Gemeenteraad van donderdag 29 maart 2018 om 20u30
U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 29 maart 2018 om 20u30. Deze zitting vindt plaats in de
raadszaal van het gemeentehuis.

Agenda
Openbare zitting
Secretariaat
1.

Vragen van raadsleden

De raadsleden kunnen vragen stellen buiten de agendapunten van de raad. De antwoorden worden gegeven door
burgemeester en schepenen.
Interne Zaken
2.

Aanduiding afgevaardigde IGS Wijkwerken Zuid-Oost Limburg

De gemeenteraad keurde de intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst inzake het wijkwerken goed. Hiervoor
dient er nog één afgevaardigde van de gemeente aangesteld te worden en één vervang(st)er.
3.

Kennisgeving schorsing besluit van de gemeenteraad van 9 december 2017 betreffende non
consensus: gunning opdracht doorgeeflening aan kerkbestuur Sint-Lambertus en voorstel tot
rechtvaardiging

Naar aanleiding van een klacht tegen het besluit van de gemeenteraad van 9 december 2017 betreffende de gunning
van de opdracht voor het aangaan van een doorgeeflening aan het kerkbestuur Sint-Lambertus, heeft de gouverneur
het betreffende besluit geschorst. De gemeenteraad dient hier kennis van te nemen en kan het geschorste besluit
intrekken of rechtvaardigen.
4.

Kennisneming overzichtslijst OCMW-raad 27.02.18

De raad neemt kennis van de overzichtslijst van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 februari 2018.
Personeel
5.

Kennisneming aanstelling algemeen directeur van rechtswege

Het decreet lokaal bestuur werd op 21 december 2017 door het Vlaams decreet goedgekeurd en verscheen op 15
februari 2018 in het Belgisch Staatsblad. Vermits er in onze gemeente reeds één gemeenschappelijke secretaris werd
aangesteld, wordt betrokkene met ingang van 25 februari 2018 van rechtswege aangesteld als Algemeen Directeur.
6.

Kennisneming aanstelling financieel directeur van rechtswege

Het decreet lokaal bestuur werd op 21 december 2017 door het Vlaams decreet goedgekeurd en verscheen op 15
februari 2018 in het Belgisch Staatsblad. Vermits er in onze gemeente reeds één gemeenschappelijke financieel
beheerder werd aangesteld, wordt betrokkene met ingang van 25 februari 2018 van rechtswege aangesteld als
Financieel Directeur.
7.

Aanduiding plaatsvervangend Algemeen directeur

Op basis van artikel 587 van het decreet lokaal bestuur dient de gemeenteraad de vervanging van de algemeen
directeur te regelen. Voorgesteld wordt om mevrouw Erika Brouwers aan te duiden als waarnemend algemeen
directeur in geval van afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur Maike Stieners. Als tweede
plaatsvervanger wordt mevrouw Judith Voets voorgesteld.
Burgerzaken
8.

Definitieve bestendiging straatnaam Pastoor Veltmansstraat (rue Curé Veltmans)

Het openbaar onderzoek in verband met de vaststelling van de straatnaam ‘Pastoor Veltmansstraat’ (vertaling: rue
Curé Veltmans) in Sint-Martens-Voeren is afgelopen. Er werden geen bezwaren ingediend. De raad wordt gevraagd
de naam ‘Pastoor Veltmansstraat’ (vertaling: rue Curé Veltmans) definitief vast te leggen.

Grondgebiedzaken
9.

Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's voor beheersplannen voor
kerken - rechtzetting

De lastvoorwaarden en gunningswijze voor de opmaak van de kerkenbeheersplannen werden reeds goedgekeurd
door de gemeenteraad van 30 november 2017. Er dient echter een kleine rechtzetting te gebeuren bij de verwijzing
naar het artikel in de overheidsopdrachtenwetgeving waarop we ons baseren om de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking te gebruiken.
10.

RUP Gemeentediensten Schietekamer - definitieve goedkeuring

De gemeenteraad van november 2017 heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Gemeentediensten Schietekamer’ voorlopig
goedgekeurd. Het openbaar onderzoek is intussen afgelopen en er waren geen bezwaren. De gemeenteraad wordt
gevraagd dit RUP nu definitief te aanvaarden.

11.

Infrax - Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg: Aanduiding en/of mandatering van
afgevaardigde(n) in de algemene vergadering van maandag 23 april 2018

De gemeente wordt uitgenodigd voor de algemene vergadering van de deelnemers in het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Infrax. Deze algemene vergadering zal plaatsvinden op maandag 23 april 2018.
12.

Inter-Aqua - dossier statutenwijziging, aankondiging

N.a.v. de voorziene buitengewone algemene vergadering van 19 juni 2018 kondigt Aqua-fin het dossier
statutenwijziging aan. De gemeenteraad dient een beslissing te nemen over de statutenwijziging voor de
buitengewone algemene vergadering
Politie
13.

Jaarrekening 2016 politiezone Voeren

De jaarrekening 2016 van de politiezone Voeren wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Non-consensus besluiten toegevoegd door de burgemeester
14.

Non-consensus besluit SC 7.03.2018: Non-consensus antwoord aan SAR ivm Mennekesput

Bij gebreke aan consensus in het college van burgemeester en schepenen van 8 maart 2018 om het besluit van het
college van burgemeester en schepenen van 28 februari 2018 met betrekking tot het geven van een antwoord op het
verslag van het dagelijks bestuur van de seniorenadviesraad in te trekken, stel ik voor om dit punt te agenderen aan
de eerstvolgende gemeenteraad van maart 2018.
Verklaring
Volgens het Praktisch Handboek voor Gemeenterecht (Dujardin, Somers en Van Summeren) mag de burgemeester
een non-consensuspunt ter beslissing voorleggen aan een volgende gemeenteraad. De term “zo nodig” betekent
immers dat er geen verplichting bestaat om dit tijdens de eerstvolgende gemeenteraad te doen.
In het college werd geen consensus bereikt omdat een lid meende dat het de burgemeester niet toekwam om het punt
opnieuw te agenderen om eventueel tot een consensus te komen. Dat is nochtans wel het recht van de burgemeester.
Ook dit staat in hetzelfde naslagwerk.
Om tot een consensus te komen is het aan het college toegestaan om een nieuwe besluitvorming te formuleren over
hetzelfde punt. Als dit niet het geval zou zijn, dan zou de heragendering niet de minste zin hebben. Een vernieuwd
voorstel, verwijzend naar het eerste non-consensuspunt, lag ter tafel en beoogde een consensus door geen
inhoudelijk standpunt in te nemen. Een inhoudelijk standpunt was in deze immers niet dringend of noodzakelijk (er
werden in het verleden immers al meerdere antwoorden gegeven en een besluit genomen door het college over
ditzelfde agendapunt). Daarmee trok de burgemeester als teken van zijn bereidheid om tot een eenvormige beslissing
te komen zijn oorspronkelijke punt volledig in. Het punt werd door mij dus wel degelijk op een rechtsgeldige manier
aan de vergadering van het college voorgelegd. Het college nam het punt in behandeling wat resulteerde in een
non-consensus.
Het komt aan de raad toe om dit voorstel te bevestigen dan wel te verwerpen. Het komt de raad hierbij wettelijk niet
toe om de non-consensustekst te wijzigen.

15.

Non-consensus besluit SC 28.02.2018: Verslag Dagelijks bestuur SAR 6.02.2018

Er was geen eensgezindheid in het college van burgemeester en schepenen van 28 februari 2018 voor een gedeelte
van het geformuleerde antwoord op het verslag van het dagelijks bestuur van de seniorenadviesraad van 6 februari
2018. Gezien deze non-consensus, leg ik dit punt ter beslissing voor aan de gemeenteraad. De bevoegdheid van de
gemeenteraad beperkt zich tot het nemen van de beslissing waarover het college geen consensus bereikte.
Verklaring: volgens het Praktisch Handboek voor Gemeenterecht (Dujardin, Somers en Van Summeren) mag de
burgemeester een non-consensuspunt ter beslissing voorleggen aan een volgende gemeenteraad. Dit hoeft niet
noodzakelijk de eerstvolgende raad te zijn. Ik houd er mij wel aan om dit punt in dezelfde raad te agenderen als het
andere non-consensuspunt zodat beide punten over hetzelfde onderwerp tot één conclusie kunnen leiden . Het komt
de raad toe om over het punt te oordelen.

Met collegiale groeten,

Jean Duijsens
Voorzitter

