
Gemeenteraad van woensdag 25 mei 2022 om 20u00 
 

U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van woensdag 25 mei 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 02.05.2022 

De raad neemt kennis van het verslag van het overlegcomité tussen gemeente en OCMW van 2 mei 2022. 

 

Financiën 

3.  Organisatiebeheersing: kader voor inhoudelijke bijsturingen van het meerjarenplan 

In het kader van organisatiebeheersing wordt voorgesteld vast te leggen welk orgaan bevoegd is om 

beslissingen te nemen over inhoudelijke bijsturingen van het meerjarenplan. 

4.  Vaststelling jaarrekening 2021: gedeelte gemeente Voeren 

De gemeenteraad wordt gevraagd zijn gedeelte van de jaarrekening voor boekjaar 2021 vast te stellen. De 

jaarrekening, de toelichting en de documentatie werden veertien dagen voor de raad aan de raadsleden ter 

beschikking gesteld. 

5.  Goedkeuring jaarrekening 2021: gedeelte OCMW Voeren 

Teneinde de gezamenlijke jaarrekening voor 2021 definitief vast te stellen, dient de gemeenteraad het deel 

van de jaarrekening van het OCMW Voeren goed te keuren. 

 

Interne Zaken 

6.  Advies over jaarrekening 2021 - kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-Voeren  

De jaarrekening 2021 van het kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-Voeren wordt voor advies voorgelegd 

aan de gemeenteraad. Hierbij een samenvattend overzicht van de gemeentelijke toelagen en de 

overschotten voor het boekjaar 2021. 

 Exploitatie Investeringen 

  Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot 

Sint-Martinus (Sint-Martens-Voeren) € 14.259,23 € 32.471,91 € 0,00 € 123.270,99 

 

 

 

 

 



7.  Advies over jaarrekening 2021 - kerkbestuur Sint-Petrus Teuven 

De jaarrekening 2021 van het kerkbestuur Sint-Petrus Teuven wordt voor advies voorgelegd aan de 

gemeenteraad. Hierbij een samenvattend overzicht van de gemeentelijke toelagen en de overschotten voor 

het boekjaar 2021. 

 Exploitatie Investeringen 

  Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot 

Sint-Petrus (Teuven) € 12.244,93 € 18.885,94 € 0,00 € 0,00 

 

8.  Advies over jaarrekening 2021 - kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal  

De jaarrekening 2021 van het kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal wordt voor advies voorgelegd aan 

de gemeenteraad. Hierbij een samenvattend overzicht van de gemeentelijke toelagen en de overschotten 

voor het boekjaar 2021. 

 Exploitatie Investeringen 

  Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot 

Sint-Heribertus (Remersdaal) € 11.545,64 € 39.046,64 € 0,00 € 0,00 

 

9.  Advies over jaarrekening 2021 - kerkbestuur OLV Ten Hemelopneming Moelingen 

De jaarrekening 2021 van het kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming Moelingen wordt voor 

advies voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierbij een samenvattend overzicht van de gemeentelijke 

toelagen en de overschotten voor het boekjaar 2021. 

 Exploitatie Investeringen 

  Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot 

Onze-Lieve-Vrouw ten 

Hemelopneming (Moelingen) 
€ 26.073,58 € 1.019,64 € 11.405,55 € 66.824,28 

 

10.  Advies over jaarrekening 2021 - kerkbestuur Sint-Lambertus 's-Gravenvoeren  

De jaarrekening 2021 van het kerkbestuur Sint-Lambertus ‘s-Gravenvoeren wordt voor advies voorgelegd 

aan de gemeenteraad. Hierbij een samenvattend overzicht van de gemeentelijke toelagen en de 

overschotten voor het boekjaar 2021. 

 Exploitatie Investeringen 

  Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot 

Sint-Lambertus (‘s-Gravenvoeren) € 35.058,58 € 14.149,71 € 0,00 € 3.918,56 

 

 

 

 



 

11.  Advies over jaarrekening 2021 - kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren  

De jaarrekening 2021 van het kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren wordt voor advies voorgelegd 

aan de gemeenteraad. Hierbij een samenvattend overzicht van de gemeentelijke toelagen en de 

overschotten voor het boekjaar 2021. 

 Exploitatie Investeringen 

  Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot 

Sint-Petrus (Sint-Pieters-Voeren) € 29.098,05 € 15.129,17 € 0,00 € 22.359,25 

 

12.  Rapportering klachten 2020 +2021 

Artikel 303 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de algemeen directeur jaarlijks rapporteert over de 

klachten die werden ingediend tegen de gemeente. De gemeenteraad neemt hiervan kennis. 

 

Vrije tijd 

13.  Aanvraag subsidie zomerkampen Voeren 2000 

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

 

Grondgebiedzaken 

14.  Kennisneming Kleine Landeigendom Sociale Huisvestingsmaatschappij - Gewone 

Algemene Vergadering 2 juni 2022 

De gemeente wordt uitgenodigd voor de Gewone algemene vergadering van Kleine Landeigendom Sociale 

Huisvestingsmaatschappij 

15.  De Lijn - 31ste algemene vergadering van aandeelhouders  

De Lijn nodigt de gemeente uit voor de 31ste algemene vergadering op 31 mei 2022 

16.  Limburg.net - Algemene Vergadering 22 juni 2022 

Limburg.net nodigt de gemeente uit voor de Algemene Vergadering van 22 juni 2022 

17.  Woonzo cvba - gewone algemene vergadering, 11 juni 2022 

De gemeente wordt uitgenodigd voor de gewone algemene vergadering van Woonzo cvba 

18.  De Watergroep - Algemene vergadering, 10 juni  

De Watergroep nodigt de gemeente uit voor de algemene vergadering van 10 juni 2022 

19.  Cipal - algemene vergadering van de dienstverlenende van 23 juni 

De vereniging Cipal nodigt de gemeente uit voor de algemene vergadering van 23 juni 2022 

20.  EthiasCo cvba - Gewone algemene vergadering, 9 juni 2022 

EthiasCo cvba nodigt de gemeente uit voor de gewone algemene vergadering op 9 juni 2022 

 

 

 



21.  Aanpassing rooilijn en openbaar domein Pley, 's-Gravenvoeren 

Recent heeft de gemeente bij akte het perceel Voeren zesde afdeling sectie A nr. 362K verworven, zijnde 

het plein voor en langs de Sint-Lambertuskerkkerk.  Dit ten gevolge van een akkoord met het Kerkbestuur 

van ’s-Gravenvoeren. 

Om later onderhoud, herstellingen, heraanleg, … van dat deel van Pley mogelijk te maken, en om de 

bepalingen van het Verkeersreglement te kunnen toepassen op dit deel van het plein, is het nodig dit 

terrein op te nemen in het openbaar domein.  Er moet een procedure opgestart worden om de rooilijn van 

Pley aan te passen en het openbaar domein daar te vergroten. 

22.  Goedkeuring jaarverslag 2021 en jaarrekening 2021 - Interlokale Vereniging Plaatselijke 

Groep Haspengouw - PDPO III 

Het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 van de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep 

Haspengouw – PDPO III  dienen goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. 

23.  Aanpassing: ICT-support 2022-2027: Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen 

firma's 

De gemeenteraad keurde op 28 april 2022 de lastvoorwaarden en uit te nodigen firma’s betreffende “ICT-

support 2022-2027” goed. Naar aanleiding van het nazicht door de Vlaamse Overheid – Agentschap 

Binnenlands Bestuur dienen er enkele aanpassingen in het bestek “ICT-support 2022-2027” te gebeuren. 

24.  Huishoudelijk reglement en retributiereglement op de begraafplaatsen 

Volgende aanpassingen worden voorzien aan het huishoudelijk reglement en retributiereglement op de 

begraafplaatsen   

- De regeling voor gratis aanbrengen van naamplaatjes aan de strooiweide werd opgenomen.  

- concessieaanvragers die gedurende minstens 10 jaar in het bevolkings-of vreemdelingeregister van 

de gemeente Voeren ingeschreven waren, maar verhuisd zijn ten gevolge van een verblijf in een 

woonzorgcentrum, psychiatrisch ziekenhuis of opvang bij familie omwille van ouderdom of 

gezondheidsredenen krijgen dezelfde concessievoorwaarden als concessieaanvragers die in de 

bevolkingsregisters, vreemdelingenregisters of wachtregisters ingeschreven zijn 

- tarieven worden met de helft verminderd voor concessieaanvragers jonger dan 18 jaar 

- In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een geconcedeerde nis wegens 

openbaar belang of dienstnoodzakelijkheid hebben de concessiehouders recht op het verkrijgen van 

een perceel op dezelfde of op een andere begraafplaats in de gemeente. De oppervlakte van het 

perceel of nis is niet noodzakelijk van dezelfde grootte 

 

Politie aankopen 

25.  Aankoop collectieve wapens (3 stuks) 

In 2020 bestelde de politiezone Voeren 3 collectieve wapens bij de firma BWC. De firma gaf in maart 2022 

te kennen de wapens niet te kunnen leveren. Om die reden wordt een nieuw aankoopvoorstel voor 3 

collectieve wapens ter goedkeuring voorgelegd.  

 

Met collegiale groeten, 

 

Rik Tomsin 

Voorzitter 


