
Gemeenteraad van donderdag 23 september 2021 om 20u00

U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 23 september 2021 om 20u00. Deze zitting vindt plaats in 
de raadszaal van het gemeentehuis.

De ontwerpbesluiten en bijlagen kan u vinden via het digitaal notuleersysteem Cobra@home.

Agenda
Openbare zitting

Interne Zaken

1.  Vragen van raadsleden

De raadsleden kunnen vragen stellen buiten de agendapunten van de raad. De antwoorden worden gegeven door 
burgemeester en schepenen. 

Financiën

2.  Opvolgingsrapportering 2021

Overeenkomstig artikel 263 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt voor het einde van het derde kwartaal een 
opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de beiden raden voorgelegd. De raad wordt 
gevraagd kennis te nemen van dit rapport.

3.  Belasting op onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels: aanslagjaren 2021-2025

In het belastingreglement op de onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels was een vrijstelling voorzien voor 
bouwgronden die het voorwerp uitmaken van een pachtovereenkomst. Aangezien de Pachtwet de mogelijkheid 
voorziet om een pachtovereenkomst die op een bouwgrond rust op te zeggen in geval men tot bebouwing wenst over 
te gaan, wordt de vrijstelling voorzien in artikel 5, §4 punt 2 geschrapt. Het aangepaste reglement wordt ter 
goedkeuring voorgelegd.

Vrije tijd

4.  Aanvraag subsidie zomerkampen Voeren 2000

De vzw Voeren 2000 heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de organisatie van zomerkampen.

Grondgebiedzaken

5.  Grondverwerving bij kruispunt Vitschen: goedkeuring aankoopakte

Ter gelegenheid van de huidige werken van Aquafin voor de aanleg van de rioleringscollector in ’s-Gravenvoeren 
wordt het aquaduct van de molenloper aan het kruispunt “Vitschen-Bovendorp-Dr. Goffinstraat” vervangen

Dit biedt de opportuniteit om de Y-vormige aansluiting van Vitschen op de wegas Bovendorp-Dr. Goffinstraat” ruimer 
te maken voor vrachtwagens en grote landbouwvoertuigen

Hiervoor is een verlenging nodig van het aquaduct en bijgevolg een kleine grondinname op aangrenzend privé-
perceel.

De akte werd voorbereid door de notaris.  Aan de gemeenteraad wordt verzocht om goedkeuring van de akte voor 
deze grondinname

6.  Buitengewone Algemene Vergadering - Enodia 

Enodia vraagt aan de gemeenteraad de agendapunten van de Algemene Vergadering van 30 september 2021 goed 
te keuren

7.  Gemeentelijk RUP bedrijventerrein Schophem: voorlopige aanvaarding



Het RUP bedrijventerrein Schophem wordt opgesteld om het plaatselijk bedrijf “Hobbyshop Debougnoux” toe te laten 
haar terrein functioneel te ordenen en beperkt uit te breiden.
Het studiebureau heeft een voorontwerp gemaakt, dat voor advies voorgelegd is aan de betrokken Vlaamse en 
Provinciale administraties in een plenaire adviesronde.

De voorlopige aanvaarding die gebeurd is in mei jongstleden is betwist door de dient MER van de Vlaamse Overheid, 
omdat er nog geen duidelijk standpunt van deze dienst over de milieu-effecten van het plan op de omgeving 
ingenomen was.

Na overleg met deze Vlaamse dienst kan gesteld worden dat het RUP met enkele kleine en voor het bedrijf zonder 
gevolg blijvende aanpassingen wel kan voorlopig aanvaard worden door de gemeenteraad

De gemeenteraad wordt dan ook gevraagd eerst de beslissing van mei jongstleden in te trekken en opnieuw de 
voorlopige aanvaarding van het RUP goed te keuren.

8.  KMO-zone Voeren: samenstelling en mandatering "Werkgroep KMO Voeren"

Onlangs keurde de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst met POM Limburg goed om langs de 
Weersterweg een KMO-zone te ontwikkelen.

In deze samenwerkingsovereenkomst is de oprichting van een “Werkgroep KMO-zone Voeren” vastgelegd, waarin 
vertegenwoordigers van de POM Limburg en van de gemeente Voeren zetelen om de realisatie te begeleiden.

Aan de raad wordt nu gevraagd de vertegenwoordigers van de gemeente aan te duiden en hen met een passend 
mandaat te belasten om de realisatie van dit KMO-terrein zo snel mogelijk te realiseren.  Het mandaat is geheel in 
overeenstemming met de goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst en met de taakverdeling in bijlage 2 bij de 
overeenkomst.

9.  Goedkeuring aanbestedingsbundel voor verbreding van de Berwijn en vernieuwen voetgangersbrug 
in Moelingen: Doortocht van de Berwijn in Moelingen” , besteknummer L 7750 I 0001 H

Om het overstromingsrisico van de Berwijn te verminderen zullen verbredingswerken uitgevoerd worden aan de 
Berwijn door de VMM. De voetgangersbrug aan Elzen moet eveneens vernieuwd worden omwillen van de grotere 
overspanning die nodig is. De kosten van de brug zijn ten laste van de gemeente. De kosten zijn volgens een nieuwe 
raming hoger dan initieel geraamd.  

Het studiebureau heeft een aanbestedingsbundel opgesteld voor de verbreding en de nieuwe brug. Deze 
aanbestedingsbundel dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad zodat de aanbestedingsprocedure kan 
starten.  

Politie

10.  Begrotingswijziging 2021 nr. 1 PZ Voeren

De gemeenteraad wordt gevraagd om de begrotingswijziging 2021 nr. 1 van de politiezone Voeren goed te keuren. 
Het algemeen begrotingsresultaat in de gewone dienst bedraagt + 738.982,71 euro na begrotingswijziging. In de 
buitengewone dienst bedraagt het resultaat + 43.881,12 euro.

11.  Goedkeuring deelname occasionele gezamenlijke opdracht voertuigverzekeringen Limburgse 
politiezones

In 2018 hebben alle Limburgse politiezones hun verzekeringen via een mededingingsprocedure met onderhandeling 
aanbesteed. Die opdracht was opgedeeld in 4 percelen en werd gegund voor een periode van 3 jaren met 
mogelijkheid tot verlenging met periodes van telkens 1 jaar. De verzekeringsovereenkomsten vingen aan op 1 januari 
2019 en het einde was voorzien op 31 december 2024. Voor het perceel “voertuigen” heeft de huidige verzekeraar 
AXA alle Limburgse politiezones eind juni 2021 aangetekend te kennen gegeven dat zij niet wensen in te gaan op de 
verlenging van de verzekeringsovereenkomst dienstvoertuigen vanaf 1 januari 2022. Zodus eindigt op 1 januari 2022 
de huidige voertuigverzekering voor de Limburgse politiezones. Om de continuïteit te waarborgen en de 
dienstvoertuigen te verzekeren zal de politiezone Limburg Regio Hoofdstad, net zoals in 2018, als aanbestedende 
overheid een nieuwe overheidsopdracht voertuigverzekeringen starten. Dit voor de resterende periode van 1 januari 



2022 tot en met 31 december 2024. Waarna in 2024 voor alle verzekeringen van de politiezones een nieuwe 
overheidsopdracht kan worden gestart.

Met collegiale groeten,

Rik Tomsin

Voorzitter


		2021-09-15T11:44:41+0200




