
Gemeenteraad van donderdag 22 september 2022 
 

 
BESLUITENLIJST 
 
Aanwezig:  William Nijssen, Jean Levaux: Schepenen 
Grégory Happart, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Michael Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, 
Steven Heusschen, Alexandra van Gestel: Raadsleden 
Rik Tomsin: Voorzitter 
Joris Gaens: Burgemeester 
Kimberly Peeters: Algemeen directeur 
Verontschuldigd:  William Nijssen: Schepen verontschuldigd voor punt10 

Lizzy Buijsen-Baillien: Raadslid verontschuldigd voor punt11 
Alicia Dodemont: Raadslid 

Afwezig: Benoît Houbiers: Raadslid 
Yolanda Daems: Schepen 

 
Openbare zitting 

1. Vragen van raadsleden 
De raadsleden kunnen vragen stellen buiten de agendapunten van de raad. De antwoorden worden gegeven door 
burgemeester en schepenen.  
Kennisneming 
 
2. Kennisneming goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van 25 augustus 2022 
Op 2 september 2022 werd de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van 25 augustus 2022 goedgekeurd 
door de toezichthoudende overheid. Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het goedkeuringsbesluit. 
Kennisneming 
 
3. Opvolgingsrapportering 2022 
Overeenkomstig artikel 263 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt voor het einde van het derde kwartaal een 
opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de beiden raden voorgelegd. De raad wordt 
gevraagd kennis te nemen van dit rapport. 
Kennisneming 
 
4. Samenwerkingsovereenkomst lokale besturen en VDAB 
Een samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de lokale besturen van Bilzen, Hoeselt Riemst en Voeren werd 
opgemaakt. De gemeenteraad wordt gevraagd deze samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.  
Goedgekeurd 
 
5. Kerkbestuur OLV ten Hemelopneming Moelingen - Budgetwijziging 2022 
Het kerkbestuur OLV ten Hemelopneming van Moelingen heeft een budgetwijziging opgemaakt voor 2022 om de 
positieve Z-waarde uit de jaarrekening 2021 naar nul te brengen. Aangezien het budget na budgetwijziging nog 
steeds binnen het meerjarenplan past, wordt de gemeenteraad gevraagd akte te nemen van deze wijziging. 
Kennisneming 
 
6. Kerkbestuur OLV ten Hemelopneming Moelingen - Budget 2023 
Het kerkbestuur OLV ten Hemelopneming Moelingen heeft het budget 2023 opgemaakt. De gemeenteraad wordt 
gevraagd akte te nemen van het budget 2023 aangezien dit binnen het meerjarenplan past. De gemeentelijke 
exploitatietoelage bedraagt 26.846,28 euro. 
Kennisneming 
 
7. Kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 opgemaakt in 

2022 
Het kerkbestuur Sint-Petrus van Sint-Pieters-Voeren heeft een meerjarenplanwijziging opgemaakt. Enkele 
exploitatieposten worden aangepast naar aanleiding van het niet verhuren van de pastorie en de stijging van de 
energiekosten, hetgeen resulteert in een verhoging van de exploitatietoelage met 4.753,20 euro. De gemeente wordt 
gevraagd deze meerjarenplanwijziging goed te keuren. 
Goedgekeurd 
 
8. Kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren - Budgetwijziging 2022 
In navolging van de meerjarenplanwijziging 2020-2025, opgemaakt in 2022, heeft het kerkbestuur Sint-Petrus Sint-
Pieters-Voeren eveneens een nieuwe budgetwijziging 2022 ingediend. Deze is identiek aan de 
meerjarenplanwijziging waardoor de gemeenteraad enkel akte dient te nemen van de wijziging. 
Kennisneming 



9. Kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren - Budget 2023 
In navolging van de meerjarenplanwijziging 2020-2025, opgemaakt in 2022, heeft het kerkbestuur Sint-Petrus Sint-
Pieters-Voeren eveneens een nieuw budget 2023 ingediend. Dit is identiek aan de meerjarenplanwijziging 
waardoor de gemeenteraad enkel akte dient te nemen van het budget. De gemeentelijke exploitatietoelage voor 
2023 bedraagt 33 291,07 euro.  
Kennisneming 
 
10. Kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-Voeren - Budget 2023 
Het kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-Voeren heeft het budget 2023 opgemaakt. De gemeenteraad wordt 
gevraagd akte te nemen van het budget 2023 aangezien dit binnen het meerjarenplan past. De gemeentelijke 
exploitatietoelage bedraagt 5.140,23 euro. 
Goedgekeurd 
 
11. Kerkbestuur Sint-Petrus Teuven - Budget 2023 
Het kerkbestuur Sint-Petrus Teuven heeft het budget 2023 opgemaakt. De gemeenteraad wordt gevraagd akte te 
nemen van het budget 2023 aangezien dit binnen het meerjarenplan past. De gemeentelijke exploitatietoelage 
bedraagt 13.209,64 euro. 
Kennisneming 
 
12. Kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal - Budget 2023 
Het kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal heeft het budget 2023 opgemaakt. Hierbij werden 
investeringsuitgaven en -ontvangsten ingeschreven, waardoor het budget niet binnen de grenzen van het 
goedgekeurde meerjarenplan blijft. Het kerkbestuur zal worden uitgenodigd voor overleg.  
Goedgekeurd 
 
13. Kerkbestuur Sint-Lambertus 's-Gravenvoeren - Budget 2023 
Het kerkbestuur Sint-Lambertus ‘s-Gravenvoeren heeft het budget 2023 opgemaakt. De gemeenteraad wordt 
gevraagd akte te nemen van het budget 2023 aangezien dit binnen het meerjarenplan past. De gemeentelijke 
exploitatietoelage bedraagt 38.980,38 euro. 
Goedgekeurd 
 
14. Enodia - Gewone algemene vergadering 4 oktober 2022 
De gemeente wordt uitgenodigd voor de Algemene Vergadering van ENODIA op 4 oktober 2022 
Goedgekeurd 
 
15. Aankoop twee gronden Sint-Martens-Voeren - goedkeuring ontwerpakte 
Aankoop van 2 gronden gelegen vlakbij de begraafplaats te Sint-Martens-Voeren, kaderend in de 
beleidsdoelstelling uit het meerjarenplan om een natuurbegraafplaats in te richten tegen 2025. 
Aan de raad wordt nu gevraagd om de ontwerpakte goed te keuren (vervolg). 
Goedgekeurd 
 
16. Goedkeuring gebiedsprogramma Water+land+schap 2.0 en samenwerkingsovereenkomst  
Gemeente Voeren neemt deel aan de gebiedscoalitie die een projectaanvraag indient in kader van 
Water+Land+Schap 2.0,  “Naar een klimaatrobuust landschap in de Voerstreek “ opgesteld door Regionaal 
Landschap Haspengouw en Voeren. Het project loopt van 2023-2025.  
De VMM en de provincie voorzien om in kader van dit project overstromingsbuffers op de Voer te voorzien om ’s 
Gravenvoeren te beschermen tegen overstromingen.  
De gemeente is trekker van maatregelen tegen droogte, erosiebestrijding en wateroverlast. De gemeente dient een 
budget te voorzien in 2023, 2024 en 2025 voor uitvoering van maatregelen opgenomen in de financieringstabel.  
Goedgekeurd 
 
17. Begrotingswijziging 2022 nr. 1 PZ Voeren 
De gemeenteraad wordt gevraagd om de begrotingswijziging 2022 nr. 1 van de politiezone Voeren goed te keuren. 
Het algemeen begrotingsresultaat in de gewone dienst bedraagt + 295.305,08 euro na begrotingswijziging. In de 
buitengewone dienst bedraagt het resultaat + 28.318,31 euro. 
Goedgekeurd 
 
18. Invoering maaltijdcheques politie Voeren 
De regering heeft het statuut van de personeelsleden van de politie aangepast. Het huidige systeem van 
maaltijdvergoedingen werd afgeschaft en vervangen door een systeem van maaltijdcheques. 
Goedgekeurd 
 
19. Vacantverklaring 1 INP in de PZ Voeren voor mobiliteitscyclus 2022-04 
Door het vertrek van één inspecteur naar de zone kanton Borgloon is er één plaats vacant. Na de vacantverklaring 
kan een selectieprocedure opgestart worden om de plaats terug in te vullen. 
Goedgekeurd 
 



TP1 Maatregelen nav stijgende energieprijzen 
Voorstel om naar aanleiding van de stijgende energieprijzen enkele maatregelen te nemen met betrekking tot de 
straatverlichting en verlichting en verwarming van openbare gebouwen.  
Goedgekeurd 

 
Gesloten zitting 

 
20. Aanstelling van een Hoofdinspecteur van politie/verantwoordelijke eerste lijn 
Op 27 januari 2022 verklaarde de gemeenteraad de plaats vacant. Hierna begon de aanwervingsprocedure die op 
29 augustus 2022 werd afgesloten met een interview voor de selectiecommissie.  
Eén kandidaat werd als enige geschikt bevonden voor de functie 
De effectieve indiensttreding is voorzien voor 01 november 2022. 
Goedgekeurd 

 
 
 
 
 
 
 
 
Algemeen directeur Voorzitter 
Kimberly Peeters Rik Tomsin 

  


