
Gemeenteraad van donderdag 31 mei 2018 om 20u30 
 

U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 31 mei 2018 om 20u30. Deze zitting vindt plaats in de 

raadszaal van het gemeentehuis. 

De dossiers liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

Agenda 

Openbare zitting 

Secretariaat 

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.  Jaarrekening 2017 gemeente Voeren 

De jaarrekening 2017 van de gemeente Voeren werd conform het gemeentedecreet twee weken voor de 

gemeenteraad aan de raadsleden verzonden. De gemeenteraad wordt gevraagd om de jaarrekening 2017 goed te 

keuren. 

Interne Zaken 

3.  Kennisneming jaarrekening 2017 OCMW Voeren 

De OCMW-raad heeft in zitting van 17 april 2018 de jaarrekening goedgekeurd. De gemeenteraad neemt kennis van 

de goedgekeurde jaarrekening van het OCMW. 

4.  Rechtvaardiging besluit GR 9 december 2017 betreffende non-consensus gunning doorgeeflening 

aan kerkbestuur Sint-Lambertus 

De gouverneur heeft op 27 april 2018 een besluit genomen waarin geoordeeld wordt dat er geen redenen meer zijn 

om op te treden in het kader van bestuurlijk toezicht en dat de gunning van de opdracht inzake de doorgeeflening 

aldus uitgevoerd mocht worden. 

5.  Wijziging modaliteiten doorgeeflening kerkbestuur ’s-Gravenvoeren 

Aangezien de gemeente verplicht is om in te staan voor de betaling van de restauratiewerken aan de kerk van ’s-

Gravenvoeren, wordt voorgesteld om dit aandeel in de doorgeeflening ten laste van de gemeente te brengen. Het deel 

dat gebruikt werd voor de financiering van het parochielokaal blijft integraal ten laste van het kerkbestuur. 

6.  Advies over jaarrekening 2017 - kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-Voeren  

De jaarrekening 2017 van het kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-Voeren wordt voor advies voorgelegd aan de 

gemeenteraad. Hierbij een samenvattend overzicht van de gemeentelijke toelagen en de overschotten voor het 

boekjaar 2017. 

 
Exploitatie Investeringen 

  Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot 

Sint-Martinus (Sint-Martens-Voeren) € 6.298,48 € 14.590,13 € 0,00 € 127.599,16 

 

 

 

 

 



7.  Advies over jaarrekening 2017 - kerkbestuur Sint-Petrus Teuven 

De jaarrekening 2017 van het kerkbestuur Sint-Petrus Teuven wordt voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Hierbij een samenvattend overzicht van de gemeentelijke toelagen en de overschotten voor het boekjaar 2017. 

 
Exploitatie Investeringen 

  
Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot 

Sint-Petrus (Teuven) € 11.714,28 € 9.719,96 € 1.345,89 € 0,00 

 

8.  Advies over jaarrekening 2017 - kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal  

De jaarrekening 2017 van het kerkbestuur Sint-Héribertus Remersdaal wordt voor advies voorgelegd aan de 

gemeenteraad. Hierbij een samenvattend overzicht van de gemeentelijke toelagen en de overschotten voor het 

boekjaar 2017. 

 
Exploitatie Investeringen 

  Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot 

Sint-Héribertus (Remersdaal) € 0,00 € 23.306,86 € 0,00 € -1.407,88 

 

9.  Advies over jaarrekening 2017 - kerkbestuur OLV Ten Hemelopneming Moelingen 

De jaarrekening 2017 van het kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming Moelingen wordt voor advies 

voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierbij een samenvattend overzicht van de gemeentelijke toelagen en de 

overschotten voor het boekjaar 2017. 

 
Exploitatie Investeringen 

  Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot 

Onze-Lieve-Vrouw ten 

Hemelopneming (Moelingen) 
€ 27.397,39 € 1.070,33 € 0,00 € 173.882,75 

 

10.  Advies over jaarrekening 2017 - kerkbestuur Sint-Lambertus 's-Gravenvoeren  

De jaarrekening 2017 van het kerkbestuur Sint-Lambertus ‘s-Gravenvoeren wordt voor advies voorgelegd aan de 

gemeenteraad. Hierbij een samenvattend overzicht van de gemeentelijke toelagen en de overschotten voor het 

boekjaar 2017. 

 
Exploitatie Investeringen 

  Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot 

Sint-Lambertus (‘s-Gravenvoeren) € 30.968,64 € 20.920,08 € 0,00 € 0,00 

 

 

 

 

 

 



11.  Advies over jaarrekening 2017 - kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren  

De jaarrekening 2017 van het kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren wordt voor advies voorgelegd aan de 

gemeenteraad. Hierbij een samenvattend overzicht van de gemeentelijke toelagen en de overschotten voor het 

boekjaar 2017. 

 
Exploitatie Investeringen 

  Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot 

Sint-Petrus (Sint-Pieters-Voeren) € 24.380,54 € 3.555,63 € 0,00 € 21.541,49 

 

Grondgebiedzaken 

12.  Gewone Algemene Vergadering Ethias - dinsdag 5 juni 2018 

Ethias nodigt de gemeente Voeren uit voor de gewone algemene vergadering op dinsdag 5 juni 2018 om 10u00. De 

gemeente kan zich laten vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 6 van de statuten. 

13.  Kleine Landeigendom - gewone algemene vergadering 31 mei, bekrachtiging  

Bekrachtiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 april 2018 betreffende de 

algemene vergadering van Kleine Landeigendom die plaatsvindt op 31 mei 2018 

14.  Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2017 - Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep 

Haspengouw - PDPO III 

Goedkeuring van het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 van de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep 

Haspengouw – PDPO III 

15.  Infrax Limburg - Buitengewone Algemene Vergadering, 20 juni 

De gemeente wordt uitgenodigd voor de buitengewone algemene vergadering van de deelnemers in het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax. Deze buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op 

woensdag 20 juni. 

16.  Algemene Vergadering Limburg.net op 21 juni 2018 om 19uur - goedkeuring agenda 

Kennisneming uitnodiging  van de Algemene Vergadering van Limburg.net die zal doorgaan op donderdag 21 juni 

2018 om 19 uur  in de kantoren van Limburg.net gelegen Gouverneur Verwilghensingel 32 3500 Hasselt en 

goedkeuring agenda.

17.  Inter-Energa - Buitengewone algemene vergadering 20 juni  

De gemeente wordt uitgenodigd voor de buitengewone algemene vergadering van de deelnemers in het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Energa. Deze buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden 

op woensdag 20 juni. 

18.  Inter-Aqua - Buitengewone algemene vergadering 19 juni 

De gemeente wordt uitgenodigd voor de buitengewone algemene vergadering van de deelnemers in het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Aqua. Deze buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op 

dinsdag 19 juni 

19.  De Lijn - 27ste gewone algemene vergadering van aandeelhouders, bekrachtiging 

Bekrachtiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 mei 2018 betreffende de 27ste 

gewone algemene vergadering van aandeelhouders van De Lijn die plaatsvond op 29 mei 2018. 

20.  Algemene vergadering Woonzo op 9 juni 2018 

De jaarlijkse algemene vergadering van Woonzo vindt plaats op 9 juni 2018 om 10u in Tongeren. De gemeenteraad 

wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te duiden. 

 

 



Politie 

21.  Structurele afdeling van 1 politie-inspecteur van de PZ Kempenland naar de PZ Voeren 

In haar besluit van 22 februari 2018 keurde de gemeenteraad de vacantstelling van 1 plaats van inspecteur goed naar 

aanleiding van de loopbaanonderbreking van inspecteur Dedrij. Dit mede bij gebreke aan de mogelijkheid tot de 

invulling van de plaats door een afdeling. Vandaag neemt zij kennis van de onverwachte opportuniteit tot afdeling van 

1 inspecteur uit de PZ Kempenland voor onbepaalde termijn. De politiekorpschef motiveert om de plaats van 

inspecteur Dedrij te laten invullen door deze afdeling met ingang van 1 juli 2018 en de lopende mobiliteitsprocedure te 

behouden voor de vervanging van inspecteur Beckers, met pensioen vanaf 1 januari 2019. 

 

 

Met collegiale groeten, 

 

Jean Duijsens 

Voorzitter 


