
Gemeenteraad van donderdag 22 april 2021 om 20u00 
 

U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 22 april 2021 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. 

2.  Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 08.04.2021 

De raad neemt kennis van het verslag van het overlegcomité tussen gemeente en OCMW van 8 april 2021. 

3.  Kennisneming antwoord ABB op klacht tegen deelname ontslagnemend schepen aan gemeenteraad 

Op basis van artikel 333 van het decreet lokaal bestuur wordt het besluit van de toezichthoudende overheid naar 

aanleiding van een klacht die werd ingediend tegen de gemeente ter kennis gebracht op de gemeenteraad. 

4.  Erkenning van Logo regio Hasselt en Logo regio Genk (overkoepeld door Logo Limburg vzw) 2022-

2027 

Logo Limburg vzw, die de overkoepelende en inrichtende vzw van Logo regio Hasselt en Logo regio Genk is, moet 

opnieuw erkend worden voor de periode 2022-2027. 

Hiervoor moet een lijst van erkende partners waaronder de lokale besturen die deel uitmaken van het werkingsgebied 

van Logo Limburg deze erkenning formeel ondersteunen (Zie artikel 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 

30/01/2009).  

 

Vrije tijd 

5.  Aankoop minitractor met maaier  

Er wordt voorgesteld een minitractor met maaier aan te kopen die door gemeentelijke verenigingen gebruikt zal 

kunnen worden voor het onderhoud van hun terreinen.  

6.  Reglement gebruik minitractor met maaier  

Aangezien de gemeente overgaat tot de aankoop van een tractor met maaier, dient hiervoor een reglement inzake 
gebruik goedgekeurd te worden.  

 

Grondgebiedzaken 

7.  Fluvius OV - Algemene vergadering 26 mei 2021 

Fluvius OV vraagt aan de gemeenteraad de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2021 en 

de vaststelling van het mandaat goed te keuren 

8.  Fluvius Limburg - Algemene vergadering tevens jaarvergadering, 30 juni 2021 

Fluvius Limburg vraagt aan de gemeenteraad de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 30 

juni 2021 en de vaststelling van het mandaat goed te keuren 

  



9.  Regularisatie openbaar domein Komberg - voorlopige goedkeuring 

Er werd voor een privaat kadastraal perceel te Sint-Martens-Voeren vastgesteld dat dit perceel, alhoewel in private 

handen, volgens de Buurtwegenatlas van 1847 nog steeds deel van het gemeentelijk openbaar domein is. 

Na overleg met de eigenaars en hun landmeter is gekozen om alsnog een aanpassing van het openbaar domein ten 

voordele van betrokkenen te doen, en dit in nauw overleg met de dienst Wegen van de Provincie Limburg. 

In de gemeenteraad van januari 2021 werd de principiële beslissing genomen, dit is de voorlopige goedkeuring van de 

ontwerpplannen opgesteld door de landmeter. 

 

 

Met collegiale groeten, 

 

Rik Tomsin 

Voorzitter 

 


