Gemeenteraad van donderdag 27 augustus 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 met beperkt publiek
Interne Zaken
1.

Bekrachtiging verordening inzake het verbod op publiek toegankelijke evenementen tot en met 31
augustus 2020 in de strijd tegen het Corona-virus

De burgemeester wnd. nam op 30 juli 2020 een verordening inzake een verbod op de organisatie van publiek
toegankelijke evenementen in de strijd tegen het corona-virus. De gemeenteraad wordt gevraagd om deze
verordening 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.

Belasting op het verblijf: aanslagjaar 2021

Voor het aanslagjaar 2021 wordt de belasting op het verblijf verder gezet. Deze bedraagt 30 euro per éénpersoons
slaapgelegenheid. Toeristische logies erkend als jeugdverblijfcentrum in het kader van het decreet van 18 juli 2003
betreffende het zogenaamde “Toerisme voor allen” worden vrijgesteld.
4.

Belasting op de kampeerterreinen: aanslagjaar 2021

Voor het aanslagjaar 2021 wordt de belasting op de kampeerterreinen verder gezet. De belasting per perceel op
kampeerterreinen voor residentieel verblijf blijft behouden op 75 euro. Overnachtingen op vergunde kampeerterreinen
worden belast aan 0,15 euro per persoon per overnachting.

Interne Zaken
5.

Uitvoering sectoraal akkoord

Er werd een sectoraal akkoord afgesloten voor het personeel van de lokale en provinciale besturen. De bedoeling is
om een koopkrachtverhoging door te voeren voor het voltallig personeel. Er werd een akkoord bereikt met de
vakbonden. Aan de raad wordt gevraagd om de maatregelen goed te keuren.
6.

Vastlegging feestdagen 2021

De feestdagen voor 2021 worden vastgelegd.
7.

Kennisneming antwoord ABB op klacht dd. 26.04.2020

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.
Personeel
8.

Aanpassing rechtspositieregeling

Er wordt voorgesteld om een hoofdstuk toe te voegen aan de rechtspositieregeling omtrent de mogelijkheid tot
overdracht van personeel aan het OCMW en vice versa.

Grondgebiedzaken
9.

Retributiereglement van het milieupark - huisvuil - aanpassing asbest

In de gemeenteraad van 23 april 2020 werd het tarievenreglement voor de inzameling van asbest aan huis
goedgekeurd. Gezien het milieupark in Voeren nog door onze gemeente zelf wordt uitgebaat is er ook een aanpassing
van het retributiereglement met betrekking van het milieupark vereist.
10.

Goedkeuring actieprogramma: gronden voor sociale huisvesting

Vanuit Vlaanderen wordt inzake huisvestingsbeleid gevraagd om voor sociale woningbouw een uitgebreid onderzoek
te doen naar beschikbare plekken voor kleinschalige sociale woningbouw.
Dit houdt in dat gronden, maar ook gebouwen van publiekrechterlijke organisaties op hun bruikbaarheid hiervoor
moeten onderzocht worden. STEBO heeft dat zeer grondig gedaan, wat resulteerde in bijgaande actieprogramma
voor de activering van mogelijke gronden en gebouwen.
Aan de raad wordt gevraagd dit actieprogramma goed te keuren, dit is belangrijk in het kader van het gemeentelijk
sociaal woonbeleid, maar ook voor het verkrijgen van de nodige subsidie ikv lokaal woonbeleid.

Met collegiale groeten,

Rik Tomsin
Voorzitter

