
Gemeenteraad van donderdag 26 januari 2023 om 20u00 
 

U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 26 januari 2023 om 20u00. Deze zitting vindt 

plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. 

De ontwerpbesluiten en bijlagen kan u vinden via het digitaal notuleersysteem Cobra@home. 

Agenda 

Openbare zitting 

Interne Zaken 

1.  Kennisneming ontslag gemeenteraadslid Michaël Henen 

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van ontslag van gemeenteraadslid Michaël Henen. 

2.  Onderzoek geloofsbrieven en aanstelling gemeenteraadslid  

Gezien dhr. Michaël Henen ontslag neemt als raadslid, wordt de opvolgster, mevr. Chantal Lebeau, 

gevraagd om de eed af te leggen en als raadslid geïnstalleerd te worden, na onderzoek van de 

geloofsbrieven. 

3.  Vaststelling rangorde gemeenteraadsleden 

De raad dient de rangorde van de gemeenteraadsleden vast te stellen. 

4.  Vragen van raadsleden 

De raadsleden kunnen vragen stellen buiten de agendapunten van de raad. De antwoorden worden 

gegeven door burgemeester en schepenen.  

Financiën 

5.  Kennisneming overeenkomst nr. 23/006 inzake de mededeling van persoonsgegevens door 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de gemeente Voeren voor de automatische 

toekenning van aanvullende rechten 

In de gemeenteraad van 24 november 2022 werd het belastingreglement met betrekking tot het inzamelen 

en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen voor aanslagjaar 2023 goedgekeurd. Het reglement staat een 

belastingvermindering van 50 euro toe aan belastingplichtigen die recht hebben op de verhoogde 

verzekeringstegemoetkoming. Met het oog op de identificatie van deze belastingplichtigen wordt een 

overeenkomst met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid aangegaan die gegevensuitwisseling mogelijk 

maakt.  

6.  Lijst nominatieve subsidies 2023 

De lijst met nominatieve subsidies voor 2023 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad, 

overeenkomstig artikel 41, 23° van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Grondgebiedzaken 

7.  Retributiereglement op het gebruik en verbruik van elektriciteit en drinkwater vanaf 

aansluitingsmeters van de gemeente op het elektriciteits-  en waterleidingsnet 

Retributiereglement op het gebruik en verbruik van elektriciteit en drinkwater vanaf gemeentelijke 

aansluitingsmeters op het elektriciteits-  en waterleidingsnet 

8.  Rioleringsproject Elzen - Berwijnstraat  R005868, inclusief verbinding voorde 

In februari 2023 zal Fluvius overgaan tot het rioleringsproject in Elzen en de Berwijnstaat. De gemeente 

maakt van de gelegenheid gebruik om het openbaar domein te optimaliseren. Daarbij wordt een 

overstromingsbestendige verbinding aangelegd met de Bijsstraat via een voorde als vervanging van de 

brug aan Driesch.  



9.  Aankoop van 2 percelen grond te Moelingen 

Aankoop van een deel van 2 percelen grond gelegen aan de Berwijn in Moelingen, met volgende reden: 

- Het aanleggen van een pad langs de Berwijn, in samenwerking met VMM/Fluvius/… om de 

dorpskern van Moelingen te verfraaien en aangenaam in te richten 

10.  Opname percelen Moelingen, sectie A, nrs. 328A3 en 328B3 in openbaar domein 

Opname betrokken percelen in openbaar domein: 

Na de werken aan de Berwijn (als gevolg van de recente overstromingen daar) is door VMM vastgesteld 

dat het terrein van de frituur vlakbij de brug van de gewestweg in Moelingen een duidelijke hinder vormt 

voor afstromend water bij overstromingen van deze Berwijn.  Zij stellen een gedeeltelijke afgraving voor van 

de terreinen om het debiet van de Berwijn bij hoog water te vergroten. 

In april van vorig jaar is een eerste gesprek gevoerd met de uitbaters van de frituur, om hen duidelijk te 

melden dat de frituur op korte tot middellange termijn moet verdwijnen. 

Na onderzoek van de overeenkomst met betrokken uitbaters en uitvoerig juridisch advies over opzegging 

hiervan, wordt voorgesteld de terreinen in kwestie te affecteren naar het openbaar domein, de huur op te 

zeggen en een domeinconcessie aan te bieden. 

Dit dossier gebeurt in nauw overleg met de VMM, die de bijkomende verbreding van de Berwijn op die 

plaats (afgraving van de betrokken terreinen) zal uitvoeren. 

11.  Erkenningsaanvraag nieuwe woonmaatschappij - advies gemeenteraad 

In het kader van de oprichting van één woonmaatschappij voor Limburg wordt een advies van de 

gemeenteraad gevraagd tijdens deze procedure 

Aangezien de aanvraag om erkenning uiterlijk op 28 februari 2023 moet ingediend worden en de nieuwe 

woonmaatschappij graag al vroeger zekerheid zou willen hebben over de verlenging, wordt aangedrongen 

om uiterlijk op 20 februari 2023 een advies te bezorgen. 

Dit advies is noodzakelijk bij de erkenningsaanvraag en zal dan ook bij het erkenningsaanvraagdossier 

gevoegd worden. 

Politie 

12.  Kennisneming goedkeuring politiebegroting 2023 PZ Voeren 

De begroting 2023 van de politiezone Voeren werd op 12 december 2022 door de provinciegouverneur 

goedgekeurd. De gemeenteraad neemt kennis van de brief van het federaal toezicht. 

 

Met collegiale groeten, 

 

Rik Tomsin 

Voorzitter 

 


