Gemeenteraad van donderdag 26 november 2020 om 20u00
U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 26 november 2020 om 20u00.
Omwille van de Coronacrisis zal deze vergadering digitaal georganiseerd worden via het platform TEAMS.
De link om de raad te volgen zal op de dag van de zitting gepubliceerd worden op de gemeentelijke website.

Agenda
Openbare zitting
Interne Zaken
1.

Bekrachtiging verordening inzake digitale organisatie bestuursvergaderingen

De burgemeester nam op dinsdag 20 oktober 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.

Vragen van raadsleden

De raadsleden kunnen vragen stellen buiten de agendapunten van de raad. De antwoorden worden gegeven door
burgemeester en schepenen.

Financiën
3.

Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 2: gedeelte gemeente

De gemeenteraad wordt gevraagd zijn gedeelte van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 vast te stellen. Het
ontwerp van de aanpassing en de documentatie werden veertien dagen voor de raad aan de raadsleden bezorgd.
4.

Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 2: gedeelte OCMW

Nadat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk hun eigen deel van het aangepaste
meerjarenplan 2020-2025 hebben vastgesteld, dient de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad
voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld goed te keuren. Hierdoor wordt de aanpassing van het meerjarenplan
definitief vastgesteld.

Interne Zaken
5.

Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 09.11.2020

De raad neemt kennis van het verslag van het overlegcomité tussen gemeente en OCMW van 9 november 2020.
6.

Kennisneming antwoord ABB op klacht tegen het reglement over de gemeentelijke administratieve
sancties

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 audio-opname van de gemeenteraad van 27 augustus
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.
8.

Kennisneming antwoord ABB op klacht tegen publicatieplicht van de notulen van de gemeenteraad

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.
9.

Kennisneming antwoord ABB op klacht tegen de redactie van de notulen van de gemeenteraad van
27 augustus 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.

10.

Bekrachtiging politiebesluit burgemeester ivm mondneusmaskerplicht

Overwegende de verspreiding van het Covid-19 virus en de snelle stijging van het aantal positieve Covid-19
besmettingen in de gemeente Voeren heeft de burgemeester op 29/10/2020 een politiebesluit genomen dat verplicht
een mondneusmasker te dragen op alle begraafplaatsen in de gemeente Voeren en dit tot en met 08/11/2020. De
raad wordt gevraagd dit besluit te bekrachtigen.
11.

Kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 opgemaakt in 2020

Naar aanleiding van de niet-goedgekeurde budgetwijziging 2020 tijdens de gemeenteraad van 22 oktober 2020, heeft
het kerkbestuur van Sint-Pieters-Voeren de noodzakelijke meerjarenplanwijziging ingediend.
12.

Rechtzetting - Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2021 aan de brandweerzone Oost-Limburg

Op vraag van de brandweerzone Oost-Limburg wordt het besluit ter goedkeuring van de gemeentelijke dotaties 2021
opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd omwille van een foutief totaalcijfer. De specifieke gemeentelijke dotaties
blijven ongewijzigd.
Personeel
13.

Eedaflegging en vaststelling indiensttredingsdatum algemeen directeur

De raad stelde in zitting van 22 oktober 2020 mevrouw Kimberly Peeters aan als algemeen directeur. Conform het
decreet lokaal bestuur, dient zij de eed af te leggen in handen van de voorzitter, en wordt de indiensttredingsdatum
vastgesteld.
Vrije tijd
14.

Update subsidiereglementen sport, jeugd, cultuur

Ondanks het feit dat in het meerjarenplan werd opgenomen om een eengemaakt subsidiereglement op te maken werd
hier na verschillende overlegmomenten en na voortschrijdend inzicht vanaf gezien. De huidige reglementen werden
daarom enkel geactualiseerd. De verenigingen zijn bovendien vertrouwd en tevreden met de huidige gang van zaken.
Grondgebiedzaken
15.

Limburg.net - Uitnodiging en goedkeuring agenda Algemene Vergadering - 16 december 2020

De gemeenteraad wordt gevraagd om de agenda van de Algemene Vergadering van Limburg.net van 16 december
2020 goed te keuren.
16.

Dienstverlenende Vereniging Cipal - oproeping Algemene Vergadering

De dienstverlenende vereniging Cipal nodigt de deelnemers van de dienstverlenende vereniging Cipal uit om de
Algemene Vergadering van Deelnemers van Cipal bij te wonen
17.

ENODIA-Gewone algemene vergadering van de intercommunale, 15 december

Enodia vraagt aan de gemeenteraad de agenda om agendapunten van de algemene vergadering van 15 december
2020 goed te keuren
18.

Fluvius - samenwerkingsovereenkomst rioleringsproject Berwijnstraat-Elzen

Fluvius heeft een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt voor de rioleringswerken te Moelingen (Berwijnstraat –
Elzen) deze wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.
Deze rioleringswerken worden uitgevoerd gelijktijdig met de aanpassingswerken aan de Berwijn door de VMM
19.

Fluvius, vernieuwing elektriciteitsnet Gieveldstraat, financiering ondergrondse aanleg
elektriciteitskabels LS+OV

Fluvius is bezig met de vervanging van haar 15kV-leidingen in Teuven. In synergie met aanstaande werken van Aquafin,
worden in een gedeelte van Gieveldstraat de 15kV-kabels ondergronds gelegd. Mits financiële deelname van de
gemeente kunnen er ook de overblijvende kabels van de openbare verlichting en de laagspanning ondergronds gelegd
worden. Deze werken kunnen door de gemeente gefinancierd worden door dividenten bij Fluvius.
De gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor goedkeuring te geven.

Politie
20.

Aankoop meubilair bureau interventie-wijk

De politie Voeren wenst nieuw meubilair voor het lokaal interventie-wijk aan te kopen.
21.

Kennisneming goedkeuring begrotingswijziging nr. 1 - dienstjaar 2020 - PZ Voeren

De door de gemeenteraad vastgestelde begrotingswijziging 2020 nr. 1 voor de politiezone Voeren werd door de
gouverneur goedgekeurd op 22 oktober 2020.
22.

Politiebegroting 2021

Na bespreking in de begrotingscommissie en het politiecollege op 5 november 2020 wordt de politiebegroting 2021 ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De gewone dienst eindigt met een positief resultaat van 604.097,69
euro en de buitengewone dienst met 14.999,85 euro. De gemeentelijke bijdrage bedraagt 240.000 euro.

Met collegiale groeten,

Rik Tomsin
Voorzitter

