
Gemeenteraad van donderdag 28 november 2019 om 20u00

U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 28 november 2019 om 20u00. Deze zitting vindt plaats in 
de raadszaal van het gemeentehuis.

De dossiers liggen ter inzage in het gemeentehuis.

Agenda
Openbare zitting

Financiën

1.  Vaststelling meerjarenplan 2020-2025: gedeelte gemeente

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

2.  Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025: gedeelte OCMW

Nadat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk hun eigen deel van het 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 het meerjarenplan definitief vastgesteld.

Interne Zaken

3.  Vragen van raadsleden

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

4.  Goedkeuring deontologische code raadsleden

De raad dient een deontologische code aan te nemen (art. 39 DLB). Er wordt gevraagd om deze code goed te keuren.

5.  Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW
De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de notulen van het overlegcomité tussen gemeente en OCMW van 7 
november 2019.

Financiën

6.  Kennisneming goedkeuring budgetwijziging 2 van 2019 gemeente Voeren

De budgetwijziging 2 voor het boekjaar 2019, die werd vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 24 oktober 2019, 
werd door de gouverneur goedgekeurd op 31 oktober 2019. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen 
van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur.

7.  Budgetwijziging 2019 nr. 3

Aan de gemeenteraad wordt een tweede budgetwijziging voor het jaar 2019 voorgelegd. Deze bevat de evaluatie van 
de resterende investeringskredieten voor 2019 en een aantal wijzigingen aan het exploitatiebudget. 

8.  Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing: aanslagjaren 2020-2025

De gemeenteraad dient uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 
dat aanslagjaar vast te stellen. Er wordt voorgesteld het aantal opcentiemen voor de aanslagjaren 2020-2025 vast te 
stellen op 945 opcentiemen.

9.  Aanvullende belasting op de personenbelasting: aanslagjaren 2020-2025

De gemeenteraad dient uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar het percentage van de aanvullende belasting op de 
personenbelasting vast te stellen voor dat aanslagjaar. Er wordt voorgesteld het percentage voor de aanslagjaren 
2020-2025 vast te stellen op 7,5%.



Interne Zaken

10.  Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2020 aan de brandweerzone Oost-Limburg

De gemeenteraad wordt gevraagd om de gemeentelijke dotatie voor 2020 aan de brandweerzone Oost-Limburg goed 
te keuren.

11.  Wijziging statuten jeugdraad 2019-2025

De gemeenteraad stelde in zitting van 26 september de statuten van de jeugdraad opnieuw vast. In de statuten bleek 
echter nog een leeftijdsgrens opgenomen. Deze leeftijdsgrens wordt geschrapt. De raad wordt gevraagd haar 
goedkeuring te geven voor deze wijziging.

12.  Samenstelling gemeentelijke adviesraad: Jeugdraad

De gemeenteraad keurde in zitting van 27 juni het inspraakreglement goed. Daaropvolgend werd in de raad van 26 
september de statuten van de respectievelijke adviesraden goedgekeurd. De raad wordt nu gevraagd om de 
samenstelling van de jeugdraad goed te keuren.

13.  Samenstelling gemeentelijke adviesraad: LOK

De gemeenteraad keurde in zitting van 27 juni het inspraakreglement goed. Daaropvolgend werd in de raad van 26 
september de statuten van de respectievelijke adviesraden goedgekeurd. De raad wordt nu gevraagd om de 
samenstelling van het LOK goed te keuren.

14.  Samenstelling gemeentelijke adviesraad: Welzijnsraad

De gemeenteraad keurde in zitting van 27 juni het inspraakreglement goed. Daaropvolgend werd in de raad van 26 
september de statuten van de respectievelijke adviesraden goedgekeurd. De raad wordt nu gevraagd om de 
samenstelling van de welzijnsraad goed te keuren.

15.  Samenstelling gemeentelijke adviesraad: Landbouwraad

De gemeenteraad keurde in zitting van 27 juni het inspraakreglement goed. Daaropvolgend werd in de raad van 26 
september de statuten van de respectievelijke adviesraden goedgekeurd. De raad wordt nu gevraagd om de 
samenstelling van de landbouwraad goed te keuren.

16.  Samenstelling gemeentelijke adviesraad: Milieuraad

De gemeenteraad keurde in zitting van 27 juni het inspraakreglement goed. Daaropvolgend werd in de raad van 26 
september de statuten van de respectievelijke adviesraden goedgekeurd. De raad wordt nu gevraagd om de 
samenstelling van de milieuraad goed te keuren.

17.  Samenstelling gemeentelijke adviesraad: Bibliotheekbeheersorgaan en Sportraad

De gemeenteraad keurde in zitting van 27 juni het inspraakreglement goed. Daaropvolgend werd in de raad van 26 
september de statuten van de respectievelijke adviesraden goedgekeurd. Aangezien er zich slechts een beperkt 
aantal kandidaten voor beide raden hebben aangemeld, wordt de raad gevraagd naar haar standpunt.

Burgerzaken

18.  Reglement betreffende het onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats van personen op het 
grondgebied van de gemeente Voeren

De raad wordt gevraagd een reglement goed te keuren met betrekking tot de vaststelling van nadere regels inzake de 
controle van de hoofdverblijfplaats van personen op het grondgebied van Voeren.

19.  Reglement betreffende het toekennen van huisnummers op het grondgebied van de gemeente 
Voeren

De raad wordt gevraagd een reglement goed te keuren met betrekking tot de toekenning van huisnummers op het 
grondgebied van Voeren.

Grondgebiedzaken

20.  Fluvius - Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Fluvius vraagt de gemeenteraad om het nieuwe retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk 
openbaar domein goed te keuren voor de periode 2020-2021-2022



21.  Dienstverlenende Vereniging Cipal - oproeping Algemene Vergadering, 12 december 

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

22.  Goedkeuring agenda Algemene Vergadering Limburg.net 19 december 2019 om 18 uur

De Algemene Vergadering van Limburg.net zal doorgaan op donderdag 19 december 2019. De gemeenteraad wordt 
gevraagd om de agenda goed te keuren.

23.  Bouwen van een naschoolse kinderopvang: sanitair en centrale verwarming: Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze

De gemeente heeft beslist om een gebouw voor de naschoolse kinderopvang op te richten op een terrein gelegen op 
de campus van de Provinciale School.  Een architect is aangesteld en heeft een ontwerp uitgewerkt, samen met de 
gemeente en met vertegenwoordigers van de naschoolse kinderopvang.  Er werd recent een omgevingsvergunning 
afgeleverd voor dit gebouw.  Nu ligt het lastenboek voor de verwarming, verluchting en sanitaire installaties klaar voor 
goedkeuring.

24.  Noodzakelijke aanpassingswerken aan onthaal AC de Voor : Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze

In respons op een aantal steeds terugkerende problemen die met het huidige onthaal bestaan 
(temperatuurbeheersing, toegankelijkheid, beveiliging) is het nodig het huidige onthaal uit te breiden en te proberen 
alle gesignaleerde problemen op te lossen. Dit zal tevens de dienstverlening aan de burgers ten goede komen.

Het lastenboek en de aanbestedingsvoorwaarden worden nu ter goedkeuring voorgelegd.

Politie

25.  Principeakkoord voor aankoop motorfiets BMW voor het jaar 2020

Er wordt een principieel akkoord gevraagd van de gemeenteraad voor de aankoop van een motorfiets voor de 
politiezone Voeren op het nog goed te keuren budget 2020. Het betreft een reeds omgebouwde demo motorfiets die 
kan worden aangekocht voor de prijs van 10.635,90 euro incl. BTW in plaats van 17.000 euro incl. BTW. Verdere 
afhandeling in 2020 gebeurt door het college van burgemeester en schepenen wanneer de toezichthoudende 
overheid het politiebudget 2020 heeft goedgekeurd.

26.  Kennisgeving vacantverklaring 1 INP in de Politiezone Voeren voor mobiliteitscyclus 2019-05

De gemeenteraad wordt gevraagd 1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie – algemene diensten opnieuw 
vacant te verklaren vanaf 1 december 2019.

Met collegiale groeten,

Rik Tomsin

Voorzitter
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