
Gemeenteraad van donderdag 25 februari 2021 om 20u00 
 

U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 25 februari 2021 om 20u00. Omwille van de Coronacrisis 
zal deze vergadering digitaal georganiseerd worden via het platform TEAMS. 
De link om de raad te volgen zal op de dag van de zitting gepubliceerd worden op de gemeentelijke website. 

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.  Protocolakkoord bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid: wijziging SPOC 

Op de gemeenteraad van 29 juni 2018 werd het ‘Protocolakkoord bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid’ 
goedgekeurd. Het protocol bouwt garanties in voor de privacy van de betrokkenen en het geheim van het gerechtelijk 
onderzoek. Deze garanties bestaan bvb. uit het aanduiden van een SPOC per partner in het protocol. Als 
gemeentelijke SPOC wordt burgemeester Joris Gaens voorgesteld. 
 

3.  Non-consensus Kerkbestuur Sint-Lambertus 's-Gravenvoeren - aanvraag voorschot 

exploitatietoelage 2021 

Omwille van een non-consensus in het college van 11 februari 2021 wordt de vraag van het kerkbestuur Sint-

Lambertus naar een voorschot op de exploitatietoelage 2021 geagendeerd op de gemeenteraad. 

4.  Goedkeuring GSM-policy personeelsleden gemeente en OCMW 

De raad wordt gevraagd om het GSM-policy voor personeelsleden van gemeente- en OCMW goed te keuren.  

 

Personeel 

5.  Goedkeuring aanpassing organogram gemeente-OCMW 

Het personeelskader werd onderzocht rekening houdend met toekomstige pensioneringen op 01/07/2021. Hierdoor 

worden er enkele aanpassingen doorgevoerd in het organogram. Dit werd positief geadviseerd in het 

managementteam van 09/02/21 en met de vakbonden besproken en positief geadviseerd. 

6.  Goedkeuring aanpassing arbeidsreglement 

Het arbeidsreglement dient op een aantal vlakken aangepast te worden, o.a. betreffende de glij- en stamtijden naar 

aanleiding van de avondopening op maandag. 

 

Grondgebiedzaken 

7.  Nieuwe elektriciteitscabine Fluvius in Sint-Pieterstraat, verkoop van grondstuk 

Goedkeuring schattingsverslag voor de verkoop van een grondstuk met houten gebouwtje en een ruiloperatie met 

Fluvius voor de bouw van een nieuwe elektriciteitscabine in de Sint-Pieterstraat 

8.  Fluvius, ondergrondse aanleg elektriciteitskabels Bauwerd, goedkeuring offertes 

Fluvius’ afdeling riolering zal in 2021 het gemengd rioleringsnet in St-Pieters-Voeren scheiden met aanleg van een 

DWA-collector langs de Sint-Pieterstraat, Krommejong en Peerds. Daarbij ontstaat voor Fluvius de synergiemogelijkheid 

om de 15kV-elektriciteitskabels ondergronds te leggen, tussen Crutzberg, via St-Pietersstraat tot op Rullen. 

Bij deze werken kunnen ook de LS- en OV-leidingen ondergronds gelegd worden mits financiële bijdrage door de 

gemeente. De gemeenteraad ging in zitting van 28 mei 2020 principieel akkoord voor de ondergrondslegging van slechts 

de LS- en OV-leidingen op Bauwerd en aansluitend deel van de Sint-Pieterstraat.  

Fluvius legt nu de offertes voor ter goedkeuring aan de gemeenteraad.  



9.  Collector Teuvenbeek: wegenis- en rioleringswerken Teuven-Dorp 

Aquafin en Fluvius zullen dit najaar starten met rioleringswerken in Teuven. De gemeente maakt van de mogelijkheid 

gebruik om herinrichtingswerken aan het openbaar domein uit te voeren. De plannen en de verdeelsleutel van de 

kosten worden ter goedkeuring voorgelegd.  

 

Politie 

10.  Kennisneming goedkeuring politiebegroting 2021 PZ Voeren 

De begroting 2021 van de politiezone Voeren werd op 28 januari 2021 door de provinciegouverneur goedgekeurd. De 

gemeenteraad neemt kennis van de brief van het federaal toezicht. 

11.  Aankoop nieuw anoniem voertuig tweedelijnspolitie PZ Voeren  

Overwegende het belang van een goed functionerend en efficiënt voertuigenpark, al dan niet in samenwerking met de 

partnerpolitiezone BiHoRi, werkte de politie van Voeren een vijfjarenplan uit dat niet enkel rekening houdt met het 

huidige voertuigenpark, de diverse type opdrachten van het politiekorps en de geografische eigenschappen van het 

grondgebied, maar ook met de ecologische voetafdruk onder de noemer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

De politiezone wenst over te gaan tot de aankoop van een nieuw anoniem voertuig. Dit voertuig zal hoofdzakelijk 

ingezet worden voor de diensten lokale recherche en jeugd en sociale politie. 

 

Gesloten zitting 

Politie 

12.  Aanstelling van een Hoofdinspecteur/Diensthoofd Lokale Recherche PZ Voeren 

 

 

Met collegiale groeten, 

 

Rik Tomsin 

Voorzitter 

 


