
Gemeenteraad van donderdag 23 juni 2022 om 20u00 
 

U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 23 juni 2022 om 20u00. Deze zitting vindt plaats in de 

raadszaal van het gemeentehuis. 

 

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.  

2.  Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 09.06.2022 

De raad neemt kennis van het verslag van het overlegcomité tussen gemeente en OCMW van 9 juni 2022. 

3.  Samenwerkingsovereenkomst met de provincie om beroep te doen op sanctionerende GAS-

ambtenaren, aanpassing 

Op 18 mei 2022 werden mevrouw Elien Gelders en Eken Melike, huidige medewerkers binnen de cel GAS van het 

provinciebestuur, door de provincieraad van Limburg voorgedragen als provinciaal sanctionerend ambtenaar. Opdat 

zij als effectief sanctionerend ambtenaar ook alle taken als sanctionerend ambtenaar kunnen opnemen voor de 

gemeente, dienen zij ook bij naam door de gemeenteraad aangewezen te worden. 

4.  GAS-reglement aanpassing art. 46, 49 en 56 

Artikels 46, 49 en 56 van het GAS-reglement dienen aangepast te worden naar de vigerende wetgeving. De 

gemeenteraad wordt gevraagd het aangepaste GAS-reglement goed te keuren.  

 

Financiën 

5.  Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 5: gedeelte gemeente 

De gemeenteraad wordt gevraagd zijn gedeelte van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 vast te stellen. Het 

ontwerp van de aanpassing en de documentatie werden veertien dagen voor de raad aan de raadsleden bezorgd. 

6.  Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 5: gedeelte OCMW 

Nadat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk hun eigen deel van het aangepaste 

meerjarenplan 2020-2025 hebben vastgesteld, dient de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad 

voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld goed te keuren. Hierdoor wordt de aanpassing van het meerjarenplan 

definitief vastgesteld. 

 

Algemeen directeur 

7.  Rapportering organisatiebeheersing 2021 

De gemeenteraad heeft in juni 2019 een kader vastgesteld voor het organisatiebeheersysteem. De algemeen 

directeur dient jaarlijks te rapporteren over de organisatiebeheersing. Het rapport en verbeterplan worden ter kennis 

voorgelegd. 

 

Grondgebiedzaken 

8.  Aankoop van 2 gronden  

Aankoop van 2 gronden gelegen vlakbij de begraafplaats te Sint-Martens-Voeren, kaderend in de beleidsdoelstelling 

uit het meerjarenplan om een natuurbegraafplaats in te richten tegen 2025. 



 

9.  Gemeentelijke Holding nv in vereffening - Algemene Vergadering, 29 juni 2022 

De gemeente wordt uitgenodigd voor de Algemene Vergadering van Gemeentelijke Holding nv in Vereffening op 29 

juni 2022 

10.  Enodia - Gewone algemene vergadering 29 juni 2022 

De gemeente wordt uitgenodigd voor de Algemene Vergadering van ENODIA op 29 juni 2022 

11.  Aankoop/onteigening laatste perceel voor realisatie KMO-terrein Weersterweg 

Het project voor de realisatie van een klein KMO-terrein langs de Weersterweg verloopt zoals gepland in 

samenwerking met POM Limburg.  Voor de verdere ontwikkeling is een onteigening nodig, overeenstemmend met het 

BPA. Voor de inbezitstelling van dit perceel wordt de goedkeuring van de gemeenteraad gevraagd. 

12.  Fluvius - samenwerkingsovereenkomst rioleringsproject Driesch 

Fluvius heeft een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt voor de rioleringswerken te Moelingen (Driesch) . 

Deze wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring. 

13.  Herinrichtingswerken bij rioleringsproject SInt-Pieters-Voeren 

Bij de rioleringswerken in Sint-Pieters-Voeren zijn bijkomende werken aan de wegenis nodig om een kwalitatieve 

herstelling van de weg mogelijk te maken. Zo is het nodig om aan één zijde van de weg kantstroken aan te leggen van 

de Sint-Pietersstraat tot aan Zwaen. Op plaatsen waar de riolering in de weg gelegd werd is het noodzakelijk om het 

volledig wegdek te vernieuwen. Daarvoor is bijkomend budget nodig  

14.  Herstelling fietsbrug over Berwijn aan de Mochel: Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen 

firma's 

Bij de overstroming op 14 juli 2021 is de fietsbrug aan de Mochel weggespoeld en beschadigd. Ook raakte de 

landhoofden ernstig beschadigd. De fietsbrug en de landhoofden kunnen hersteld worden en de fietsbrug kan 

teruggeplaatst worden. De herstelling wordt beschouwd als investering en dient daarom goedgekeurd te worden door 

de gemeenteraad 

 

Politie 

15.  Jaarrekening 2021 politiezone Voeren 

De jaarrekening 2021 van de politiezone Voeren wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

Politie aankopen 

16.  Aankoop drone voor politionele doeleinden 

De politie Voeren wenst over te gaan tot de aankoop van een drone voor politionele doeleinden 

 

Met collegiale groeten, 

 

Rik Tomsin 

Voorzitter 

 


