
Gemeenteraad van donderdag 26 augustus 2021 om 20u00 
 

U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 26 augustus 2021 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.  

Financiën 

2.  Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2020 gemeente en OCMW Voeren 

Op 19 juli 2021 werd de jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW Voeren goedgekeurd door de 

toezichthoudende overheid. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het 

goedkeuringsbesluit. 

 

3.  Kennisneming goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van 24 juni 2021 

Op 19 juli 2021 werd de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van 24 juni 2021 goedgekeurd door 

de toezichthoudende overheid. Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het goedkeuringsbesluit. 

Interne Zaken 

4.  Aanstelling gemeentelijke afgevaardigde voor de Werkwinkel 

Aangezien Jacky Herens in het verleden werd aangeduid als mandataris voor de Werkwinkel en hij per 1 

februari 2021 ontslag heeft genomen, dient er een nieuwe mandataris gekozen te worden. 

5.  Vastlegging feestdagen 2022 

De brug- en feestdagen voor 2022 worden vastgelegd.  

6.  Ontbinding en vereffening van VZW Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) 

Limburg 

Ode Raad van Bestuur van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Limburg heeft in haar zitting 

van 27/05/2021 besloten goedkeuring te verlenen aan de intentieverklaring tot vrijwillige ontbinding en 

vereffening van de vereniging, waarbij thans goedkeuring gevraagd wordt aan de deelnemende 

gemeenteraden.  

Personeel 

7.  Goedkeuring aanpassing organogram gemeente-OCMW 

Het personeelskader werd onderzocht rekening houdend met toekomstige pensioneringen op 01/01/2022 

en 01/05/2022. Hierdoor worden er enkele aanpassingen doorgevoerd in het organogram. Dit werd positief 

geadviseerd in het managementteam en met de vakbonden besproken en positief geadviseerd. 

  



Grondgebiedzaken 

8.  Afvalreglement Voeren 

Er werd een reglement opgesteld m.b.t. het aanbieden van afval aan de straat of in het milieupark. Het 

bestaande politiereglement milieupark van 27 februari 2020 wordt opgeheven. 

9.  Goedkeuring ondertekenen Lokaal Energie- en Klimaatpact 

De Vlaamse Overheid lanceerde een Lokaal Energie- en Klimaatpact. Door het ondertekenen van dit pact 

krijgt de gemeente recht op financiële ondersteuning. 

Politie 

10.  Vacantverklaring 1 HINP Beleidsondersteuning - Operationeel informatiebeheer in de 

politiezone Voeren 

De hoofdinspecteur aangesteld als diensthoofd interventie & onthaal zal de zone op 31 oktober 2021 

verlaten wegens mutatie. Er wordt bijgevolg gevraagd één functie middenkader vacant te verklaren met 

indeplaatsstelling ten vroegste op 1 januari 2022. Het kader blijft ongewijzigd. Na afweging van de noden 

wordt voorgesteld de functie HINP Beleidsondersteuning – Operationeel informatiebeheer in te vullen. 

 

Met collegiale groeten, 

 

Rik Tomsin 

Voorzitter 

 


