerlijke stand
Gelet op de wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een 
aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft
Overwegende dat de FOD Justitie tot augustus 2018, omwille van de administratieve last, voor deze procedure 490 
euro per persoon vroeg waarbij er de nodige uitzonderingen werden voorzien
Overwegende dat het aangewezen is om ook een gemeentelijke retributie te hanteren, waarbij rekening gehouden 
dient te worden met volgende bepalingen: 

- aan transgenders mag slechts 10% gevraagd worden van het vastgelegde retributiebedrag (art 120 
§4)

- aanvragen tot voornaamswijziging voor vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen en 
niet over een voornaam beschikken dienen gratis te worden behandeld (art. 15 3e lid WBN)

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

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

Stemmen tegen: Jean Levaux, Benoît Houbiers, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Er wordt een retributie vastgesteld voor het verzoek tot voornaamswijziging of een toevoeging van 

voornamen
Artikel 2 De retributie is vastgesteld op 100 euro per persoon
Artikel 3 Voor de transgenders wordt de retributie vastgelegd op 10 euro per persoon. Om deze reden kan 

slechts éénmaal om een voornaamsverandering worden verzocht, behalve indien de verandering 
van de voornaam werd toegestaan door de familierechtbank na een nieuwe aanpassing van de 
registratie van het geslacht

Artikel 4 Volgende personen zijn vrijgesteld:
- personen zonder voornaam aan wie de Belgische nationaliteit is toegekend ingevolge 

artikel 11bis, §3, derde lid van het Wetboek van de Belgische nationaliteit
- vreemdelingen zonder voornaam zoals bedoeld in artikel 15,§1,vijfde lid en artikel 21, 

§2, tweede lid van het Wetboek van de Belgische nationaliteit
Artikel 5 De retributie is betaalbaar bij de aanvraag tot voornaamswijziging of toevoeging van voornamen 
9. Aanstelling plaatsvervanger afvaardiging VVSG
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 dhr. Huub Broers werd aangeduid als plaatsvervanger in de algemene vergadering van de VVSG 
maar dat betrokkene in tussentijd ontslag heeft genomen
Overwegende de volgende kandidaturen:
- Yolanda Daems
-  Clotilde Mailleu
besluit
Er bevinden zich  14  stembiljetten in de urne
met  10 stemmen voor,  1 stemmen tegen, 2  onthoudingen,  1  blanco voor Yolanda Daems
met  4 stemmen voor,  6 stemmen tegen, 4  onthoudingen,  0  blanco voor Clotilde Mailleu
Artikel 1                   Yolanda Daems wordt aangesteld als plaatsvervanger voor de Algemene Vergaderingen van 

de VVSG
Artikel 3 Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan VVSG, Algemeen Directeur Mieck Vos
10. Aanstelling afgevaardigde Erkend Regionaal Samenwerkingsverband
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 dhr. Huub Broers werd aangesteld als afgevaardigde voor het Erkend Regionaal 
Samenwerkingsverband (ERSV) maar dat betrokkene in tussentijd zijn ontslag heeft genomen



Overwegende volgende kandidaturen:
Joris Gaens
Benoît Houbiers
besluit
Na geheime stemming
Er bevinden zich 14 stembiljetten in de urne
met   10  stemmen voor,  1  stemmen tegen,   2 onthoudingen,   0 ongeldige stem en  1  stem blanco voor Joris 
Gaens
met   4  stemmen voor,  6  stemmen tegen,   0 onthoudingen,   0 ongeldige stem en  0 stem blanco voor Benoît 
Houbiers
Artikel 1 Joris Gaens wordt aangesteld als afgevaardigde voor de algemene vergadering van het ERSV
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan ERSV Limburg vzw, Kunstlaan 18, 3500 Hasselt
11. Aanstelling afgevaardigde Kleine Landeigendom
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2019 waarbij Jean-Marie Geelen werd aangeduid als 
afgevaardigde voor de algemene vergadering en Yolanda Daems als plaatsvervanger
Overwegende dat het bestuur echter iemand van het OCMW als afgevaardigde in de sociale 
huisvestingsmaatschappijen zou willen aanduiden
Overwegende de volgende kandidaturen:
- Hilde Broers en Grégory Happart (effectieve afgevaardigde)
- Lizzy Buijsen (plaatsvervanger)
besluit
Na geheime stemming
Er bevinden zich 14 stembiljetten in de urne
met  10  stemmen voor,  1   stemmen tegen,   1 onthouding,   0 ongeldige stem en  2  blanco
voor kandidaat Hilde Broers als effectieve afgevaardigde
met  4 stemmen voor,  10   stemmen tegen,   0 onthouding,   0 ongeldige stem en  0  blanco
voor kandidaat Grégory Happart als effectieve afgevaardigde
met  10  stemmen voor,  1  stemmen tegen,   2 onthoudingen,  0  ongeldige stem en   1 blanco
voor kandidaat Lizzy Buijsen als plaatsvervanger
Artikel 1 Hilde Broers wordt aangesteld als afgevaardigde voor de algemene vergadering van de Kleine 

Landeigendom
Artikel 2 Lizzy Buijsen wordt aangesteld als plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de Kleine 

Landeigendom
Artikel 3 Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan de Kleine Landeigendom, Pliniuswal 1, 3700 Tongeren
12. Aanstelling afgevaardigde Ethias
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 dhr. Huub Broers werd aangeduid als plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van 
Ethias maar dat betrokkene in tussentijd ontslag heeft genomen
Overwegende volgende kandidaturen:
- Yolanda Daems
- Michaël Henen
besluit
Bij geheime stemming
Er bevinden zich 14 Stembiljetten in de urne
Met 10 stemmen voor, 0 Stemmen tegen, 2  Onthoudingen en 2 blanco voor Yolanda Daems
Met 4 stemmen voor, 10 stemmen tegen, 0 onthoudingen en 0 blanco voor Michaël Henen 
Artikel 1 De gemeenteraad duidt Yolanda Daems aan als plaatsvervanger 
Artikel 2 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 

beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Ethias
13. Aanstelling afgevaardigde Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017



Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2019 waarin de afgevaardigde voor de interlokale 
vereniging plaatselijke groep Haspengouw werden aangeduid
Overwegende dat Huub Broers werd aangeduid als afgevaardigde maar deze intussen ontslag heeft genomen en er 
dus een nieuwe afgevaardigde dient te worden aangesteld
Overwegende dat conform de statuten van de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw de lokale 
besturen enkel door een schepen of burgemeester vertegenwoordigd kunnen worden
Overwegende de kandidaturen voor afgevaardigde:
- Joris Gaens
- Jean Levaux
besluit
Er bevinden zich 14   stembiljetten in de urne
Met   10 stemmen voor,  0 stemmen tegen,  3 onthouding, 1  blanco voor Joris Gaens
Met   4 stemmen voor,  8 stemmen tegen,  2 onthouding, 0  blanco voor Jean Levaux
Artikel 1 Joris Gaens wordt aangesteld als vertegenwoordiger in de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep 

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

Provincie Limburg, Dienst Landbouw en Platte land, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
14. Aanstelling afgevaardigde Bosgroep
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 dhr. Huub Broers werd aangesteld als effectief afgevaardigde voor de Bosgroep maar dat 
betrokkene in tussentijd ontslag nam
Overwegende de kandidaturen voor de effectief afgevaardigde:
- Joris Gaens
- Clotilde Mailleu
besluit
Er bevinden zich  14  stembiljetten in de urne
Met 10   stemmen voor, 1   stemmen tegen,   2 onthoudingen,   1 blanco voor Joris Gaens
Met 4   stemmen voor, 6   stemmen tegen,   4 onthoudingen,   0 blanco voor Clotilde Mailleu
Artikel 1 Joris Gaens wordt aangesteld als effectief vertegenwoordiger in de Bosgroep Limburg vzw
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan Bosgroep Limburg vzw, Afdeling Milieu en Natuur – 

Directie Omgeving, Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt (evi.ghijsens@limburg.be)
15. Aanstelling afgevaardigde vervoerregioraad
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 dhr. Huub Broers werd aangesteld als effectief afgevaardigde voor de Vervoersregioraad maar dat 
betrokkene in tussentijd ontslag nam
Overwegende dat de burgemeester of schepen van mobiliteit afgevaardigd dient te worden als vertegenwoordiger
besluit
Er bevinden zich 14   stembiljetten in de urne
Met   12 stemmen voor,  2  stemmen tegen,  0  onthoudingen,   0 blanco
Artikel 1 Burgemeester Joris Gaens  wordt aangesteld als effectief vertegenwoordiger in de 

Vervoersregioraad
Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio Limburg:

DEPARTEMENT MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN
Beleid
T.a.v. mevr. Karin Cardinaels
Koningin Astridlaan 50 bus 4
3500 Hasselt

16. Aanstelling plaatsvervanger algemeen comité Limburg.net
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 dhr. Huub Broers werd aangeduid als plaatsvervanger voor het algemeen comité van Limburg.net 
maar dat betrokkene in tussentijd ontslag heeft genomen
Overwegende de volgende kandidaturen:



- Joris Gaens
- Jean Levaux
besluit
Er bevinden zich   14  stembiljetten in de urne
Met  10  stemmen voor,  0  stemmen tegen,   2 onthouding,  2  blanco voor Joris Gaens
Met  4  stemmen voor,  7  stemmen tegen,   3 onthouding,  0  blanco voor Jean Levaux
Artikel 1 De gemeente Voeren draagt Joris Gaens voor als vaste plaatsvervanger voor het algemeen comité 

van Limburg.net
Artikel 3 Een getekend afschrift van dit besluit wordt in tweevoud verzonden aan Limburg.net

17. Collector Voeren 20.705 - Teuvenbeek: principiële goedkeuring
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van kracht vanaf 1 september 2009, en meerbepaald artikel 
4.2.17 §2 uit deze Codex
Gelet op artikel 47 van het Omgevingsvergunningsbesluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot 
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Gelet op de stedenbouwkundige aanvraag ingediend door Aquafin voor collectorwerken op het grondgebied van de 
deelmeente Teuven en het gehucht Sinnich en de verbindingsweg tussen beide plaatsen
Overwegende de laatste bespreking op 24 oktober 2019, dat deze bespreking enkel ging over de principes van de 
heraanleg en de collectorwerken, en over de principes van afwatering van hemelwater en oppervlaktewater
Overwegende dat sindsdien nog geen overleg over de detailaanleg van straten, stoepen en groenvoorzieningen 
gebeurd is, dat de gemeente vanwege de grote impact op het gemeentelijk budget en zonder voldoende 
voorafgaandelijke inspraak enkel het tracé van de wegen kan goedkeuren en de heraanleg van het kruispunt 
Sinnich/Kasteelstraat
Overwegende dat er nog verdere afspraken gemaakt zullen worden wat betreft de aanleg van stoepen, pleinaanleg 
en straatmeubilair en dat dit ook voorgelegd zal worden aan de gemeenteraad
Overwegende dat de gemeente streeft naar een zinvolle en functioneel aanleg van de gemeentelijke wegen en 
paden, inclusief de stoepen,, maar tegelijk rekening houdt met afwatering van oppervlaktewater gezien de gekende 
plaatselijke toestand en het afstromende regenwater komende van hoger gelegen terreinen
besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, 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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 Het voorliggende ontwerp genaamd 20.705 Voeren – collector Teuvenbeek wordt goedgekeurd voor 

wat betreft het tracé van de wegen en de principiële heraanleg van het kruispunt 
Sinnich/Kasteelstraat

Artikel 2 Over de afwerking van de betrokken wegen, pleinen en stoepen moet in een later stadium nog 
overlegd worden

Artikel 3 Er wordt aan Aquafin gevraagd om de aanbestedingsbundel (het lastenboek en de meetstaat) tijdig, 
en na grondig overleg, voor goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad

18. Noodzakelijke aanpassingswerken aan onthaal AC de Voor : Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende 
het bestuurlijk toezicht 



Gelet op de Pacificatiewet van 9 augustus 1988;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 2° (het geraamde bedrag 
excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet) 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Noodzakelijke aanpassingswerken aan onthaal AC de Voor ” een 
bestek met nr. 2019-010 werd opgesteld door Openbare Werken 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 26.859,50 excl. btw of € 32.500,00 incl. 21% 
btw 
Overwegende dat het vermelde bestek goedgekeurd werd door de gemeenteraad en dat de opdracht aanbesteed 
werd onder de toepassing van de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, dat in de loop van 
december 2019 en januari 2020 een aanbesteding gelopen heeft waarop jammer genoeg geen enkele inschrijver 
gereageerd heeft
Overwegende dat deze procedure dan ook moet afgesloten worden
Overwegende dat de raming der werken andere aanbestedingsprocedures toelaat, dat de werken toch nodig zijn 
voor de verbetering van de dienstverlening van de gemeente en dat bijgevolg naar een alternatieve 
aanbestedingswijze en een nieuwe aanbesteding moet toe gewerkt worden
Overwegende dat nu voorgesteld wordt een gelijkaardig bestek goed te keuren nummer 2019-011, en de opdracht te 
gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in artikel 01190/2210500 “gebouwen, 
gemeenschapsgoederen – uitrusting en gebouwen – aanpassingswerken onthaal”
besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-

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

Stemmen tegen: Jean Levaux, Benoît Houbiers, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De aanbestedingsprocedure zoals in de overweging vermeld, namelijk de aanbesteding voor dossier 

met bestek 2019-010 in de maanden december 2019 en januari 2020 volgens de procedure van 
onderhandeling met voorafgaandelijke bekendmaking, wordt stopgezet

Artikel 2 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019-011 en de raming voor de opdracht 
“Noodzakelijke aanpassingswerken aan onthaal AC de Voor ”, opgesteld door Openbare Werken. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 26.859,50 excl. btw 
of € 32.500,00 incl. 21% btw

Artikel 3 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking

Artikel 4 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in artikel 01190/2210500 “gebouwen, 
gemeenschapsgoederen – uitrusting en gebouwen – aanpassingswerken onthaal”

19. Samenstelling selectiecommissie INP
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 de uitbreiding van het basiskader van de politiezone Voeren van 16 VTE naar 17 VTE bij ons besluit van 22 
februari 2018 om (tijdelijk) een plaats in het statutair basiskader te vrijwaren naar aanleiding van het vertrek van 1 
personeelslid in een voltijdse loopbaanonderbreking vanaf 1 mei 2018
Gelet op ons afzonderlijk voorgaand besluit van de huidige zitting 28 november 2019 waarbij de betrekking van 1 
inspecteur van politie (algemene diensten) werd vacant verklaard en de selectiemodaliteiten werden vastgesteld
Overwegende dat de betrekking vacant is vanaf 6 december 2019 en het aangewezen is de leden van de 
selectiecommissie aan te wijzen
Gelet op het advies van de korpschef
Gelet op het algemeen akkoord na beraadslaging
besluit
Stemmen voor: Jacky Herens, 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

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 
Artikel 1 De plaatselijke selectiecommissie voor de vacant verklaarde functie van inspecteur van politie wordt 

conform het art. VI.II.61 RPPol als volgt samengesteld :
 De (wnd.) korpschef van de PZ Voeren (voorzitter)

o Of bij verhindering zijn vervanger, de (wnd.) korpschef van de PZ Bilzen – Hoeselt – 
Riemst

 Een operationeel personeelslid van de PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst, minstens in de graad van CP 
(lid), hiervoor aangewezen door de korpschef van de PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst

o Of bij verhindering een vervanger, eveneens hiervoor aangewezen door de PZ Bilzen – 
Hoeselt – Riemst

 Een operationeel personeelslid van de PZ Voeren, minstens in de graad van INP. 
o Of bij verhindering zijn vervanger aangewezen door de korpschef van Voeren.

Artikel 2 Alvorens over te gaan tot de selectie van de kandidaten zal, behoudens vastgestelde vrijstelling, een 
schriftelijk en mondeling taalexamen 2de taal Frans worden afgenomen conform aan de bepalingen 
SWT

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 20u49.
Algemeen directeur Voorzitter
Maike Stieners Rik Tomsin
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