Gemeenteraad van donderdag 27 februari 2020
BESLUITENLIJST
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Steven Heusschen: Raadslid

Openbare zitting
1.

Vragen van raadsleden

Er werden twee vragen gesteld door raadslid Happart. De burgemeester heeft de vragen beantwoord.
2.

Kennisneming van de goedkeuring van het besluit over de definitieve vaststelling van het
meerjarenplan 2020-2025

De provinciegouverneur keurde op 17 januari 2020 het besluit van de gemeenteraad van 28 november 2019 over
de definitieve vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 goed.
3.

Goedkeuring overeenkomst nr. 20/028 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de gemeente Voeren voor de automatische
toekenning van aanvullende rechten

In de gemeenteraad van 26 september 2019 werd het belastingreglement met betrekking tot het inzamelen en
verwerken van huishoudelijke afvalstoffen voor aanslagjaren 2020 en 2021 goedgekeurd. Het reglement staat een
belastingvermindering van 50 euro toe aan belastingplichtigen die recht hebben op de verhoogde
verzekeringstegemoetkoming. Met het oog op de identificatie van deze belastingplichtigen wordt een
overeenkomst met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid aangegaan die gegevensuitwisseling mogelijk maakt. De
gemeenteraad keurde deze overeenkomst goed.
Voor: 13
4.

Tegen: 0

Onthouding: 0 Ongeldig: 1

Blanco: 0

Lijst nominatieve subsidies 2020

De lijst met nominatieve subsidies voor 2020 werd goedgekeurd overeenkomstig artikel 41, 23° van het Decreet
Lokaal Bestuur.
Voor: 9
5.

Tegen: 1

Onthouding: 3 Ongeldig: 1

Blanco: 0

Non-consensus: Kerkbestuur Sint-Lambertus - betalingen uit te voeren januari 2020

Omwille van een non-consensus in het college van 30 januari 2020 wordt de vraag van het kerkbestuur SintLambertus naar financiële middelen voor het uitvoeren van betalingen geagendeerd op de gemeenteraad.
De gemeenteraad ging akkoord.
Voor: 9
6.

Tegen: 4

Onthouding: 0 Ongeldig: 1

Blanco: 0

Kennisneming van het voorstel van het bisdom tot het verlenen van een renteloze lening aan het
kerkbestuur van 's-Gravenvoeren

Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van 13.02.20 kennis van de brieven van het Bisdom
waarin zij zich akkoord verklaren tot het toestaan van een renteloze lening aan het kerkbestuur van ’s-

Gravenvoeren om het openstaande kaskrediet bij KBC af te lossen. De gemeenteraad wordt gevraagd om hiervan
kennis te nemen en zich borg te stellen.
Voor: 9
7.

Tegen: 4

Onthouding: 0 Ongeldig: 1

Blanco: 0

Goedkeuring aanpassing organogram gemeente-OCMW

Het personeelskader werd onderzocht rekening houdend met toekomstige pensioneringen, verdere integratie
tussen gemeente en OCMW en de aanpak van enkele knelpunten. Hiervoor wil men een aantal aanpassingen
doorvoeren in het organogram. Dit werd positief geadviseerd in het managementteam en met de vakbonden
besproken.
Voor: 11
8.

Tegen: 1

Onthouding: 1 Ongeldig: 1

Blanco: 0

I&O Auctions - Opdrachtofferte, online veiling van diverse materialen van de gemeente

De gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereenkomst en de opdrachtofferte van I&O Auctions betreffende de
online veiling van diverse materialen van de gemeente goed.
Voor: 13
9.

Tegen: 0

Onthouding: 0 Ongeldig: 1

Blanco: 0

Aanstelling afgevaardigde Gemeentelijke Holding NV in vereffening

Aangezien Huub Broers werd aangeduid als afgevaardigde en hij in tussentijd ontslag heeft genomen, dient er een
nieuwe afgevaardigde gekozen te worden.
De raad duidde burgemeester Joris Gaens aan als afgevaardigde.
10.

IOED Oost Haspengouw en Voeren - aanduiding afgevaardigde en plaatsvervanger

IOED Oost – Haspengouw en Voeren vraagt aan de gemeenteraad om een afgevaardigde en plaatsvervanger aan
te duiden.
Burgemeester Joris Gaens werd aangeduid als afgevaardigde. Shanti Huynen als plaatsvervanger.
11.

Aanstelling afgevaardigde - Woonzo

Aangezien Joris Gaens als gewezen voorzitter van het OCMW werd aangeduid als afgevaardigde en hij in
tussentijd burgemeester is geworden, dient er een nieuwe afgevaardigde gekozen te worden.
OCMW-voorzitter Hilde Broers werd aangeduid als afgevaardigde.
12.

Algemene Vergadering Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren - 9 maart 2020 goedkeuring agenda

De Algemene Vergadering Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vindt plaats op 9 maart 2020. De raad
wordt gevraagd de agenda goed te keuren.
13.

Regierol Sociale Economie - Aanstelling Afgevaardigde

Er wordt gevraagd om een nieuwe afgevaardigde aan te duiden voor de Regierol Sociale Economie.
OCMW-voorzitter Hilde Broers werd aangeduid als afgevaardigde.
14.

Wijkwerken - aanstelling afgevaardigde

Er wordt gevraagd om een nieuwe afgevaardigde aan te duiden voor de intergemeentelijke samenwerking rond
Wijkwerken.
OCMW-voorzitter Hilde Broers werd aangeduid als afgevaardigde.
15.

Retributiereglement voor hout hakselen op privé-eigendom

De gemeente wenst enkele wijzigingen door te voeren aan het retributiereglement voor hout hakselen op privéeigendom naar aanleiding van de overgang naar OPTIMO, waaronder de dienst ophaling van snoeihout geleverd
door Limburg.net. De wijzigingen betreffen volgende zaken: beperking periode van hakselen aan huis, prijsstijging
van de dienst, verhogen van de kost van afvoer, minimale en maximale hoeveelheid te hakselen snoeihout.
Voor: 9
16.

Tegen: 1

Onthouding: 3 Ongeldig: 1

Blanco: 0

Retributiereglement op in beslag of in bewaring genomen goederen
en wegtakelen van voertuigen

De gemeente wenst een retributie te stellen op in beslag of in bewaring genomen goederen.
Voor: 12
17.

Tegen: 0

Onthouding: 1 Ongeldig: 1

Blanco: 0

Belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen: aanslagjaren 2020-2025 - correctie

Het reglement inzake verwaarloosde gebouwen en woningen is nieuw, dit volgt uit de vaststelling dat een loutere
heffing op leegstand niet voldoende is om in sommige gevallen de eigenaars aan te zetten tot acties. Verder werd
vastgesteld dat sommige gebouwen, die geen woonfunctie hebben, langdurig leeg staan en daardoor
verwaarloosd worden en verkrotten, en niet met het reglement op leegstand kunnen aangepakt worden.
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt bijgevolg een belasting geheven op verwaarloosde woningen en
gebouwen in Voeren.
De herneming van dit agendapunt uit de gemeenteraad van december 2019 heeft louter te maken met een fout die
in artikel 7 geslopen is, waar STEBO de gemeente op heeft attent gemaakt, en die hierbij rechtgezet wordt.
Tevens wordt het bijhorende technisch verslag ook voorgelegd ter goedkeuring
Voor: 13
18.

Tegen: 0

Onthouding: 0 Ongeldig: 1

Blanco: 0

Politiereglement Milieupark -aanpassing

Ovam gaat de richtlijnen voor inzameling van asbest op milieuparken verstrengen. Om hierop in te spelen en
bijkomende inrichtingskosten op de recyclageparken te voorkomen stelt Limburg.net voor om asbest verplicht
verpakt te laten aanleveren op het milieupark. De gemeente wenst hierop in te gaan en zal de zakken die
Limburg.net hiervoor voorziet, te koop aanbieden op het gemeentehuis en milieupark.
Voor: 13
19.

Tegen: 0

Onthouding: 0 Ongeldig: 1

Blanco: 0

goedkeuring afsprakennota landbouwraad

De afsprakennota tussen de gemeente en de landbouwraad werd goedgekeurd door de landbouwraad en dient
nog goedgekeurd te worden door de gemeente
Voor: 12
20.

Tegen: 0

Onthouding: 1 Ongeldig: 1

Blanco: 0

Wijziging rentevoorwaarden Belfius en gevolg voor de politiezone Voeren

Ten gevolge van het gewijzigd rentebeleid van Belfius dient er een maatregel te worden genomen om niet
geconfronteerd te worden met negatieve rente op de zichtrekening. De gemeenteraad wordt gevraagd deze
maatregel te bekrachtigen.
Voor: 9
21.

Tegen: 3

Onthouding: 1 Ongeldig: 1

Blanco: 0

Kennisneming goedkeuring budget 2020 PZ Voeren

Het budget 2020 van de politie werd door de gouverneur op 23 januari 2020 goedgekeurd. De gemeenteraad
neemt kennis van de brief van het federaal toezicht.
22.

Deelname aan de aspiranten-mobiliteit 2020-A1

De gemeenteraad dient het principeakkoord van het college van burgemeester en schepenen van 23 januari 2020
voor deelname aan de aspiranten-mobiliteit 2020-A1 te bevestigen.

Voor: 13
23.

Tegen: 0

Onthouding: 0 Ongeldig: 1

Blanco: 0

Kennisgeving vacantverklaring 1 INP in de Politiezone Voeren voor mobiliteitscyclus 2020-01

Voor 2020 wordt opnieuw één plaats voor een inspecteur vacant gesteld in de mobiliteit 2020-01.
Voor: 13
24.

Tegen: 0

Onthouding: 0 Ongeldig: 1

Blanco: 0

Samenstelling plaatselijke selectiecommissie tot aanwerving van 1 INP in de politiezone Voeren
MOB 2020-01

Ten gevolge van de vacanststelling van één plaats inspecteur in de mobiliteit 2020-01 dient de selectiecommissie
te worden samengesteld
Voor: 12

Tegen: 0

Onthouding: 1 Ongeldig: 1

Blanco: 0

Gesloten zitting
25.

Aanstelling van een inspecteur algemene diensten PZ Voeren

De raad besloot op 28 november 2019 om één betrekking van inspecteur-algemene diensten vacant te stellen. De
examens zijn inmiddels voorbij en de selectiecommissie heeft een verslag opgesteld. De raad wordt gevraagd om
één INP aan te werven vanaf 1 mei 2020.
Voor: 12

Tegen: 1
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