Gemeenteraad van donderdag 27 mei 2021 om 20u00
U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 27 mei 2021 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.

Vragen van raadsleden

De raadsleden kunnen vragen stellen buiten de agendapunten van de raad. De antwoorden worden gegeven door
burgemeester en schepenen.
2.

Politiereglement betreffende clubhuizen van motorclubs

De gemeente Voeren wenst een gemeentelijk politiereglement betreffende het oprichten van een clubhuis voor
motorclubs in te voeren.
3.

Advies over jaarrekening 2020 - kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-Voeren

De jaarrekening 2020 van het kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-Voeren wordt voor advies voorgelegd aan de
gemeenteraad. Hierbij een samenvattend overzicht van de gemeentelijke toelagen en de overschotten voor het
boekjaar 2020.
Exploitatie

Investeringen

Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage
Sint-Martinus (Sint-Martens-Voeren)

4.

€ 17.576,46

€ 24.914,91

€ 0,00

Overschot
€ 123.270,99

Advies over jaarrekening 2020 - kerkbestuur Sint-Petrus Teuven

De jaarrekening 2020 van het kerkbestuur Sint-Petrus Teuven wordt voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad.
Hierbij een samenvattend overzicht van de gemeentelijke toelagen en de overschotten voor het boekjaar 2020.
Exploitatie

Investeringen

Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage
Sint-Petrus (Teuven)

5.

€ 14.109,70

€ 16.188,65

€ 0,00

Overschot
€ 0,00

Advies over jaarrekening 2020 - kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal

De jaarrekening 2020 van het kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal wordt voor advies voorgelegd aan de
gemeenteraad. Hierbij een samenvattend overzicht van de gemeentelijke toelagen en de overschotten voor het
boekjaar 2020.
Exploitatie

Sint-Heribertus (Remersdaal)

Investeringen

Gem. Toelage

Overschot

Gem. Toelage

Overschot

€ 18.392,71

€ 34.508,10

€ 0,00

€ 0,00

6.

Advies over jaarrekening 2020 - kerkbestuur OLV Ten Hemelopneming Moelingen

De jaarrekening 2020 van het kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming Moelingen wordt voor advies
voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierbij een samenvattend overzicht van de gemeentelijke toelagen en de
overschotten voor het boekjaar 2020.
Exploitatie
Gem. Toelage
Onze-Lieve-Vrouw ten
Hemelopneming (Moelingen)

7.

€ 26.546,61

Investeringen

Overschot Gem. Toelage

Overschot

€ 2.096,34

€ 42.823,67

€ 0,00

Advies over jaarrekening 2020 - kerkbestuur Sint-Lambertus 's-Gravenvoeren

De jaarrekening 2020 van het kerkbestuur Sint-Lambertus ‘s-Gravenvoeren wordt voor advies voorgelegd aan de
gemeenteraad. Hierbij een samenvattend overzicht van de gemeentelijke toelagen en de overschotten voor het
boekjaar 2020.
Exploitatie

Investeringen

Gem. Toelage Overschot Gem. Toelage Overschot
Sint-Lambertus (‘s-Gravenvoeren)

8.

€ 28.723,86

€ 14.981,51

€ 0,00

€ 6.718,73

Advies over jaarrekening 2020 - kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren

De jaarrekening 2020 van het kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren wordt voor advies voorgelegd aan de
gemeenteraad. Hierbij een samenvattend overzicht van de gemeentelijke toelagen en de overschotten voor het
boekjaar 2020.
Exploitatie

Sint-Petrus (Sint-Pieters-Voeren)

9.

Investeringen

Gem. Toelage

Overschot

Gem. Toelage

Overschot

€ 38.135,41

€ 10.263,19

€ 0,00

€ 22.359,25

Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 10.05.2021

De raad neemt kennis van het verslag van het overlegcomité tussen gemeente en OCMW van 10 mei 2021.

Financiën
10.

Vaststelling jaarrekening 2020: gedeelte gemeente Voeren

De gemeenteraad wordt gevraagd zijn gedeelte van de jaarrekening voor boekjaar 2020 vast te stellen. De
jaarrekening, de toelichting en de documentatie werden veertien dagen voor de raad aan de raadsleden ter
beschikking gesteld.
11.

Goedkeuring jaarrekening 2020: gedeelte OCMW Voeren

Teneinde de gezamenlijke jaarrekening voor 2020 definitief vast te stellen, dient de gemeenteraad het deel van de
jaarrekening van het OCMW Voeren goed te keuren.
12.

Belasting op het verblijf: aanslagjaar 2022

Voor het aanslagjaar 2022 wordt de belasting op het verblijf ongewijzigd verder gezet ten opzichte van 2021. 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.

13.

Belasting op de kampeerterreinen: aanslagjaar 2022

Voor het aanslagjaar 2022 wordt de belasting op de kampeerterreinen ongewijzigd verder gezet ten opzichte van
2021. 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.
14.

Inwerkingtreding deel B (terrassen) van het reglement: Belasting op de inname openbaar domein en
openbare weg: aanslagjaren 2020-2025

Deel B terrassen van het reglement op de inname openbaar domein en openbare weg werd voor aanslagjaar 2020
opgeheven ter vermindering van de gemeentelijke belastingdruk ingevolge de coronamaatregelen. Gezien de terrassen
pas vanaf 8 mei 2021 hebben mogen openen, onder verschillende praktische beperkingen, wordt het reglement
aangepast zodat Deel B terrassen in werking treedt vanaf aanslagjaar 2022 in plaats van 2021.

Vrije tijd
15.

Aanpassing statuten Projectvereniging Erfgoed Haspengouw

De projectvereniging Erfgoed Haspengouw werd uitgebreid met drie nieuwe gemeenten. Tevens was het opportuun om
de projectvereniging van naam te veranderen naar “Projectvereniging Erfgoed Haspengouw”. Naar aanleiding van beide
wijzigingen, wenst de projectvereniging haar statuten aan te passen. De gemeenteraad wordt gevraagd de aangepaste
statuten goed te keuren.

Grondgebiedzaken
16.

Goedkeuring Klimaatactieplan 2030 in het kader van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en
Energie

In mei 2019 heeft de Gemeenteraad beslist om het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie te tekenen.
Daarmee heeft de gemeente Voeren zich geëngageerd om binnen twee jaar een klimaatactieplan op te stellen met
acties die uitgevoerd zullen worden tussen nu en 2030 om de CO2-uitstoot op het grondgebied van Voeren terug te
dringen met 40 procent en de gemeente bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.
Dit klimaatactieplan is opgemaakt in nauw overleg met de gemeentelijke milieuadviesraad en een speciaal opgerichte
werkgroep klimaat (onderdeel van de milieuadviesraad).

17.

Goedkeuring huishoudelijk reglement en afsprakennota milieuadviesraad 2019-2025

Het huishoudelijk reglement en de afsprakennota voor de milieuadviesraad 2019-2025 zijn op 11-05-2021 vastgesteld
door de milieuadviesraad. Beiden dienen bekrachtigd te worden door de raad.

18.

Goedkeuring aangepast afsprakenkader met SVK Houtvast

Op 24 oktober 2018 keurde de Vlaams Minister bevoegd voor Wonen het afsprakenkader goed tussen de gemeenten
Kortessem, Riemst en Voeren, het SVK Houtvast en Stebo vzw, projectuitvoerder van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Haspengouw en Voeren. Dit afsprakenkader regelt het afleveren van conformiteitsattesten
door Stebo vzw, in opdracht van de gemeente, op vraag van het SVK Land van Loon bij nieuwe inhuringen of voor het
eerder ingehuurd patrimonium. Door de oprichting van het nieuwe intergemeentelijke samenwerkingsverband “IGSW
Zuidoost-Limburg” tussen de gemeenten Hoeselt, Riemst en Voeren, werd het werkingsgebied van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband aangepast voor de periode 2020-2025. Dit vraagt een aanpassing van het
afsprakenkader.
Door de inwerkingtreding van het online werkingsportaal woningkwaliteit (VLOK) sinds 2018, is het aangewezen om
kleine aanpassingen door te voeren in het bestaande afsprakenkader.

19.

Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2020 - Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep
Haspengouw - PDPO III

Het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 van de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw – PDPO
III dienen goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.

20.

Kleine Landeigendom - gewone algemene vergadering, 27 mei 2021, bekrachtiging

Op 27 mei 2021 vindt een gewone algemene vergadering van Kleine Landeigendom plaats. Het besluit van het
college van burgemeester en schepenen van 6 mei betreffende de algemene vergadering dient bekrachtigd te worden
door de gemeenteraad.

21.

Limburg.net - Algemene Vergadering, 23 juni

De gemeenteraad wordt gevraagd om de agenda van de Algemene Vergadering van Limburg.net van 23 juni 2021
goed te keuren.

22.

Ethias - Gewone Algemene Jaarvergadering 2021

Ethias nodigt de gemeente Voeren uit voor de gewone algemene jaarvergadering van 2021.

23.

De Lijn - 30ste algemene vergadering van aandeelhouders - uitnodiging, agenda en stemformulier

De gemeente wordt uitgenodigd op de 30ste Algemene vergadering van De Lijn en te stemmen op agendapunten 3, 4
en 5

24.

Dienstverlenende Vereniging Cipal - oproeping Algemene Vergadering

De gemeente wordt uitgenodigd op de Algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal

25.

De Watergroep - Algemene vergadering

De Watergroep nodigt de gemeente Voeren uit voor de statutaire algemene vergadering van vrijdag 11 juni 2021 om
10u30.

26.

Algemene vergadering Woonzo - goedkeuring agenda

Woonzo organiseert een algemene vergadering op 12 juni 2021. De raad wordt gevraagd om de agenda goed te
keuren.

27.

Gemeentelijk RUP bedrijventerrein Schophem: voorlopige aanvaarding

Het RUP bedrijventerrein Schophem wordt opgesteld om het plaatselijk bedrijf “Hobbyshop Debougnoux” toe te laten
haar terrein functioneel te ordenen en beperkt uit te breiden.
Het studiebureau heeft een voorontwerp gemaakt, dat voor advies voorgelegd is aan de betrokken Vlaamse en
Provinciale administraties in een plenaire adviesronde. De gemeenteraad wordt gevraagd de voorlopige aanvaarding
goed te keuren.

28.

Deelname aankoopcentrale VEB voor de levering van gas en groene elektriciteit

Voorstel om de gemeente Voeren evenals de Politiezone Voeren aan te sluiten en te beroepen op de aankoopcentrale
Vlaams EnergieBedrijf (VEB) voor de plaatsing van opdrachten (gas + groene elektriciteit), waarbij Proclim (Centrale
Aankoopdienst van het provinciebestuur Limburg) erover waakt dat de leveringsvoorwaarden gunstig zijn voor alle
Limburgse lokale besturen.

29.

Aankoop graaflaadcombinatie: Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

De graafarm van de huidige graaflaadcombinatie (case) is defect en de herstelkosten lopen hoog op. De machine is
op leeftijd en vertoont heel wat slijtage. Daarom wordt het voordeliger geacht om te investeren in een nieuwe machine
in plaats van de huidige te laten herstellen.
De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het aankoopbestek en lastvoorwaarden voor de
aankoop van een graaflaadcombinatie voor de dienst Grondgebiedzaken.

30.

Betonverharding loods Technische Dienst: silo en terreinverharding : Goedkeuring lastvoorwaarden
en gunningswijze

Voor een goede werking van de technische dienst is het aangewezen om een gepolierde betonverharding te voorzien
in de loods, voor silo’s achter aan het technische centrum en voor de verbindingstukken van de loods en silo’s met de
bestaande betonverharding.
De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan het aankoopbestek en lastvoorwaarden voor “
betonverharding loods, silo’s en terreinverharding aan de Technische Dienst – Gemeente voeren

Met collegiale groeten,

Rik Tomsin
Voorzitter

