
Gemeenteraad van vrijdag 29 juni 2018 om 20u00 
 

U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van vrijdag 29 juni 2018 om 20u00. 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.  Opzeg huurcontract Remersdaal-Dorp 12 

Omwille van een non consensus in het college van burgemeester en schepenen van 31 mei 2018 wordt dit punt 

voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

Grondgebiedzaken 

3.  Publifin SCiRL - Buitengewone en Gewone Algemene vergadering 26 juni, bekrachtiging 

Bekrachtiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 31 mei 2018 betreffende de 

buitengewone en gewone algemene vergadering van Publifin SCiRL die plaatsvond 26 juni 2018. 

4.  Aankoop warmtepomp voor de bibliotheek, goedkeuring haalbaarheidstudie en start 

projectuitvoering door de dienst ESCO van Infrax

Momenteel wordt de bibliotheek elektrisch verwarmd. Elektriciteit is een dure energievorm en daarmee is de 

verwarming van dit gebouw vrij kostelijk. Met de installatie van een warmtepomp kan hierop flink bespaard worden. 

ESCO (dienst van Infrax) deed hiervoor een haalbaarheidsstudie en deze studie geeft aan dat een investering in een 

warmtepomp na 7 jaar terugverdiend zal zijn. 

De gemeenteraad wordt gevraagd om goedkeuring te geven voor deze investering. Het project kan dan uitgevoerd 

worden door de dienst ESCO die zal instaan voor detailstudie, bestek, prijsvraag, aanbesteding, projectopvolging A-

Z). 

5.  Aankoop voertuig 4x4, Technische Dienst 

De jeep van de gemeente begint ernstige slijtage te vertonen en is aan vervanging toe. De dienst grondgebiedzaken 

wenst een kleine Jimny Suzuki 4X4 aan te kopen. 

Politie 

6.  Gezamenlijk initiatief verzekeringen Limburgse politiezones : Goedkeuring occasionele 

gezamenlijke opdracht voor de verzekeringen van de politiezone. 

De gemeenteraad wordt gevraagd om de politiezone Regio Hoofdstad te mandateren als aanbestedende overheid 

voor de overheidsopdracht voor de verzekeringspolissen voor de PZ Voeren alsook om de gunningsvoorwaarden en 

het bestek goed te keuren. 

  



Interne Zaken 

7.  Protocolakkoord bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid: goedkeuring 

Argumentatie: belang en meerwaarde van de ondertekening van het protocol  “informatie-uitwisseling”  

Kader: bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 

Belang van het protocol: 

• Een weerbare overheid is een geïnformeerde overheid 

• Bestuurlijke beslissingen moeten grondig worden onderbouwd willen ze de toets van de Raad van State 

doorstaan. Voor deze onderbouwing is soms informatie nodig die deel uitmaakt van een gerechtelijk 

onderzoek en enkel door het parket kan worden verstrekt 

• Het protocol bouwt garanties in voor de privacy van de betrokkenen en het geheim van het gerechtelijk 
onderzoek. Deze garanties bestaan bvb. uit: 

 - het aanduiden van een SPOC per partner in het protocol 
 - de beveiliging en aanmelding van de databank 
 - de vertrouwelijkheid van de gegevens 
 - de vorm waarin de informatie wordt overgemaakt, nl. het bestuurlijk verslag 

• Daarnaast wordt vastgelegd volgens welk draaiboek eventuele bestuurlijke controles (“flexcontroles”) dienen 

te verlopen om procedurefouten te voorkomen. 

• Het protocol voorziet tenslotte in een organisatiestructuur binnen de gemeente, die zowel een operationeel 

niveau (“lokaal overleg”) als een beleidsniveau omvat. Dit garandeert dat fenomenen niet enkel ad hoc 

worden aangepakt, maar dat er ook op beleidsniveau aan een gestructureerde en strategische benadering 

kan worden gewerkt. 

• Via de werking van het ARIEC zal het protocol bij de 44 Limburgse gemeenten worden gepromoot. Om een 

verschuiving  van de fenomenen tussen gemeenten te voorkomen, lijkt het aangewezen dat er binnen de 

provincie zo weinig mogelijk “blinde vlekken” zouden blijven. 

 

 

Met collegiale groeten, 

 

Jean Duijsens 

Voorzitter 


