Gemeenteraad van donderdag 24 februari 2022 om 20u00
U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 24 februari 2022 om 20u00.
Omwille van de Coronacrisis zal deze vergadering digitaal georganiseerd worden via het
platform TEAMS.

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.
Personeel
2.

Goedkeuring aanpassing organogram gemeente-OCMW

Het personeelskader werd onderzocht rekening houdend met de overheveling van bevoegdheden van de
hogere overheid naar de lokale besturen. Hierdoor worden er enkele aanpassingen in het organogram
aangebracht.
Interne Zaken
3.

Kennisneming jaaractieplan 2022 Brandweerzone Oost-Limburg

Het jaaractieplan 2022 van de Brandweerzone Oost-Limburg werd op 28 januari 2022 door de zoneraad
goedgekeurd. Dit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter advies en kennisneming op grond van artikel
23§3 W. Civiele Bescherming.

Vrije tijd
4.

Reglement uitlenen nadar- en herashekken + signalisatie voor evenementen, enz.

De procedure voor het uitlenen van nadar- en herashekken + signalisatie voor organisatoren van
evenementen in de gemeente Voeren en buurgemeenten werd geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de
aanvraagprocedure vereenvoudigd kan worden. De gemeenteraad wordt gevraagd het aangepaste
reglement goed te keuren.
Grondgebiedzaken
5.

Beheersplannen kerken: goedkeuring zes rapporten

Voor de zes kerken van de gemeente bestaat de mogelijkheid om beheersplannen op te maken, dit in het
kader van een procedure die in het decreet op Onroerend Erfgoed is opgenomen.
Deze beheersplannen zijn nodig om de erfgoedpremies aan te vragen bij restauratiewerken aan de
gebouwen, maar ook om bv. concessiehouders van een grafsteen op een als monument beschermde
begraafplaats een premie te laten krijgen voor het graf dat in het beheersplan is opgenomen als ZENerfgoed. De gemeente en de zes kerkbesturen hebben er zeer veel baat bij om deze beheersplannen te
laten opmaken.
Elk “rapport” geeft in verschillende hoofdstukken een inzicht in de geschiedenis van het gebouw, de
aanwezige erfgoedelementen, het roerend erfgoed, de eventueel aanwezige begraafplaats en de
waardevolle grafmonumenten.

In de hoofdstukken “visie” en “beheersmaatregelen” zijn de belangrijke en concrete zaken vermeld: de visie
die per kerk ontwikkeld wordt, de visie omtrent de begraafplaatsen rond sommige kerken, hoe begraving
kan plaatsvinden binnen een beschermde begraafplaats, hoe omgaan met de kerk als gebouw, enz.
De beheersmaatregelen geven een overzicht per thema en eveneens chronologisch, zodat een
gestructureerd beheer van de gebouwen mogelijk wordt (bv. groepsonderhoud van bepaalde elementen
voor alle zes de kerken tegelijk).
De zes rapporten kunnen door de gemeenteraad worden goedgekeurd en voor verdere afhandeling aan de
bevoegde dienst van Agentschap Onroerend Erfgoed overgemaakt worden.
Politie
6.

Kennisneming goedkeuring politiebegroting 2022 PZ Voeren

De begroting 2022 van de politiezone Voeren werd op 6 januari 2022 door de provinciegouverneur
goedgekeurd. De gemeenteraad neemt kennis van de brief van het federaal toezicht.
Politie aankopen
7.

Aankoop gestriped dienstvoertuig politie Voeren

De zone wenst in uitvoering van het meerjarenplan voertuigen over te gaan tot de aankoop van een nieuw
interventievoertuig in raamcontract ter vervanging van de toyota land cruiser (bouwjaar 2012 – km stand
323.039)

Gesloten zitting
Financiën
8.

Rapportering debiteurenbeheer 2021 gemeente Voeren

De rapportering debiteurenbeheer 2021 voor de gemeente wordt overeenkomstig artikel 177 van het
Decreet lokaal bestuur aan de gemeenteraad voorgelegd.

Met collegiale groeten,

Rik Tomsin
Voorzitter

