
Gemeenteraad van donderdag 27 oktober 2022 om 20u00 
 

U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 27 oktober 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.  

2.  Non-consensus Domeinconcessie parochiezaal Pley 16, 's- Gravenvoeren: vaststellen 

concessievoorwaarden en goedkeuren kandidaatstellingsprocedure 

Omwille van een non-consensus over dit agendapunt in het college van 29 september 2022 worden de vaststelling 

van de voorwaarden voor de domeinconcessie m.b.t. de parochiezaal, Pley 16, in ‘s-Gravenvoeren en de procedure 

tot kandidaatstelling geagendeerd op de eerstvolgende gemeenteraad. 

3.  Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2023 aan de brandweerzone Oost-Limburg 

De gemeenteraad wordt gevraagd om de gemeentelijke dotatie voor 2023 aan de brandweerzone Oost-Limburg goed 

te keuren. Gelet op de inflatie en indexeringen wordt de dotatie in 2023 met 2% verhoogd. De gemeentelijke dotatie 

voor Voeren bedraagt 167.000,78 euro en vertegenwoordigt 1,23% van het totaal. 

 

Grondgebiedzaken 

 

4.  Maatregelen n.a.v. stijgende energieprijzen - Doven openbare verlichting 

Voorstel om naar aanleiding van de stijgende energieprijzen maatregelen te nemen met betrekking tot de 

straatverlichting. 

5.  Openbare verkoop gemeentelijke goederen en hout 

De gemeente is voornemens een openbare verkoop met schriftelijke biedingen te organiseren op 8 december 2022 

6.  Fluvius OV - Buitengewone Algemene Vergadering 7 december 2022 

Fluvius OV vraagt aan de gemeenteraad de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 7 december 

2022 goed te keuren 

7.  Fluvius Limburg - Buitengewone Algemene vergadering 21 december 2022 

Fluvius Limburg vraagt aan de gemeenteraad de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 21 

december 2022 goed te keuren: 

• Goedkeuring van de agenda 

• Goedkeuring statutenwijzigingen betreffende: 

❖ Het dossier Tramontana  

❖ De structuurwijzigingen  

❖ De overige wijzigingen  

• Goedkeuring van de partiële splitsingen  

• Vaststelling mandaat vertegenwoordiger 

 

 

 



 

8.  Goedkeuring overeenkomst met RLH&V voor opmaak masterplan Landschapspark 

Voor de opmaak van het masterplan voor aanvraag tot Landschapspark doet de gemeente beroep op RLH&V 

(Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren), die de coördinatie volledig op zich neemt. De gemeente ontvangt voor 

de opmaak van het masterplan een subsidie van 100.000 euro van de VLM. Er werd een overeenkomst opgemaakt 

tussen de gemeente en RLH&V om de onderlinge samenwerking vast te leggen.   

 

Met collegiale groeten, 

 

Rik Tomsin 

Voorzitter 

 


