Gemeenteraad van donderdag 24 september 2020 om 20u00
U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 27 augustus 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.

Reglement gemeentelijke cadeaubon

De raad wordt gevraagd om het reglement inzake de uitgave van een gemeentelijke cadeaubon goed te keuren.
Financiën
3.

Opvolgingsrapportering 2020

Overeenkomstig artikel 263 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt voor het einde van het derde kwartaal een
opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de beiden raden voorgelegd. De raad wordt
gevraagd kennis te nemen van dit rapport.
Interne Zaken
4.

Kennisneming antwoord ABB op klacht inzake vacature milieudeskundige

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.
5.

Kennisneming antwoord ABB op klacht tegen de goedkeuring van de overeenkomst tussen de
gemeente Voeren, het kerkbestuur Sint-Lambertus en het Bisdom Hasselt

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.
6.

Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 10.09.2020

De raad neemt kennis van het verslag van het overlegcomité tussen gemeente en OCMW van 10 september 2020.
Personeel
7.

Goedkeuring aanpassing rechtspositieregeling

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met een aanpassing van de rechtspositieregeling.
Grondgebiedzaken
8.

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 wordt gevraagd om
het Openbaar Vervoerplan 2021 te adviseren.
9.

ENODIA-Gewone algemene vergadering van de intercommunale, 29 september

Enodia vraagt aan de gemeenteraad de agenda om agendapunten van de algemene vergadering van 29 september
2020 goed te keuren

10.

Fluvius - Buitengewone Algemene Vergadering - 9 december 2020

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging nodigt de gemeente uit voor de Algemene Vergadering 9 december 2020 en
vraagt om de agenda goed te keuren.
11.

Fluvius Limburg - Buitengewone Algemene Vergadering - 9 december

Fluvius Limburg nodigt de gemeente uit voor de Algemene Vergadering 9 december 2020 en vraagt om de agenda
goed te keuren.
12.

Aankoop 4 sectionaal poorten nieuwe opslagplaats

Aankoop van 4 sectionaal poorten voor de nieuwe opslagplaats
Politie
13.

Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2019 Politiezone Voeren

Op 27 augustus 2020 keurde de gouverneur de jaarrekening 2019 van de politiezone Voeren goed. De gemeenteraad
wordt gevraagd kennis te nemen van het goedkeuringsbesluit.
14.

Begrotingswijziging 2020 nr. 1 PZ Voeren

De gemeenteraad wordt gevraagd om de begrotingswijziging 2020 nr. 1 van de politiezone Voeren goed te keuren.
Het algemeen begrotingsresultaat in de gewone dienst bedraagt + 933.622,69 euro na begrotingswijziging. In de
buitengewone dienst bedraagt het resultaat + 3.499,85 euro.

Gesloten zitting
Politie
15.

Aanstelling van een inspecteur algemene diensten PZ Voeren

16.

Verlenging contract van de consulent beleid-communicatie PZ Voeren

17.

Aanstelling inspecteur via aspiranten-mobiliteit 2020-A1

Met collegiale groeten,

Rik Tomsin
Voorzitter

