Gemeenteraad van donderdag 22 oktober 2020 om 20u00
U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 22 oktober 2020 om 20u00. Deze zitting vindt plaats in de
raadszaal van het gemeentehuis. 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
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.

Kerkbestuur Sint-Petrus Teuven - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 opgemaakt in 2020

Het kerkbestuur Sint-Petrus Teuven heeft een meerjarenplanwijziging ingediend waarbij hun investeringsbudgetten
voor 2020 en 2021 worden aangepast. De wijziging is ingegeven door het project instandhoudingswerken aan de SintPetruskerk. Er worden architectkosten, uitvoeringskosten, premies en gemeentelijke investeringstoelagen
gebudgetteerd. De gevraagde gemeentelijke investeringstoelagen bedragen tweemaal 15.250 euro, verdeeld over
2020 en 2021.
3.

Kerkbestuur Sint-Petrus Teuven - Budgetwijziging 2020

Het kerkbestuur Sint-Petrus Teuven heeft in navolging van de meerjarenplanwijziging 2020-2025 een budgetwijziging
opgemaakt voor 2020. Aangezien het budget na budgetwijziging nog steeds binnen het gewijzigde meerjarenplan past,
wordt de gemeenteraad gevraagd akte te nemen van deze wijziging.
4.

Kerkbestuur Sint-Petrus Teuven - Budget 2021

Het kerkbestuur Sint-Petrus Teuven heeft het budget 2021 opgemaakt. De gemeenteraad wordt gevraagd akte te
nemen van het budget 2021 aangezien dit binnen het gewijzigd meerjarenplan past. De gemeentelijke
exploitatietoelage bedraagt 13.604,93 euro en de investeringstoelage 15.250 euro.
5.

Kerkbestuur OLV ten Hemelopneming Moelingen - Budgetwijziging 2020

Het kerkbestuur OLV ten Hemelopneming van Moelingen heeft een budgetwijziging opgemaakt voor 2020 om de
positieve Z-waarde uit de jaarrekening 2019 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.
6.

Kerkbestuur OLV ten Hemelopneming Moelingen - Budget 2021

Het kerkbestuur OLV ten Hemelopneming Moelingen 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 26.073,58 euro en de investeringstoelage 23.084 euro.
7.

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

Het kerkbestuur Sint-Petrus van Sint-Pieters-Voeren heeft een budgetwijziging opgemaakt voor 2020. Daarbij wordt er
een verhoogde gemeentelijke exploitatietoelage gevraagd die niet meer binnen de grenzen van het meerjarenplan past.
De penningmeester werd reeds ingelicht en zal een meerjarenplanwijziging opmaken.
8.

Kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren - Budget 2021

Het kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren 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 29.098,05 euro.

9.

Kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-Voeren - Budget 2021

Het kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-Voeren 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 14.259,23 euro.
10.

Kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal - Budget 2021

Het kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal 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 11.545,64 euro.
11.

Kerkbestuur Sint-Lambertus 's-Gravenvoeren - Budget 2021

Het kerkbestuur Sint-Lambertus ‘s-Gravenvoeren heeft het budget 2021 opgemaakt. Gezien het kerkbestuur nog niet
over een door de gemeenteraad goedgekeurd meerjarenplan 2020-2025 en budget 2020 beschikt, dienen deze
beleidsrapporten eerst opnieuw te worden voorgelegd. De penningsmeester werd reeds ingelicht en zal de nodige
voorbereidingen treffen.
12.

Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2021 aan de brandweerzone Oost-Limburg

De gemeenteraad wordt gevraagd om de gemeentelijke dotatie voor 2021 aan de brandweerzone Oost-Limburg goed
te keuren.
13.

Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst CAD Limburg

De gemeente Voeren sloot in 2015 een samenwerkingsovereenkomst af met CAD Limburg. Er wordt nu een
addendum aan deze overeenkomst voorgesteld waarbij onder andere de naam veranderd werd naar zorGGRoep Zin
vzw.

Vrije tijd
14.

Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bib Cult Conn en Voeren

Sinds enkele jaren zijn de Vlaamse bibliotheken geen provinciale bevoegdheid meer. De Vlaamse bibliotheken zijn of
worden aangesloten op het Eengemaakt BibliotheekSysteem. CultuurConnect in Brussel leidt dit in goede banen. Elke
Vlaamse gemeente zal bijgevolg het document ‘Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek’ moeten
ondertekenen. Deze overeenkomst maakt een definitief einde aan de banden (convenant) met de provincie.

Grondgebiedzaken
15.

Openbaar vervoerplan 2021 vervoerregio Limburg

Het Openbaar Vervoerplan 2021 werd voorlopig vastgesteld in de vervoerregioraad van 15 juni 2020. De definitieve
vaststelling staat geagendeerd op de vervoerregioraad van 26 oktober 2020. De gemeenteraad van 24 september
2020 heeft zich hierover reeds uitgesproken maar er werd gevraagd om het punt opnieuw ter stemming voor te
leggen.
16.

Aankoop borstelmachine: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan het aankoopbestek en lastvoorwaarden voor de
aankoop van borstelmachine voor de dienst Openbare Werken.

Politie
17.

Vacantverklaring 1 HINP diensthoofd lokale recherche PZ Voeren

Dit betreft de vacantverklaring voor de middenkaderfunctie van diensthoofd lokale recherche. De aanwerving zal geen
uitbreiding van het aantal personeelsleden tot gevolg hebben, gezien er op 1 juli 2021 een lid van het basiskader het
korps zal verlaten. Gezien de duur van de selectieprocedure is het nodig de functie nu vacant te verklaren bij mobiliteit
2020/05 teneinde een effectieve invulling te realiseren tegen 1 juli 2021.

Gesloten zitting
Personeel
18.

Aanstelling algemeen directeur

Met collegiale groeten,

Rik Tomsin
Voorzitter

