Gemeenteraad van donderdag 28 mei 2020 om 20u00
U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 28 mei 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

1.

Bekrachtiging verordening inzake openbare vergadering met beperkt publiek

De burgemeester nam op woensdag 20 mei 2020 een besluit op basis van artikel 134§1 en 135§2 van de Nieuwe
Gemeentewet betreffende de fysieke organisatie van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
waarbij beperkt publiek wordt toegelaten. Op die manier kunnen de maatregelen van social distance gegarandeerd
worden. 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.
3.

Besluit tot vermindering van de gemeentelijke belastingdruk voor aanslagjaar 2020 voor de
Voerense toeristische sector, naar aanleiding van de maatregelen in verband met de bestrijding van
het coronavirus COVID-19

In navolging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 maart 2020 wordt aan de
gemeenteraad een besluit voorgelegd met als doel de vermindering van de gemeentelijke belastingdruk voor de
toeristische sector voor aanslagjaar 2020. Dit ingevolge de maatregelen in verband met de bestrijding van het
coronavirus COVID-19. Specifiek wordt voorgesteld volgende belastingen voor aanslagjaar 2020 op te heffen: belasting
op het verblijf, belasting op de kampeerterreinen, belasting op de inname openbaar domein en openbare weg: deel B
terrassen.
4.

Vaststelling jaarrekening 2019 gemeente Voeren

De jaarrekening 2019 van de gemeente Voeren wordt voor goedkeuring voorgelegd.
5.

Goedkeuring jaarrekening 2019 OCMW Voeren

De jaarrekening 2019 van het OCMW Voeren wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
6.

Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 1: 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.
7.

Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 1: 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.
8.

Advies over jaarrekening 2019 - kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-Voeren

De jaarrekening 2019 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 2019.

Exploitatie

Investeringen

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

9.

€ 553,59

€ 5.609,31

€ 0,00

Overschot
€ 123.270,99

Advies over jaarrekening 2019 - kerkbestuur Sint-Petrus Teuven

De jaarrekening 2019 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 2019.
Exploitatie

Investeringen

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

10.

€ 11.743,74

€ 10.338,37

€ 0,00

€ 0,00

Advies over jaarrekening 2019 - kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal

De jaarrekening 2019 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 2019.
Exploitatie

Sint-Heribertus (Remersdaal)

11.

Investeringen

Gem. Toelage

Overschot

Gem. Toelage

Overschot

€ 10.209,53

€ 23.881,90

€ 3.826,67

€ 0,00

Advies over jaarrekening 2019 - kerkbestuur OLV Ten Hemelopneming Moelingen

De jaarrekening 2019 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 2019.
Exploitatie
Gem. Toelage
Onze-Lieve-Vrouw ten
Hemelopneming (Moelingen)

12.

€ 27.627,46

Investeringen

Overschot Gem. Toelage

Overschot

€ 2.783,81

€ 42.823,67

€ 0,00

Advies over jaarrekening 2019 - kerkbestuur Sint-Lambertus 's-Gravenvoeren

De jaarrekening 2019 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 2019.
Exploitatie

Investeringen

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

€ 0,00

€ 12.950,72

€ 0,00

€ 0,00

13.

Advies over jaarrekening 2019 - kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren

De jaarrekening 2019 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 2019.
Exploitatie
Gem. Toelage Overschot
Sint-Petrus (Sint-Pieters-Voeren)

14.

€ 27.282,40

€ 3.293,80

Investeringen
Gem. Toelage

Overschot

€ 0,00

€ 19.773,06

Rechtzetting: Overeenkomst tussen gemeente Voeren, kerkbestuur 's-Gravenvoeren en bisdom
Hasselt

Overwegende een materiële vergissing die geslopen is in de overeenkomst tussen de gemeente Voeren, het
kerkbestuur Sint-Lambertus en het Bisdom Hasselt in verband met de vertegenwoordigers die optreden voor de
gemeente Voeren. Dit wordt bij deze rechtgezet. Inhoudelijk blijft de overeenkomst ongewijzigd zoals goedgekeurd op
de gemeenteraad van 7 mei 2020.
15.

Aanpassing statuten welzijnsraad

De statuten worden op een aantal punten aangepast en verduidelijkt. De raad wordt gevraagd hiermee akkoord te
gaan.
16.

Kennisneming schorsingsbesluit van de gouverneur van 20.04.2020

De gouverneur heeft op 20.04.2020 artikel 3 van het besluit van de gemeenteraad van 23.01.2020 inzake de vraag
naar gemeentelijke bijdrage van het kerkbestuur van ’s-Gravenvoeren geschorst. De gemeenteraad wordt hiervan in
kennis gesteld en gevraagd het betreffende artikel te rechtvaardigen dan wel in te trekken.
17.

Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 12.05.2020

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag van het overlegcomité tussen gemeente en OCMW van 12
mei 2020.
18.

Camerabewaking gemeentelijke gebouwen

In 2012 plaatste de gemeente bewakingscamera’s in en rondom het gemeentehuis. Deze camera’s werden recent
vernieuwd. Tevens vond er een uitbreiding plaats door plaatsing van bewakingscamera’s in en rondom het technisch
centrum. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het vernieuwde advies van de korpschef wnd. en de
camera policy goed te keuren.
19.

Rapportering klachten 2019

Artikel 303 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de algemeen directeur jaarlijkse rapporteert over de klachten die
werden ingediend tegen de gemeente. De gemeenteraad neemt hiervan kennis.
20.

Verlenging hantering subsidiereglement verenigingen

De subsidiereglementen voor de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen lopen tot en met werkingsjaar 2019. De
gemeenteraad wordt gevraagd om deze reglementen met één jaar te verlengen als overgangsmaatregel.
21.

Fluvius, vernieuwing elektriciteitsnet Sint-Pieters-Voeren

Fluvius’ afdeling riolering zal in 2020-2021 het gemengd rioleringsnet in St-Pieters-Voeren scheiden met aanleg van
een DWA-collector buis langs de Sint-Pieterstraat, Zwaan, Drink, Peerds, Brabant, Rullen. Daarbij ontstaat voor Fluvius
de synergiemogelijkheid om elektriciteitskabels ondergronds te leggen, voornamelijk de 15kV-leiding tussen Crutzberg,
via St-Pietersstraat tot op Rullen.
Hierbij zal Fluvius 2 nieuwe trafocabines bouwen, die vervolgens aangesloten dienen te worden op bestaand
bovengronds LS-net. Bij deze werken kunnen op een aantal plaatsen ook LS- en OV-leidingen ondergronds gelegd
worden mits financiële bijdrage door de gemeente. De gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring hiervoor te
geven.

22.

Openbare verkoop in onbruikgeraakte voertuigen en verlichting

De raad wordt gevraagd om de openbare verkoop van een aantal gemeentelijke goederen goed te keuren en hiervoor
samen te werken met de firma I&O Auctions.
23.

Algemene vergadering Woonzo - goedkeuring agenda

Woonzo organiseert een algemene vergadering op 13 juni 2020. De raad wordt gevraagd om de agenda goed te
keuren.
24.

Uitnodiging Algemene Vergadering Limburg.net - 24.06.2020 - goedkeuring agenda

De gemeenteraad wordt gevraagd om de agenda van de Algemene Vergadering van Limburg.net van 24 juni 2020
goed te keuren.
25.

Ethias - Gewone Algemene Vergadering 2020

Ethias nodigt de gemeente Voeren uit voor de gewone algemene vergadering van 2020. De gemeenteraad wordt
gevraagd de agenda goed te keuren.
26.

De Lijn - 29ste Algemene vergadering, bekrachtiging

Bekrachtiging van het collegebesluit van 14 mei betreffende de goedkeuring van de agenda van de algemene
vergadering van aandeelhouders van De Lijn op 26 mei 2020.
27.

Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2019 - interlokale Vereniging Plaatselijke Groep
Haspengouw - PDPO III

Het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 van de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw – PDPO
III dienen goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
28.

Aankoop van technische benodigdheden: Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te
nodigen firma's

De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan het aankoopbestek en lastvoorwaarden voor de
aankoop van technische benodigdheden voor de dienst Openbare Werken.
29.

Aankoop van bouwmaterialen : Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen
firma's

De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan het aankoopbestek en lastvoorwaarden voor de
aankoop van bouwmaterialen voor de dienst Openbare Werken.

Met collegiale groeten,

Rik Tomsin
Voorzitter

