
Gemeenteraad van donderdag 24 oktober 2019 om 20u00 
 

U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 24 oktober 2019 om 20u00. Deze zitting vindt plaats in de 

raadszaal van het gemeentehuis. 

 

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.  Budgetwijziging 2019 nr. 2 

Aan de gemeenteraad wordt een tweede budgetwijziging voor het jaar 2019 voorgelegd. Deze bevat de evaluatie van 

de resterende investeringskredieten voor 2019 en een aantal wijzigingen aan het exploitatiebudget.  

Interne Zaken 

3.  Kerkbestuur OLV ten Hemelopneming Moelingen - Budgetwijziging 2019 

Het kerkbestuur OLV ten Hemelopneming van Moelingen heeft een budgetwijziging opgemaakt voor 2019 om de 

positieve Z-waarde uit de jaarrekening 2018 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. 

4.  Belastingreglement op de georganiseerde massamanifestaties: aanslagjaren 2020-2025 

Overwegende de noodzaak om de veelvuldig georganiseerde massamanifestaties op het openbaar domein van onze 

gemeente financieel te reglementeren en te organiseren om op die manier de gebruikers van onze openbare 

domeinen, openbare wegen , e.a. gelijk te stellen met de eigen inwoners, wordt de raad gevraagd het reglement goed 

te keuren.

5.  Meerjarenplan 2020-2025 en budget 2020 kerkbestuur OLV ten Hemelopneming Moelingen 

Het meerjarenplan 2020-2025 en het budget 2020 van het kerkbestuur OLV ten Hemelopneming Moelingen worden 

ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

6.  Meerjarenplan 2020-2025 en budget 2020 kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-Voeren 

Het meerjarenplan 2020-2025 en het budget 2020 van het kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-Voeren worden ter 

goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

7.  Meerjarenplan 2020-2025 en budget 2020 kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren 

Het meerjarenplan 2020-2025 en het budget 2020 van het kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren worden ter 

goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

8.  Meerjarenplan 2020-2025 en budget 2020 kerkbestuur Sint-Petrus Teuven 

Het meerjarenplan 2020-2025 en het budget 2020 van het kerkbestuur Sint-Petrus Teuven worden ter goedkeuring 

voorgelegd aan de gemeenteraad. 

9.  Meerjarenplan 2020-2025 en budget 2020 kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal 

Het meerjarenplan 2020-2025 en het budget 2020 van het kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal worden ter 

goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

  



Grondgebiedzaken 

10.  Fluvius - Buitengewone Algemene Vergadering, 10 december, goedkeuring agenda m.b.t. 

vaststelling van het mandaat 

Fluvius vraagt aan de gemeenteraad de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2019 

goed te keuren 

11.  Fluvius OV - Buitengewone Algemene Vergadering van 10 december 2019 

Fluvius OV vraagt aan de gemeenteraad de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van 10 december 

2019 goed te keuren 

12.  Aankoop bestelwagen Technische Dienst 

De technische dienst vraagt de goedkeuring tot aankoop van een bestelwagen 2T chassis cabine laadbak/plateau 

voor een prijs van € 21.978,38 incl. BTW via raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid. 

13.  Naschoolse kinderopvang - afwerking en electra: aanpassing lastenboek 

Het reeds goedgekeurde lastenboek voor de vernoemde werken moet aangepast worden voor wat betreft de termijn 

voor indienen van de offertes, deze was eerst te kort voorzien.  Het organiseren van een plaatsbezoek, de bevraging 

van eventuele onderaannemers, dat vraagt meer tijd dan de oorspronkelijke drie weken en daarom wordt gevraagd de 

offertetermijn op zes weken te brengen tot en met 6 november2019. 

14.  Aankoop houtversnipperaar: Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's 

De dienst Grondgebiedzaken vraagt de goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor de overheidsopdracht - 

aankoop hakselaar.  

Administratie 

15.  Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Agentschap Inburgering en Integratie 

De raad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap voor Inburgering en Integratie goed 

te keuren. De OCMW-raad deed dit al in de zitting van augustus 2019. 

Politie 

16.  Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2018 Politiezone Voeren 

Op 12 september 2019 keurde de gouverneur de jaarrekening 2018 van de politiezone Voeren goed. De 

gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het goedkeuringsbesluit. 

 

Met collegiale groeten, 

 

Rik Tomsin 

Voorzitter 

 


