Gemeenteraad van donderdag 24 maart 2022 om 20u00
U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 24 maart 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.
Grondgebiedzaken
2.

Wijkwerken: nieuwe samenwerkingsovereenkomst en toetreding Tongeren tot het
samenwerkingsverband met Bilzen-Hoeselt-Riemst en Voeren

In 2018 ging Wijk-werken, het nieuwe activerend werkgelegenheidsinstrument dat in de plaats kwam van
het bestaande PWA-statuut, van start. Er werd een samenwerking opgestart tussen Bilzen Hoeselt, Riemst
en Voeren.
In 2022 vraagt Tongeren om ook deel te mogen uitmaken van deze samenwerking.
De raad wordt gevraagd om de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die ingaat vanaf 1 april 2022 tot 31
december 2024 goed te keuren.
3.

Fluvius, vernieuwing elektriciteitsnet Sint-Martenstraat, ondergrondse aanleg
elektriciteitskabels LS+OV

In 2023 zal Aquafin de werken starten van Rioleringscollector “Voer fase 2”.
In de Sint-Martenstraat kunnen dan ook de overblijvende kabels van de openbare verlichting en de
laagspanning ondergronds gelegd worden. Deze werken kunnen door Fluvius uitgevoerd worden mits
financiële deelname van de gemeente,
De gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor goedkeuring te geven.
4.

Vorming één woonmaatschappij Limburg - stemrechtverdeling

In het kader van de vereenvoudiging van administratieve structuren en instanties is vanuit Vlaanderen
gestart met de samenvoeging van de verschillende kleine, lokale of kleinregionale sociale
woonmaatschappijen (zowel voor huur-) als voor koopwoningen en de verschillende SVK’).
In Limburg is op hoger niveau beslist om voor deze provincie één woonmaatschappij te creëren.
Aan elke gemeenteraad in Limburg werd al gevraagd daarover een standpunt in te nemen. Vooraf werden
de sociale woonmaatschappijen, de SVK’s en elk gemeentelijk lokaal woonoverleg om advies gevraagd. In
de gemeenteraad van oktober 2021 werd een akkoord gegeven over de nieuwe woonmaatschappij
Limburg.
Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd om te bevestigen dat men akkoord gaat met een manier van
stemverdeling binnen de nieuwe maatschappij in Limburg.
5.

Aankoop tweedehands VRACHTWAGEN MET HAAKARMSYSTEEM: Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze

De technische dienst heeft om efficiënt te kunnen werken nood aan een vrachtwagen met
haakarmsysteem. In het budget 2022 werd voorzien om een tweedehands vrachtwagen aan te kopen.
Politie

6.

Verlenen van een principiële toestemming aan de politiezone Voeren/gemeente Voeren
voor het gebruik van ANPR camera's, mobiele camera's, bodycams en dashcams op het
grondgebied van de gemeente Voeren. Aanpassing gemeenteraadsbesluit dd 23/12/20201

Er wordt voorgesteld om het gemeenteraadsbesluit van dd. 23/12/2021 aangaande het verlenen van een
toestemming tot het gebruik van ANPR camera’s op het grondgebied van de gemeente Voeren uit te
breiden met bodycams en dashcams.

Met collegiale groeten,

Rik Tomsin
Voorzitter

