
Gemeenteraad van donderdag 25 november 2021 om 20u00 
U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 25 november 2021 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.  

Financiën 

2.  Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 4: 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. 

3.  Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 4: 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. 

Interne Zaken 

4.  Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 08.11.2021 

De raad neemt kennis van het verslag van het overlegcomité tussen gemeente en OCMW van 8 november 2021. 

5.  Covid Safe ticket en publieke evenementen, bekrachtiging 

Gouverneur Jos Lantmeeters, in overleg met de gezondheidsdiensten en de Limburgse gemeenten vraagt met het 

oog op de  epidemiologische situatie in de verschillende Limburgse gemeenten om éénzelfde drempel te hanteren en 

deze drempel te verlagen naar 50 personen binnen en 200 personen buiten voor het gebruik van het Covid Safe 

Ticket 

6.  Goedkeuring notariële ontwerpakte m.b.t. overdracht pastorie en parochiezaal Kerkfabriek Sint-

Lambertus - bisdom Hasselt - gemeente Voeren 

In het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2020 betreffende de renteloze lening van het bisdom aan het 

kerkbestuur van ’s-Gravenvoeren werd verwezen naar de opmaak van een overeenkomst tussen het kerkbestuur Sint-

Lambertus van ’s-Gravenvoeren, het Bisdom Hasselt en de gemeente Voeren inzake een financiële regeling voor de 

openstaande schulden die het kerkbestuur heeft bij de gemeente.  

Er werd een driepartijenovereenkomst opgesteld door advocatenkantoor Adlex, die werd voorgelegd aan de 

gemeenteraad van 07/05/2020. Thans bleek dat het advocatenkantoor niet de juiste kwalificatie in de overeenkomst 

had gebruikt, waardoor er een nieuwe overeenkomst diende opgesteld en goedgekeurd te worden. Deze nieuwe 

overeenkomst komt inhoudelijk overeen met de eerder goedgekeurde overeenkomst. De wijziging situeert zich in de 

juridische kwalificatie en enkele verduidelijkingen. 

Het voorwerp van de overeenkomst is de overdracht van de pastorie en de parochiezaal van de Kerkfabriek Sint-

Lambertus aan de gemeente Voeren ter (gedeeltelijke) aflossing van de schulden die het kerkbestuur heeft 

opgebouwd bij de gemeente. 

Grondgebiedzaken 

7.  IOED-Oost: verlenging samenwerkingsovereenkomst 

De overeenkomst met de IOED Oost Haspengouw moet verlengd worden; bijgaande samenwerkingsovereenkomst 

omvat een nieuwe periode van zes jaar voor samenwerking rond erfgoed. 

Deze overeenkomst is aangepast aan de nieuwe statuten en door de overheid gevraagde lichte aanpassingen.  De 

dienstverlening blijft volledig dezelfde. 



8.  Infrastructuurwerken FIETSPADEN PLATEVOYE: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Gemeente Voeren zal een fietspad aanleggen vanuit  het fietspad Schophem-Mennekesput naar Warsage. Het 

fietspad zal aangelegd worden in beton en is 3 m breed en zal aansluiten op het recent aangelegde fietspad in 

Warsage. De aanleg van dit fietspad wordt mogelijk gemaakt via subsidiering vanuit het Fietsfonds.  

9.  Limburg.net - Algemene Vergadering, 15 december 

De gemeenteraad wordt gevraagd om de agenda van de Algemene Vergadering van Limburg.net van 15 december 

2021 goed te keuren. 

10.  Aquafin - Collector Teuvenbeek - Aanvraag goedkeuring aandeel gemeente voor sluiten 

overeenkomst 

Aquafin en Fluvius zullen voorjaar 2022 starten met rioleringswerken in Teuven. De gemeente maakt van de 

mogelijkheid gebruik om herinrichtingswerken aan het openbaar domein uit te voeren.  

De gemeenteraad wordt gevraagd om goedkeuring van de gemeentelijke bijdrage van de aanbesteding. 

Politie 

11.  Politiebegroting 2022 

Na bespreking in de begrotingscommissie en het politiecollege op 28 oktober 2021 wordt de politiebegroting 2022 ter 

goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De gewone dienst eindigt met een positief resultaat van 183.121,94 

euro en de buitengewone dienst met 30.881,12 euro. De gemeentelijke bijdrage bedraagt 120.000 euro. 

12.  Kennisneming goedkeuring begrotingswijziging nr. 1 - dienstjaar 2021 - PZ Voeren 

De door de gemeenteraad vastgestelde begrotingswijziging 2021 nr. 1 voor de politiezone Voeren werd door de 

gouverneur goedgekeurd op 21 oktober 2021. 

13.  Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2020 Politiezone Voeren 

Op 20 oktober 2021 keurde de gouverneur de jaarrekening 2020 van de politiezone Voeren goed. De gemeenteraad 

wordt gevraagd kennis te nemen van het goedkeuringsbesluit. 

14.  Goedkeuring oprichting politieassociatie tussen de politiezones Voeren en Bilzen/Hoeselt/Riemst 

Na een grondige evaluatie van de werking van de lokale politie Voeren is gebleken dat de oprichting van een 

politieassociatie met de politiezone Bilzen/Hoeselt/Riemst op dit ogenblik wenselijk is, om efficiënter te kunnen werken 

en schaalvoordelen te realiseren. Thans gebeurt deze samenwerking al op een informele manier; het voorstel is nu 

om deze samenwerking te formaliseren in een bindend akkoord tussen beide politiezones, zijnde een politieassociatie. 

Beide korpsen blijven apart van elkaar bestaan en blijven twee aparte rechtspersonen met elk hun eigen 

commandostructuur.  

Binnen deze politieassociatie kunnen individuele protocollen worden aangenomen door het politiecollege om gerichte 

afspraken over een bepaald onderwerp tussen de beide korpsen te maken. 

Gesloten zitting 

Politie 

15.  Aanstelling van een Hoofdinspecteur/Beleidsondersteuning-Operationeel informatiebeheer PZ 

Voeren 

Op 26 augustus 2021 verklaarde de gemeenteraad de plaats vacant.  Hierna begon de aanwervingsprocedure die op 

09 november 2021 werd afgesloten met een interview voor de selectiecommissie.  

 

Met collegiale groeten, 

 

Rik Tomsin 

Voorzitter 

 


