Gemeenteraad van donderdag 07 mei 2020
BESLUITENLIJST
Aanwezig:

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

Afwezig:

Benoît Houbiers: Raadslid

Digitale zitting achter gesloten deuren
1.

Vragen van raadsleden

Er werd een vraag ingediend door raadslid Mailleu. De burgemeester heeft hierop geantwoord.
2.

Goedkeuring overeenkomst tussen gemeente Voeren, kerkbestuur Sint-Lambertus en het bisdom

In het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2020 betreffende de renteloze lening van het bisdom aan het
kerkbestuur van ’s-Gravenvoeren werd verwezen naar de opmaak van een overeenkomst tussen het kerkbestuur
van ’s-Gravenvoeren, het Bisdom en de gemeente Voeren inzake een financiële regeling voor de openstaande
schulden die het kerkbestuur heeft bij de gemeente.
Deze overeenkomst ligt nu voor ter goedkeuring van de gemeenteraad.
Voor: 10
TP 1

Tegen: 3

Onthouding: 0 Ongeldig: 1

Blanco: 0

Hulp voor de VZW’s die eigenaar zijn van culturele en /of sport infrastrukturen.

In deze corona tijden is het heel ingewikkeld voor de VZW’s die geen crisispremie mogen krijgen. We denken dat
het ook van hoog belang is om deze infrastrukturen te helpen. Als eenmaals het « normale »leven weer zal starten
moeten we hopen dat deze infrastrukturen er nog zullen zijn voor onze inwoners. Het is voor velen heel moeilijk om
te overleven zonder hulp.
Cultuur en sport voor iedereen moeten gewaarborgd worden door de gemeente.
Ons voorstel : een crisispremie van de gemeente ten hoogte van de onroerende voorheffing voor alle VZW’s met
infrastrukturen.
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