
Gemeenteraad van donderdag 24 november 2022 

 

 

BESLUITENLIJST 
Aanwezig:   William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems: Schepenen 

Grégory Happart, Benoît Houbiers, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Michael Henen, Clotilde Mailleu, 

Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel: Raadsleden 

Rik Tomsin: Voorzitter 

Joris Gaens: Burgemeester 

Kimberly Peeters: Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  Yolanda Daems: Schepen verontschuldigd voor punt1, 2, 3, 4 

Afwezig:   

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. Samenstelling Overlegcomité gemeente-OCMW 

Er wordt voorgesteld om de samenstelling van het overlegcomité tussen gemeente en OCMW overeen te laten 

komen met het managementteam gemeente – OCMW, zoals vastgesteld middels het organogram op de raad van 

24/02/2022. Het overlegcomité bestaat bovendien minstens uit de burgemeester en voorzitter van het OCMW. 

Goedgekeurd 

 

3. Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 07.11.2022 

De raad neemt kennis van het verslag van het overlegcomité tussen gemeente en OCMW van 7 november 2022. 

Kennisneming 

 

4. Kerkbestuur Sint-Lambertus 's-Gravenvoeren - Budgetwijziging 2022 

Het kerkbestuur Sint-Lambertus ‘s-Gravenvoeren heeft een budgetwijziging opgemaakt voor 2022 om de positieve 

Z-waarde uit de jaarrekening 2021 naar nul te brengen. Met het investeringsoverschot wenst men werken uit te 

voeren aan de verlichting in de kerk. Aangezien het budget na budgetwijziging nog steeds binnen het meerjarenplan 

past, wordt de gemeenteraad gevraagd akte te nemen van deze wijziging. 

Kennisneming 

 

5. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 6: gedeelte gemeente 

De gemeenteraad wordt gevraagd zijn gedeelte van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 vast te stellen. Het 

ontwerp van de aanpassing en de documentatie werden veertien dagen voor de raad aan de raadsleden bezorgd. 

Goedgekeurd 

 

6. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 6: gedeelte OCMW 

Nadat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk hun eigen deel van het aangepaste 

meerjarenplan 2020-2025 hebben vastgesteld, dient de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad 

voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld goed te keuren. Hierdoor wordt de aanpassing van het 

meerjarenplan definitief vastgesteld. 

Goedgekeurd 

 

7. Limburg.net -  Opdrachthoudende Vereniging, 14 december 

Limburg.net nodigt de gemeente uit voor de Algemene Vergadering van 14 december 2022 

Goedgekeurd 

 

8. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 

De gemeenteraad wordt gevraagd het nieuwe retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op 

gemeentelijk openbaar domein goed te keuren voor de periode 2023-2024-2025. 

Goedgekeurd 



9. Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke 

afvalstoffen: aanslagjaar 2023 

Voor aanslagjaar 2023 voorziet Limburg.net een nieuw belastingreglement voor het inzamelen en verwerken van 

huishoudelijke afvalstoffen.  

Ten opzichte van het reglement voor belastingjaar 2022 zijn er twee inhoudelijke wijzigingen: 

• het verlagen van het tarief voor een ophaling van snoeihout van € 15,00 naar € 5,00 per ophaalbeurt van 

2m3; 

• het verhogen van het tarief voor landbouwfolie op het milieupark van € 0,15 naar € 0,18 per kilogram. Op 

specifieke data blijft het tarief € 0,08. Buiten deze specifieke data moet de landbouwfolie afgevoerd worden 

via het grofvuil voor hetzelfde tarief als ander grofvuil. 

Daarnaast werden er op voorstel van Limburg.net enkele taalkundige wijzigingen doorgevoerd. 

Goedgekeurd 

 

10. Tarievenreglement asbestinzameling aan huis 

Limburg.net stelt voor om het project Asbestinzameling aan huis te verlengen. Hiervoor moet een nieuw 

tarievenreglement ingevoerd worden. 

Goedgekeurd 

 

11. Parkeerbeleidsplan Voeren 

Naar aanleiding van de resultaten van een bevraging van Toerisme Vlaanderen werd een parkeerbeleidsplan 

opgesteld om het parkeren in Voeren in goede banen te leiden. 

Goedgekeurd 

 

12. Aankoop van grond 

Aankoop van een perceel grond, gelegen aan de Berwijn in Moelingen met volgende redenen: 

- Het aanleggen van een pad langs de Berwijn 

- Een eventuele uitbreiding van de speeltuin in de toekomst; deze speeltuin is momenteel druk bezocht en is een 

geslaagde aanleg midden in het centrum van Moelingen – uitbreiding is waarschijnlijk noodzakelijk 

Goedgekeurd 

 

13. Goedkeuring aanbestedingsbundel rioleringswerken 20.725: Collector Voer fase 2 

In navolging van Collector Voer fase 1 start Aquafin het rioleringsproject “Collector Voer fase 2” op. De werken 

hebben als doel gescheiden riolering aan te leggen van aan Vitschen tot aan Sint-Pieters-Voeren. De gemeente 

maakt van de gelegenheid gebruik om het openbaar domein op te waarderen. Op het traject van de 

rioleringswerken wordt de wegenis, inclusief stoepen hernieuwd en plaatselijk worden nieuwe stoepen aangelegd. 

Ook zal de gemeente de vernieuwing van het wegdek in een deel van Komberg en Altenbroek koppelen aan dit 

project.  

Goedgekeurd 

 

14. Kennisneming goedkeuring begrotingswijziging nr. 1 - dienstjaar 2022 - PZ Voeren 

De door de gemeenteraad vastgestelde begrotingswijziging 2022 nr. 1 voor de politiezone Voeren werd door de 

gouverneur goedgekeurd op 27 oktober 2022. 

Kennisneming 

 

15. Politiebegroting 2023 

Na bespreking in de begrotingscommissie en het politiecollege op 10 november 2022 wordt de politiebegroting 2023 

ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De gewone dienst eindigt met een positief resultaat van 

29.369,08 euro en de buitengewone dienst met 5.218,31 euro. De gemeentelijke bijdrage bedraagt 264.000 euro. 

Goedgekeurd 

 

 

Algemeen directeur Voorzitter 

Kimberly Peeters Rik Tomsin 

  


