Gemeenteraad van donderdag 27 januari 2022 om 20u00
U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 27 januari 2022 om 20u00.
Omwille van de Coronacrisis zal deze vergadering digitaal georganiseerd worden via het
platform TEAMS.
De ontwerpbesluiten en bijlagen kan u vinden via het digitaal notuleersysteem Cobra@home.

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 aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van 25 november 2021

Op 5 januari 2022 werd de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van 25 november 2021
goedgekeurd door de toezichthoudende overheid. Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het
goedkeuringsbesluit.
3.

Kennisneming overeenkomst nr. 22/015 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 23 december 2021 werd het belastingreglement met betrekking tot het inzamelen
en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen voor aanslagjaar 2022 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.
Grondgebiedzaken
4.

Kennisneming brief Agentschap Binnenlands Bestuur - Afbouw lokale ELIA heffingen

Kennisneming van de brief van Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de afbouw van de lokale ELIA
heffingen
5.

Bauwerd: aanpassing van en onttrekking van gronden aan openbaar domein

In Sint-Pieters-Voeren worden momenteel rioleringswerken en verbeteringswerken aan het openbaar domein
uitgevoerd. Bij de voorbereidingen van de plannen is gebleken dat de begrenzingen van dat openbaar domein ter
hoogte van de woningen Bauwerd 8-10-12-14 momenteel en volgens de Buurtwegenatlas op een onduidelijke en niet
functionele manier verlopen.
Een landmeter heeft het geheel opgemeten en er is met de aanpalende private eigenaars overlegd of zij interesse
hebben in een aankoop van het deel dat uit het openbaar domein gehaald wordt en voor hun eigendom ligt.
Verschillende van deze eigenaars hebben gemeld dat zij inderdaad interesse hebben. Zij wensen dit te doen om de
eigen wagen op privaat terrein voor hun woning te stallen.
Een andere reden van aanpassing van rooilijn is dat het terrein voor de woning nr. 14 zo steil naar boven helt, dat een
inrit voor de garage NIET volledig op eigen terrein kon aangelegd worden, en gedeeltelijk op openbaar domein is
aangelegd. De inrit en voortuin aanpassen zou tot een feitelijk onbereikbare garage leiden.

Een procedure tot aanpassing van een buurtweg (aanpassing Atlas van de Buurtwegen) en tot onttrekking van de
afgescheiden delen aan het openbaar domein wordt hiermee opgestart. Deze keer is de reden van de aanpassing
geen verzoek van een burger of van een groep burgers, maar een eigen initiatief van de gemeente zelf.
Dit besluit is de eerste stap in de procedure.

6.

Gemeentelijk RUP bedrijventerrein Schophem: definitieve aanvaarding

Het RUP bedrijventerrein Schophem wordt opgesteld om het plaatselijk bedrijf “Hobbyshop Debougnoux”
toe te laten haar terrein functioneel te ordenen en beperkt uit te breiden.
Het studiebureau heeft een voorontwerp gemaakt, dat voor advies voorgelegd is aan de betrokken
Vlaamse en Provinciale administraties in een plenaire adviesronde.
De voorlopige aanvaarding is ondertussen gebeurd in september 2021 en onmiddellijk daarna werd een
openbaar onderzoek georganiseerd.
Tijdens het openbaar onderzoek zijn geen bezwaren ingediend. De betrokken adviserende diensten
hebben ook tijdens het openbaar onderzoek allen een gunstig advies gegeven op dit definitieve ontwerp.
Na het openbaar onderzoek heeft de GECORO deze adviezen geëvalueerd en een unaniem gunstig advies
gegeven voor het definitieve ontwerp van het RUP.
De gemeenteraad wordt dan ook gevraagd de definitieve aanvaarding van het RUP goed te keuren.
Politie
7.

Vacantverklaring 1 HINP / Verantwoordelijke eerste lijn PZ Voeren

De functie HINP/ Verantwoordelijke eerste lijn is vacant sedert 1 november 2021.
Na een interne bespreking en een grondige afweging van de omkaderingsnoden van de zone is het invullen
van deze functie noodzakelijk.
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