Gemeenteraad van donderdag 17 december 2020 om 20u00
U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 17 december 2020 om 20u00. Omwille van de Coronacrisis
zal deze vergadering digitaal georganiseerd worden via het platform TEAMS.
De link om de raad te volgen zal op de dag van de zitting gepubliceerd worden op de gemeentelijke website.

Agenda
Openbare zitting
Interne Zaken
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.

Belasting op onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels: aanslagjaren 2021-2025

Op 25 november 2020 liet de toezichthoudende overheid weten dat het tarief van 15 euro per strekkende meter in het
belastingreglement op onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels 2020-2025 niet voldoet aan de minimale
bedragen in het Decreet betreffende het Grond- en Pandenbeleid. Om die reden wordt het tarief aangepast naar 12,50
euro per strekkende meter met koppeling aan de ABEX-index. Het tarief voor 2021 zal op basis daarvan 15,43 euro
bedragen.

Interne Zaken
3.

Kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren - Budgetwijziging 2020

In de gemeenteraadszitting van 26 november 2020 werd de meerjarenplanwijziging 2020-2025, opgemaakt in 2020,
van het kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren goedgekeurd. Intussen heeft het kerkbestuur ook de
budgetwijziging 2020 die hier uit volgt ingediend. Deze is identiek aan de meerjarenplanwijziging, waardoor de
gemeenteraad enkel akte dient te nemen van de wijziging.
4.

Meerjarenplan 2020-2025 en budget 2020 kerkbestuur Sint-Lambertus 's-Gravenvoeren

In zitting van 19 december 2019 werden het voorgelegde meerjarenplan 2020-2025 en budget 2020 van kerkbestuur
Sint-Lambertus niet goedgekeurd. In navolging van de 3-partijenovereenkomst tussen het kerkbestuur, het bisdom en
de gemeente worden nu de nieuwe ontwerpen van het meerjarenplan 2020-2025 en het budget 2020 aan de
gemeenteraad voorgelegd.
5.

Kerkbestuur Sint-Lambertus 's-Gravenvoeren - Budget 2021

Het kerkbestuur Sint-Lambertus ‘s-Gravenvoeren heeft het budget 2021 opgemaakt. De gemeenteraad wordt
gevraagd akte te nemen van het budget 2021 aangezien dit binnen het meerjarenplan past. De gemeentelijke
exploitatietoelage bedraagt 35.058,58 euro.
6.

Reglement tot het verlenen van eretitels aan schepen of raadslid

Het decreet lokaal bestuur kent de bevoegdheid tot het toekennen van eretitels aan schepenen toe aan de raad. Het is
aangewezen om de toekenning van de eretitel op een objectieve basis te laten verlopen. Bijgevolg dient de raad hiervoor
een reglement goed te keuren.

Personeel
7.

Aanduiding secretaris PZ Voeren

Naar aanleiding van de aanstelling van Kimberly Peeters als algemeen directeur van gemeente en OCMW, dient de
raad haar eveneens als secretaris van de PZ Voeren aan te stellen.

Grondgebiedzaken
8.

Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke
afvalstoffen: aanslagjaar 2021

Voor aanslagjaar 2021 voorziet Limburg.net een nieuw modelreglement met enkele inhoudelijke wijzigingen. Voor
Voeren hebben de wijzigingen betrekking op: het aanpassen van het tarief voor hout, het in overeenstemming
brengen van het reglement met gewijzigde wetgeving over het invorderen van fiscale schulden en tot slot de term pmd
die behouden blijft. Daarnaast wordt voorgesteld om een tweede vrijstelling van de kohierbelasting te voorzien,
namelijk voor personen opgenomen in het wachtregister. Ook wordt in het reglement opgenomen dat het mogelijk is
om zakken bedoeld voor de huis-aan-huisophaling naar het milieupark te brengen.

Gesloten zitting
Financiën
9.

Rapportering debiteurenbeheer 2020 gemeente Voeren

Met collegiale groeten,

Rik Tomsin
Voorzitter

