Gemeenteraad van donderdag 16 juli 2020 om 20u00
U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 16 juli 2020 om 20u00. Deze zitting vindt plaats in de
raadszaal van het gemeentehuis in aanwezigheid van beperkt publiek. De maatregelen van social distance en hygiëne
worden maximaal toegepast.
Om de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus maximaal te kunnen toepassen, kan er slechts een beperkt
publiek worden toegelaten. Zo worden er maximaal 4 geïnteresseerde burgers toegelaten, 4 leden van de pers en de
arrondissementscommissaris. Er wordt gevraagd om zich vooraf in te schrijven via info@devoor.be indien men de
zitting wenst bij te wonen. Voorrang wordt verleend aan diegenen die zich het eerst inschrijven.

Agenda
Openbare zitting met beperkt publiek
Interne Zaken
1.

Vragen van raadsleden

Raadsleden kunnen vragen stellen buiten de agendapunten van de raad. Burgemeester of schepenen geven
antwoord.

Financiën
2.

Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2019 gemeente Voeren

Op 24 juni 2020 werd de jaarrekening 2019 van de gemeente goedgekeurd door de toezichthoudende overheid. Aan
de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het goedkeuringsbesluit.

Interne Zaken
3.

Kennisneming ontslag algemeen directeur Maike Stieners

De raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de ontslagbrief van de algemeen directeur.
4.

Goedkeuring functiebeschrijving algemeen directeur

De raad wordt gevraagd om de functiebeschrijving van algemeen directeur voor gemeente en OCMW Voeren goed te
keuren.
5.

Goedkeuring vacantverklaring algemeen directeur

De raad wordt gevraagd om de vacantverklaring van de functie van algemeen directeur van gemeente en OCMW
Voeren goed te keuren.
6.

Kwijting koopprijs en kosten en doorhaling ambtshalve inschrijving
Openbare verkoop Remersdaal-Dorp 10+12

De raad wordt gevraagd om de akte van kwijting van de koopprijs en kosten en doorhaling van de ambtshalve
inschrijving inzake de openbare verkoop van de woning in Remersdaal Dorp 10+12 goed te keuren.

Vrije tijd
7.

Eenmalige verdeling subsidies voor jeugd- sport- en cultuurverenigingen naar aanleiding van de
coronacrisis.

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Naar aanleiding van deze crisis stelt de Vlaamse
Regering 44.000 euro ter beschikking aan het gemeentebestuur van Voeren om hen te ondersteunen. De
gemeenteraad wordt gevraagd de methodiek ter bepaling van de verdeling van deze subsidies goed te keuren.

Grondgebiedzaken
8.

Aankoop bestelwagen Technische Dienst - Chassis-cabine 4x4

De groendienst vraagt de goedkeuring tot aankoop van een bestelwagen 7T chassis cabine 4x4 voor een prijs van €
123.420 incl. BTW via raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid.

Met collegiale groeten,

Rik Tomsin
Voorzitter

