
Gemeenteraad van donderdag 25 juni 2020 om 20u00 
 

U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 25 juni 2020 om 20u00. Deze zitting vindt plaats in de 

raadszaal van het gemeentehuis in aanwezigheid van beperkt publiek. 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 met beperkt publiek

Interne zaken 

 

1.  Vragen van raadsleden 

Raadsleden kunnen vragen stellen buiten de agendapunten van de raad. De antwoorden worden gegeven door 

burgemeester of schepenen. 

2.  Kennisneming antwoord ABB op klacht tegen het besluit van de gemeenteraad van 19.12.2019 

inzake de toekenning van een exploitatietoelage voor het kerkbestuur van 's-Gravenvoeren 

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. 

3.  Kennisneming antwoord ABB op klacht tegen werkwijze van antwoord op klacht 

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.  Kennisneming antwoord ABB op klacht tegen verkiezing kerkraad Sint-Martens-Voeren 

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 het burgemeestersbesluit van 14 april 2020 

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 antwoord ABB op klacht tegen burgemeestersbesluit van 14 april 2020 (2) 

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. 

7.  Kennisneming antwoord ABB op klacht tegen de behandeling van het toegevoegd punt op de 

gemeenteraad van 19.12.2019 in verband met kassatickets 

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. 

 

Algemeen directeur 

8.  Rapportering organisatiebeheersing 2019 

De gemeenteraad heeft in juni 2019 een kader vastgesteld voor het organisatiebeheersysteem. De algemeen 

directeur dient jaarlijks te rapporteren over de organisatiebeheersing. Het rapport en verbeterplan worden ter kennis 

voorgelegd. 
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Grondgebiedzaken 

9.  Leveren en plaatsen van speeltoestellen 2020: Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen 

firma's 

Voorstel tot het aankopen van een combinatietoestel en wip voor het speelpleintje Sint-Pieters-Voeren, een schommel 

voor het speelpleintje in Moelingen en een zweefschommel voor het speelpleintje in Sint-Martens-Voeren 

(Jeugdherberg). Goedkeuring lastvoorwaarden, starten procedure en uit te nodigen firma’s.  

10.  Onttrekking van materiaal aan het gemeentelijk patrimonium 

Materiaal wordt uit het gemeentelijk patrimonium onttrokken. 

11.  Aankoop bestelwagen Technische Dienst 

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

voor een prijs van €  22.443,93  incl. BTW via raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid. 

12.  Aankoop technische benodigdheden en bouwmaterialen - aanpassing clausule, bekrachtiging 

De gemeenteraad wordt gevraagd het besluit van het college van burgemeester en schepenen betreffende de 

verdelingsclausule in de bestekken van de overheidsopdrachten “aankoop Technische benodigdheden” en “aankoop 

bouwmaterialen”  te bekrachtigen.

13.  Cipal - algemene vergadering, 25 juni 2020, bekrachtiging 

Bekrachtiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 mei 2020 betreffende de 

gewone algemene vergadering van Cipal.

14.  Gemeentelijke Holding NV in vereffening - Algemene vergadering 24 juni, bekrachting 

Op 24 juni 2020 organiseerde Gemeentelijke Holding NV in vereffening een algemene vergadering en nodigde de 

gemeente hiervoor uit op 20 mei. De agenda werd goedgekeurd in het college van 28 mei, er wordt gevraagd aan de 

gemeenteraad om dit besluit te bekrachtigen.  

15.  Kleine Landeigendom - gewone algemene vergadering, 25 juni 2020, bekrachtiging 

Op 25 juni 2020 vindt een gewone algemene vergadering van Kleine Landeigendom plaats. Het besluit van het 

college van burgemeester en schepenen van 5 juni betreffende de algemene vergadering dient bekrachtigd te worden 

door de gemeenteraad. 

16.  STEBO jaarrapport en financieel verslag -kennisgeving 

STEBO werkt samen met de gemeente voor taken ivm huisvesting, premiewerking en leegstand. 

Jaarlijks wordt een jaarrapport en financieel verslag opgesteld dat ter kennisgeving voorgelegd wordt aan de 

gemeenteraad. Dit is de rapportage voor 2019. 

17.  STEBO/Voeren - samenwerking Energiehuis Limburg - goedkeuring 

Onlangs werd een deel van de taken van het Energiehuis Limburg geïntegreerd in de IGS-werking.  Het betreft de 

eerstelijnsdienstverlening waardoor het woonloket sinds 1 januari 2020 formeel werd verbreed tot een 

woonenergieloket. Hiervoor dient er een overeenkomst goedgekeurd te worden.  

 

Politie 

18.  Kennisneming jaarverslag 2019 PZ Voeren 

De politie geeft een overzicht van haar werking van jaar 2019. De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag. 

19.  Jaarrekening 2019 politiezone Voeren 

De jaarrekening 2019 van de politiezone Voeren wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

20.  Goedkeuring reglement GAS 

Het reglement op de gemeentelijke administratieve sancties ligt voor ter goedkeuring van de gemeenteraad. Voorstel 

is om hiermee van start te gaan vanaf 1 september 2020. 



21.  Samenwerkingsovereenkomst met de provincie om beroep te doen op sanctionerende GAS-

ambtenaren 

De gemeente wenst beroep te doen op de provinciaal sanctionerende GAS-ambtenaren en dient hiervoor een 

samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. De raad wordt gevraagd dit goed te keuren. 

22.  Samenwerkingsovereenkomst bemiddelaar GAS 

In het kader van de invoering van gemeentelijke administratieve sancties dient er een samenwerkingsovereenkomst 

aangegaan te worden met een erkende bemiddelaar. De raad wordt gevraagd om deze overeenkomst goed te keuren.

 

Met collegiale groeten, 

 

Rik Tomsin 

Voorzitter 

 


