Gemeenteraad van donderdag 23 april 2020 om 20u00
Omwille van de Coronacrisis zal deze vergadering digitaal georganiseerd worden via het platform TEAMS.
De raad is om deze reden uitzonderlijk niet toegankelijk voor burgers.

Agenda
Interne Zaken
1.

Bekrachtiging verordening inzake digitale organisatie bestuursvergaderingen

De burgemeester nam op dinsdag 14 april 2020 een besluit op basis van artikel 134§1 en 135§2 van de Nieuwe
Gemeentewet betreffende de digitale organisatie van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. De
raad wordt gevraagd om dit besluit te bekrachtigen.
2.
Kennisneming rapport inzake audit organisatiebeheersing
Audit Vlaanderen had als doel om alle lokale Vlaamse besturen geauditeerd te hebben tegen einde 2019. Voeren is
als één van de laatste besturen aan bod gekomen en er werd einde 2019 een organisatie-audit uitgevoerd. De raden
worden in kennis gesteld van het rapport hiervan.
Personeel
3.

Aanpassing rechtspositieregeling

Gelet op de Coronacrisis diende het bestuur dringende maatregelen te nemen om de veiligheid van haar
medewerkers te garanderen. Voor de personeelsleden die niet van thuis uit kunnen werken, werd er dan ook gekozen
om een beperkte dienstvrijstelling toe te staan wegens overmacht. Dit is mogelijk door artikel 218 van het Besluit van
de Vlaamse Regering inzake de rechtspositieregeling.
Grondgebiedzaken
4.

Openbare verkoop voorjaar 2020 in onbruikgeraakte goederen

De raad wordt gevraagd om de openbare verkoop van een aantal gemeentelijke goederen goed te keuren en hiervoor
samen te werken met de firma I&O Auctions.
5.

Goedkeuring tarievenreglement inzameling asbest aan huis

Limburg.net start met de asbestinzameling aan huis. Limburg.net heeft daarvoor een retributiereglement opgesteld dat
door de gemeenteraad moet goedgekeurd worden
6.

Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke
afvalstoffen: aanslagjaren 2020-2021

Vanaf 30 maart dient de aanvoer van asbest verplicht verpakt aangeleverd te worden op het milieupark. De gemeente
zal daarom verpakkingsmateriaal, zoals aangeleverd door Limburg.net verkopen aan 1 euro per recipiënt.
7.

Werken Aquafin/VMM : Herstellen randen van bruggen van zijstraten

De bruggen van de 5 zijwegen van Kloostertraat-Onderdorp hebben reparaties nodig aan de zijkanten.Aannemer
Colas maakte hiervoor een prijsbestek. De gemeenteraad wordt verzocht om hieraan goedkeuring te geven.
8.

Verbreding Berwijn, vervanging brug Elzen-Driesch, samenwerkingsovereenkomst met VMM

De VMM gaat maatregelen nemen om de Berwijn te verbreden. Daarnaast zal ook de brug Elzen-Driesch vervangen
dienen te worden. Deze kosten vallen ten laste van de gemeente. De gemeenteraad wordt gevraagd om de
samenwerkingsovereenkomst met VMM goed te keuren en haar akkoord te geven voor de nieuwe brug.

9.

Stekelbees: goedkeuring aanleg pad en speelplaats en toewijzing werken

Bij het gebouw van de buitenschoolse kinderopvang horen een toegangspad en een verharde speelplaats. Deze
werken kunnen deels door onze technische ploeg uitgevoerd worden en deels door een aannemer. De kostprijs excl.
BTW laat toepassing art. 92 aanbestedingswetgeving toe (aanvaarde factuur). De raad wordt gevraagd bijgaande
offerte goed te keuren en de werken te gunnen aan Hoogmartens, Industrieweg Noord 1137 te 3660 Oudsbergen.
10.

Fluvius : verledding openbare verlichting, jaaractieplannen 2020 en 2021

Tegen 2030 dienen alle openbare verlichtingsarmaturen in Vlaanderen van het zuinigere LED-type te zijn. Volgens haar
actieplan stelt netbeheerder Fluvius aan de gemeente Voeren een lijst voor van de plaatsen waar Fluvius de bestaande
verlichtingsarmaturen daartoe wil vervangen in 2020 en 2021. De gemeenteraad wordt gevraagd om hieraan haar
goedkeuring te geven.
11.

Fluvius OV - Algemene vergadering tevens jaarvergadering 27 mei 2020

Fluvius OV vraagt aan de gemeenteraad de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van 27 mei 2020 en
de vaststelling van het mandaat goed te keuren
12.

Fluvius Limburg - Algemene Vergadering tevens jaarvergadering 26 juni 2020

Fluvius Limburg nodigt de gemeente uit voor de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van 25 juni 2020 en
vraagt om de agenda goed te keuren.
Politie
13.

Aankoop nieuw dienstvoertuig PZ Voeren voor functionaliteit Interventie

In het politiebudget 2020 is er 72.000 euro voorzien voor de aankoop van nieuw dienstvoertuig ten behoeve van de
interventiefunctionaliteit. Er wordt voorgesteld een VW Transporter aan te kopen via een federaal raamakkoord. Dit
voor een totaalbedrag van 70.021,62 euro inclusief de benodigde politie-uitrusting en Astrid radio.

Met collegiale groeten,

Rik Tomsin
Voorzitter

