
Gemeenteraad van donderdag 22 december 2022 om 20u00 
 

U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 22 december 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.  

 

Financiën 

2.  Kennisneming goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van 24 november 2022 

Op 6 december 2022 werd de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van 24 november 2022 goedgekeurd 

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

 

Interne Zaken 

3.  Kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal - Budget 2023 

In navolging van de ingediende meerjarenplanwijziging heeft het kerkbestuur Sint-Heribertus van Remersdaal ook een 

nieuwe versie van het budget 2023 opgemaakt. De gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van het budget 

2023 aangezien dit binnen het gewijzigde meerjarenplan past. De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 8.129,85 

euro en de gemeentelijke investeringstoelage 15.104 euro. 

4.  Kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 opgemaakt in 2022 

Het kerkbestuur Sint-Heribertus van Remersdaal heeft een meerjarenplanwijziging opgemaakt om in 2023 

investeringsuitgaven te kunnen doen in navolging van het rapport van Monumentenwacht van 25 april 2022. Voor de 

werkzaamheden kan een premie van 60% worden bekomen bij de Vlaamse Overheid. Ter financiering van het saldo 

wordt een gemeentelijke investeringstoelage van 15.104 euro gevraagd. De gemeente wordt gevraagd deze 

meerjarenplanwijziging goed te keuren. 

 

Vrije tijd 

5.  Eenmalige energiecheque voor verenigingen die een infrastructuur beheren 

Naar aanleiding van de algemeen stijgende energieprijzen, wil de gemeente Voeren een eenmalige tussenkomst op 
de jaarafrekening van de energiekosten voorzien van maximum 1000 euro per vereniging die een onroerende 
infrastructuur beheert. De gemeenteraad wordt gevraagd het reglement goed te keuren.    

 

6.  Subsidiereglement voor duurzame investeringen aan verenigingslokalen 

Naar aanleiding van de algemeen stijgende energieprijzen en stijgende prijzen van onderhoudswerken, wil de 
gemeente Voeren subsidies voorzien voor investeringen en werken aan verenigingslokalen, gericht op energie-
efficiëntie en duurzaamheid. De gemeenteraad wordt gevraagd het reglement goed te keuren.  

  



Grondgebiedzaken 

7.  Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst project 20.725 Collector Voer fase fase 2 

Gekoppeld aan het rioleringsproject van Aquafin zullen verbeteringswerken uitgevoerd worden in de wegenis, inclusief 

voetpaden. Tevens zullen onderhoudswerken uitgevoerd worden in Komberg en Altenbroek. Voor deze werken werd 

een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen Aquafin, VMM, de provincie en gemeente Voeren. Daarbij werd 

een raming van het ereloon opgemaakt. Voor de herinrichtingswerken en onderhoudswerken is een bijkomend 

ereloonvoorstel opgemaakt.   

 

Politie 

8.  Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2021 Politiezone Voeren 

Op 14 november 2022 keurde de gouverneur de jaarrekening 2021 van de politiezone Voeren goed. De 

gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het goedkeuringsbesluit. 

Politie personeel 

9.  Vacantverklaring 1 HINP Adjunct diensthoofd 1e lijn/Teamchef verkeerspolitie 

De functie HINP/ Adjunct diensthoofd eerste lijn – teamchef verkeerspolitie  is vacant. Na een grondige afweging van 

de omkaderingsnoden van de zone is het invullen van deze functie noodzakelijk en wordt de vacantverklaring 

gevraagd aan de gemeenteraad. 

 

 

Met collegiale groeten, 

 

Rik Tomsin 

Voorzitter 

 


