Gemeenteraad van donderdag 26 april 2018 om 20u30
U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 26 april 2018 om 20u30. Deze zitting vindt plaats in de
raadszaal van het gemeentehuis.
De dossiers liggen ter inzage in 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.
Personeel
2.

Goedkeuring aanpassing personeelsformatie

Er worden enkele aanpassingen aan de personeelsformatie voorgesteld. Het MAT heeft hierover een positief advies
gegeven. De gemeenteraad wordt gevraagd om de voorgestelde wijzigingen goed te keuren.
Grondgebiedzaken
3.

Inter-Energa - dossier statutenwijziging, aankondiging

N.a.v. de voorziene buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2018 kondigt Inter-Energa het dossier
statutenwijziging aan. De gemeenteraad dient een beslissing te nemen over de statutenwijziging voor de
buitengewone algemene vergadering

4.

Infrax Limburg - dossier statutenwijziging, aankondiging

N.a.v. de voorziene buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2018 kondigt Infrax Limburg het dossier
statutenwijziging aan. De gemeenteraad dient een beslissing te nemen over de statutenwijziging voor de
buitengewone algemene vergadering

5.

Inter-Energa - Algemene vergadering 15 mei 2018

De gemeente wordt uitgenodigd voor de algemene vergadering van de deelnemers in het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Inter-energa. Deze algemene vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 15 mei 2018.

6.

Inter-Aqua - Algemene Vergadering 22 mei 2018

De gemeente wordt uitgenodigd voor de algemene vergadering van de deelnemers in het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Inter-Aqua. Deze algemene vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 22 mei 2018.

Interne Zaken
7.

Verkoop perceel Gemeenteplein

Een aantal jaren geleden kocht de bvba AD Juris de woning op Gemeenteplein 3-5 aan. Een klein stukje van het
perceel (privéparking) is momenteel echter nog in eigendom van de gemeente. Het college van burgemeester en
schepenen heeft een landmeter aangesteld die het perceel heeft opgemeten en een schatting heeft opgemaakt. Op
basis hiervan wordt de gemeenteraad gevraagd om de situatie te regulariseren en over te gaan tot de onderhandse
verkoop van het perceel.

Politie
8.

Principeakkoord voor de deelname aan de gemeenschappelijke verzekeringen voor de Limburgse
politiezones en de verdeling van de inzetkost van een eventuele verzekeringsconsultant voor de
audit en/of begeleiding van de overheidsopdracht onder de zones met een verdeelsleutel

De provinciaal voor de Limburgse politiezones aangegunde verzekeringspolissen voor de risico’s B.A., brand, Allrisk
Elektronica en vloot lopen 31.12.2018 ten einde. Dus ook deze van de politiezone Voeren. De gemeenteraad wordt
gevraagd haar akkoord te verlenen aan de instap in een nieuwe procedure voor een gezamenlijke overheidsopdracht
met de PZ LRH als aanbestedende overheid, waarbij zij zich tevens akkoord verklaart met het voorstel tot
verdeelsleutel van de ten laste neming van de kosten van een verzekeringsconsultant voor de audit en begeleiding
van de procedure voor de overheidsopdracht.
9.

Principeakkoord voor de deelname van de politiezone Voeren in een gemeenschappelijke aankoop
met de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst van een digitale snelheidsradar met desgevallend ANPRfunctionaliteit

De gemeenteraad wordt gevraagd het principe tot gezamenlijke aankoop van een digitale snelheidsradar met
desgevallend ANPR-functionaliteit met een tenlasteneming van 80% voor de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst en
20% voor de politiezone Voeren goed te keuren. Dit voornemen besproken tussen beide politiezones, voorgelegd en
goedgekeurd in de begrotingscommissie van Voeren en opgenomen in de goedgekeurde politiebegroting 2018 waar
een bedrag van maximum 13000 euro werd voorzien.

10.

Aankoop nieuw dienstvoertuig PZ Voeren voor functionaliteit wijk

Politie Voeren vraagt de goedkeuring om een nieuw politiewijkvoertuig Toyota Yaris 1500 Hybride te mogen aankopen
via het raamakkoord van de Vlaamse Overheid en de ombouw tot politiedoeleinden met bijhorende striping uit te laten
voeren door de logistieke diensten van de federale politie. Het begrote bedrag van 24.600 euro in de begroting
dienstjaar 2018 volstaat voor de aankoop voor een totaalbedrag van om en bij de 22.406,69 euro incl. ombouw en
BTW, uitgezonderd een afzonderlijk te bestellen zetelbescherming en carkit voor de politieradio.

Met collegiale groeten,

Jean Duijsens
Voorzitter

