
Gemeenteraad van donderdag 28 oktober 2021 
 

BESLUITENLIJST 

Aanwezig:   William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems: Schepenen 
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:  Grégory Happart: Raadslid 

Afwezig:  William Nijssen: Schepen afwezig voor punt10 
Benoît Houbiers: Raadslid afwezig voor punt6 
Lizzy Buijsen-Baillien: Raadslid afwezig voor punt2, 3 

Openbare zitting 

1. Vragen van raadsleden 

Raadslid Clotilde Mallieu stelde een vraag in verband met de tweetaligheid in onze gemeente. De burgemeester 
gaf een antwoord.

Goedgekeurd 

2. Kerkbestuur Sint-Petrus Teuven - Budgetwijziging 2021 

Het kerkbestuur Sint-Petrus Teuven heeft een budgetwijziging opgemaakt. Enkele posten van het exploitatiebudget 
worden aangepast, hetgeen resulteert in een verlaging van de exploitatietoelage met 1.360 euro. Daarnaast worden 
de investeringsuitgaven en -ontvangsten met een gelijk bedrag verhoogd naar aanleiding van de herstellingswerken 
aan het kerkgebouw. De gemeente wordt gevraagd deze budgetwijziging goed te keuren. 

Goedgekeurd 

3. Kerkbestuur Sint-Petrus Teuven - Budget 2022 

Het kerkbestuur Sint-Petrus Teuven heeft het budget 2022 opgemaakt. De gemeenteraad wordt gevraagd akte te 
nemen van het budget 2022 aangezien dit binnen het meerjarenplan past. De gemeentelijke exploitatietoelage 
bedraagt 6.141,42 euro. 

Goedgekeurd 

4. Kerkbestuur OLV ten Hemelopneming Moelingen - Budgetwijziging 2021 

Het kerkbestuur OLV ten Hemelopneming van Moelingen heeft een budgetwijziging opgemaakt voor 2021 om de 
positieve Z-waarde uit de jaarrekening 2020 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. 

Goedgekeurd 

5. Kerkbestuur OLV ten Hemelopneming Moelingen - Budget 2022 

Het kerkbestuur OLV ten Hemelopneming Moelingen heeft het budget 2022 opgemaakt. De gemeenteraad wordt 
gevraagd akte te nemen van het budget 2022 aangezien dit binnen het meerjarenplan past. De gemeentelijke 
exploitatietoelage bedraagt 26.675,08 euro. 

Goedgekeurd 

 



6. Kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal - Budget 2022 

Het kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal heeft het budget 2022 opgemaakt. De gemeenteraad wordt gevraagd 
akte te nemen van het budget 2022 aangezien dit binnen het meerjarenplan past. De gemeentelijke 
exploitatietoelage bedraagt 8.677,51 euro. 

Goedgekeurd 

7. Kerkbestuur Sint-Lambertus 's-Gravenvoeren - Budgetwijziging 2021 

Het kerkbestuur Sint-Lambertus ‘s-Gravenvoeren heeft een budgetwijziging opgemaakt. De positieve Z-waarde uit 
de jaarrekening 2020 wordt weggewerkt. Het vrijgekomen investeringsoverschot wordt aangewend de brander van 
de verwarmingsinstallatie te vervangen. De gemeente wordt gevraagd deze budgetwijziging goed te keuren. 

Goedgekeurd 

8. Kerkbestuur Sint-Lambertus 's-Gravenvoeren - Budget 2022 

Het kerkbestuur Sint-Lambertus ‘s-Gravenvoeren heeft het budget 2022 opgemaakt. De gemeenteraad wordt 
gevraagd akte te nemen van het budget 2022 aangezien dit binnen het meerjarenplan past. De gemeentelijke 
exploitatietoelage bedraagt 25.309,91 euro. 

Goedgekeurd 

9. Kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren - Budgetwijziging 2021 en Budget 2022 

Het kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren heeft een budgetwijziging 2021 en het budget 2022 opgemaakt. In 
beide rapporten worden wijzigingen aan de investeringen gedaan die niet binnen de grenzen van het 
meerjarenplan passen. Er wordt voorgesteld een meerjarenplanwijziging, een nieuwe budgetwijziging 2021 en een 
nieuw budget 2022 op te vragen. 

Goedgekeurd 

10. Kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-Voeren - Budget 2022 

Het kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-Voeren heeft het budget 2022 opgemaakt. De gemeenteraad wordt 
gevraagd akte te nemen van het budget 2022 aangezien dit binnen het meerjarenplan past. Er wordt geen 
gemeentelijke exploitatietoelage gevraagd. 

Goedgekeurd 

11. Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2022 aan de brandweerzone Oost-Limburg 

De gemeenteraad wordt gevraagd om de gemeentelijke dotatie voor 2022 aan de brandweerzone Oost-Limburg 
goed te keuren. 

Goedgekeurd 

12. Bekrachtiging voorstel verdeelsleutel responsabiliseringsbijdrage in brandweerzone Oost-
Limburg 

Bij het ontstaan van de brandweerzone Oost-Limburg werd door vijf gemeenten personeel overgedragen aan de 
zone. Deze gemeenten (zijnde Bilzen, Genk, Hoeselt, Maaseik en Maasmechelen) gaan principieel akkoord om de 
responsabiliseringsbijdrage van de zone ten laste te nemen conform de afgesproken verdeelsleutel. De grondslag 
van dit akkoord vormt het voordeel dat in hoofde van deze gemeente gecreëerd wordt ten gevolge van de 
aanrekening van de basispensioenbijdragen van het overgedragen personeel ten gunste van deze gemeenten. 
Slechts in de hypothese dat de responsabiliseringsbijdrage het voordeel voor de vijf betrokken gemeenten overstijgt, 
zullen de andere gemeenten een beperkte bijdrage verschuldigd zijn conform de verdeelsleutel van de gemeentelijke 
dotaties. De gemeenteraad wordt gevraagd deze verdeelsleutel te bekrachtigen. 

Goedgekeurd 

 



13. Reglement uitlenen buitenspeelgoed 

Voor de uitlening van het buitenspeelgoed, ter beschikking gesteld door het Huis van het Kind dient er een 
reglement opgesteld te worden, geïntegreerd in een nieuw reglement waarin ook de uitlening van het 
pannavoetbalveldje incl. compressor gevat is. 

Goedgekeurd 

14. Fluvius OV - Buitengewone Algemene Vergadering, 6 december 2021 

Fluvius OV vraagt aan de gemeenteraad de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 6 december 
2021 goed te keuren 

Goedgekeurd 

15. Fluvius Limburg - Buitengewone Algemene Vergadering, 15 december 2021 

Fluvius Limburg vraagt aan de gemeenteraad de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 15 
december 2021 goed te keuren 

Goedgekeurd 

16. Herziening inrichtingswerken bij rioleringsproject Sint-Pieters-Voeren R004903  

Naar aanleiding van de rioleringswerken in Sint-Pieters-Voeren zijn een aantal bijkomende verfraaiingswerken die 
uitgevoerd dienen te worden, zoals verfraaien van het plein Bauwerd, aanleg van een stoep langs een deel van de 
Sint-Pietersstraat en het maken van kantstroken langs de weg in de zone die volledig opengebroken wordt.  

Goedgekeurd 

17. Huisvesting: Vorming één woonmaatschappij Limburg 

In het kader van de vereenvoudiging van administratieve structuren en instanties is vanuit Vlaanderen gestart met 
de samenvoeging van de verschillende kleine, lokale of kleinregionale sociale woonmaatschappijen (zowel voor 
huur-) als voor koopwoningen en de verschillende SVK’). 

In Limburg is op hoger niveau beslist om voor deze provincie één woonmaatschappij te creëren. 

Aan elke gemeenteraad in Limburg wordt gevraagd daarover een standpunt in te nemen.  Vooraf werden de 
sociale woonmaatschappijen, de SVK’s en elk gemeentelijk lokaal woonoverleg om advies gevraagd. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een standpunt in te nemen over deze samenvoeging, en eventuele 
opmerkingen/voorwaarden te formuleren. 

Goedgekeurd 

18. Huisvesting: goedkeuring Visie Sociaal Wonen 

Als belangrijkste actor in het gemeentelijk woonbeleid heeft de gemeente een verantwoordelijkheid om een visie op 
sociaal wonen te ontwikkelen, en deze actueel te houden. 

De visie op sociaal wonen in bijlage is opgesteld door STEBO, begeleider van de gemeente inzake sociaal 
woonbeleid, en is besproken op het Lokaal Woonoverleg. 

Er wordt gevraagd deze visie goed te keuren. 

Goedgekeurd 

19. Vervanging rolpoorten milieupark 

De rolpoorten op het milieupark zijn versleten en moeten vervangen worden 

Goedgekeurd 



20. goedkeuring wegtracé verkaveling fase 4 Hoeneveldje 

Fase 4 van de verkaveling Hoeneveldje houdt een nieuwe weg in die acht loten voor open bebouwing moet 
ontsluiten, en dit in het verlengde van Heirweg.  Deze fase 4 was al opgenomen in de eerste verkavelingsplannen, 
maar werd door omstandigheden nu pas aangevraagd. 

De gemeenteraad moet het tracé van de wegen goedkeuren alvorens de verkavelingsvergunning kan afgeleverd 
worden. 

Goedgekeurd 

21. Lokale wegherstellingen 2021 

Er zijn herstellingen nodig aan meerdere wegen in Voeren 

In 2021 is een budget voorzien voor wegeniswerken. Er werd een oplijsting en bestek opgesteld van plaatsen waar 
dringend herstellingen nodig zijn, alsook offerte gevraagd aan meerdere aannemers 

De gemeenteraad wordt verzocht om deze goed te keuren en de werken te gunnen. 

Goedgekeurd 

22. Herstelling aan fietsverbinding Schophem - Mennekesput 

Er zijn aanwijzingen dat er bij de uitvoering van de aanleg van het fietspad Kattenroth niet het volledig voorziene 
budget benut zal worden. Om optimaal gebruik te maken van de Interregsubsidies, verworven in het kader van de 
aanleg van bepaalde fietspaden, wordt voorgesteld om het fietspad in Schophem te herstellen met het resterende 
budget.  

Goedgekeurd 

Gesloten zitting 

23. Omzetting naar een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van de consulent beleid-
communicatie  

Het personeelskader van de politiezone Voeren werd met ingang van 1 september 2021 aangepast, door de 
toevoeging van 1 VTE Calog B consulent beleid en communicatie aan het kader. De omzetting van de 
arbeidsovereenkomst naar onbepaalde duur van het personeelslid wordt ter goedkeuring voorgelegd. 

Goedgekeurd 

 
 
Algemeen directeur Voorzitter 

Kimberly Peeters Rik Tomsin 

 

 


