Gemeenteraad van donderdag 23 januari 2020
BESLUITENLIJST
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux: Schepenen
Grégory Happart, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen,
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont (vanaf punt 2):
Raadsleden
Rik Tomsin: Voorzitter
Joris Gaens: Burgemeester
Maike Stieners: Algemeen directeur
Michaël Henen: Raadslid

Openbare zitting
1.

Onderzoek geloofsbrieven en aanstelling gemeenteraadslid

Gezien dhr. Huub Broers ontslag heeft genomen als burgemeester en als raadslid per 1 januari 2020, werden de
geloofsbrieven van de eerste opvolgster, Alicia Dodemont onderzocht waarna de eed aflegde als raadslid.
2.

Vaststelling rangorde gemeenteraadsleden

De raad stelde de rangorde van de gemeenteraadsleden vast.
3.

Vragen van raadsleden

Er werd een vraag gesteld door raadslid Mailleu over het verloop van de ophaling van het huisvuil door Limburg.net
sinds 1 januari 2020. De burgemeester heeft een antwoord gegeven.
4.

Kennisneming goedkeuring budgetwijziging 3 van 2019 gemeente Voeren

De budgetwijziging 3 voor het boekjaar 2019, die werd vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 28 november
2019, werd door de gouverneur goedgekeurd op 10 december 2019. Aan de gemeenteraad nam hiervan kennis.
5.

Meerjarenplan 2020-2025: gecorrigeerd schema T1

Bij nazicht van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door beide raden op 28 november 2019, stelde de
toezichthoudende overheid in de digitale rapportering voor schema T1 een afwijking van 500 euro vast in
vergelijking met het PDF bestand. Het correct schema T1 werd goedgekeurd.
Voor: 10
6.

Tegen: 3

Onthouding: 0 Ongeldig: 1

Blanco: 0

Meerjarenplanwijziging 2014-2019 en budgetwijziging 2019 kerkbestuur Sint-Petrus Sint-PietersVoeren

Er worden nog een meerjarenplanwijziging en budgetwijziging voor 2019 van het kerkbestuur Sint-Petrus SintPieters-Voeren voorgelegd aan de gemeenteraad. Er wordt een verhoging van de exploitatietoelage met 5.659,07
euro gevraagd omwille van verminderde huuropbrengsten en het verlies door de toegepaste vrijstellingen bij de
uitbetaling van de verzekeringsvergoeding bij twee koperdiefstallen.
De gemeenteraad keurde dit goed.
Voor: 11
7.

Tegen: 2

Onthouding: 0 Ongeldig: 1

Blanco: 0

Non-consensus: Vraag naar werkingsmiddelen 2019 kerkbestuur Sint-Lambertus 's-Gravenvoeren

Omwille van een non-consensus in het college van 5 december 2019 met betrekking tot de vraag van het
kerkbestuur Sint-Lambertus ’s-Gravenvoeren naar werkingsmiddelen voor het jaar 2019, werd dit punt

geagendeerd op de gemeenteraad van 19 december 2019. Gezien het punt in die zitting werd uitgesteld, wordt het
nu opnieuw geagendeerd.
De gemeenteraad keurde het punt goed.
Voor: 10
8.

Tegen: 3

Onthouding: 0 Ongeldig: 1

Blanco: 0

Retributiereglement voornaamswijziging

Sinds 1 augustus 2018 is de bevoegdheid van voornaamswijziging overgeheveld naar de lokale besturen. Zij
kunnen voor deze dienstverlening een retributie vragen. De raad keurt het retributiereglement goed.
Voor: 10
9.

Tegen: 3

Onthouding: 0 Ongeldig: 1

Blanco: 0

Aanstelling plaatsvervanger afvaardiging VVSG

Aangezien dhr. Huub Broers werd aangeduid als plaatsvervanger en hij in tussentijd ontslag heeft genomen, dient
er een nieuwe plaatsvervanger gekozen te worden.
Joris Gaens werd aangeduid als plaatsvervanger.
Voor: 10
10.

Tegen: 1

Onthouding: 2 Ongeldig:

Blanco: 1

Aanstelling afgevaardigde Erkend Regionaal Samenwerkingsverband

Aangezien dhr. Huub Broers werd aangeduid als afgevaardigde en hij in tussentijd ontslag heeft genomen, dient er
een nieuwe afgevaardigde gekozen te worden.
Joris Gaens werd aangeduid als afgevaardigde.
Voor: 10
11.

Tegen: 1

Onthouding: 2 Ongeldig: 0

Blanco: 1

Aanstelling afgevaardigde Kleine Landeigendommen

Er wordt gevraagd om over te gaan tot een wijziging van afgevaardigde voor de algemene vergadering, alsook
voor de plaatsvervanger.
Hilde Broers werd aangeduid als afgevaardigde en Lizzy Buijsen als plaatsvervanger.

12.

Voor: 10

Tegen: 1

Onthouding: 1 Ongeldig: 0

Blanco: 2

Voor: 10

Tegen: 1

Onthouding: 2 Ongeldig: 0

Blanco: 1

Aanstelling afgevaardigde Ethias

Aangezien dhr. Huub Broers werd aangeduid als plaatsvervanger en hij in tussentijd ontslag heeft genomen, dient
er een nieuwe plaatsvervanger gekozen te worden.
Yolanda Daems werd aangeduid als afgevaardigde.
Voor: 10
13.

Tegen: 0

Onthouding: 2 Ongeldig: 0

Blanco: 2

Aanstelling afgevaardigde Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw

Aangezien Huub Broers werd aangeduid als afgevaardigde en hij in tussentijd ontslag heeft genomen, dient er een
nieuwe afgevaardigde gekozen te worden.
Joris Gaens werd aangeduid als afgevaardigde.
Voor: 10
14.

Tegen: 0

Onthouding: 3 Ongeldig: 0

Blanco: 1

Aanstelling afgevaardigde Bosgroep

Aangezien dhr. Huub Broers werd aangeduid als afgevaardigde en hij in tussentijd ontslag heeft genomen, dient er
een nieuwe afgevaardigde gekozen te worden.
Joris Gaens werd aangeduid als afgevaardigde.

Voor: 10
15.

Tegen: 1

Onthouding: 2 Ongeldig: 0

Blanco: 1

Aanstelling afgevaardigde vervoerregioraad

Aangezien dhr. Huub Broers werd aangeduid als afgevaardigde en hij in tussentijd ontslag heeft genomen, dient er
een nieuwe afgevaardigde gekozen te worden.
Joris Gaens werd aangeduid als afgevaardigde.
Voor: 12
16.

Tegen: 2

Onthouding: 0 Ongeldig: 0

Blanco: 0

Aanstelling plaatsvervanger algemeen comité Limburg.net

Aangezien dhr. Huub Broers werd aangeduid als plaatsvervanger en hij in tussentijd ontslag heeft genomen, dient
er een nieuwe plaatsvervanger gekozen te worden.
Joris Gaens werd aangeduid als afgevaardigde.
Voor: 10
17.

Tegen: 0

Onthouding: 2 Ongeldig: 0

Blanco: 2

Collector Voeren 20.705 - Teuvenbeek: principiële goedkeuring

Aquafin plant de aanleg aan een collector in Sinnich en Teuven (Gieveldstraat en Teuven-Dorp) en heeft
dienaangaande een omgevingsvergunning aangevraagd.
Aan de gemeenteraad keurt het voorliggende ontwerp goed.
Voor: 13
18.

Tegen: 0

Onthouding: 0 Ongeldig: 1

Blanco: 0

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 werden reeds een keer ter goedkeuring voorgelegd, en een
aanbesteding werd georganiseerd. Jammer genoeg werd geen enkele offerte ontvangen.
Daarom wordt het dossier met een gewijzigde procedure terug voorgelegd. De raad gaf haar goedkeuring.
Voor: 10
19.

Tegen: 3

Onthouding: 0 Ongeldig: 1

Blanco: 0

Samenstelling selectiecommissie INP

De raad keurde de samenstelling van de selectiecommissie voor de aanstelling van een inspecteur goed.
Voor: 13

Tegen: 0

Algemeen directeur
Maike Stieners

Onthouding: 0 Ongeldig: 1

Blanco: 0

Voorzitter
Rik Tomsin
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