
Gemeenteraad van donderdag 30 augustus 2018 om 20u30 
 

U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 30 augustus 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. 

Financiën 

2.  Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2017 

Op 26 juli 2018 werd de jaarrekening 2017 van de gemeente goedgekeurd door de toezichthoudende overheid. Aan 

de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het goedkeuringsbesluit. 

3.  Aanpassing van het reglement voor het collectief pensioenplan voor contractuele personeelsleden 

Ingevolge de wet tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot 

versterking van het aanvullend karakter ten opzichte van de rustpensioenen dient de bestaande aanvullende 

pensioentoezegging formeel aangepast te worden. 

4.  Aanstelling waarnemend financieel directeur 

Op basis van artikel 166 van het decreet lokaal bestuur dient de gemeenteraad de vervanging van de financieel directeur 

te regelen. Voorgesteld wordt om mevrouw Nicole Cloos aan te duiden als waarnemend financieel directeur in geval 

van afwezigheid of verhindering van de financieel directeur Hanne Muermans. 

5.  Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 voor budgetwijziging 2018 nr. 1 

Voorafgaand aan de 1ste budgetwijziging voor 2018 werd een aanpassing van het meerjarenplan opgemaakt. Dit was 

nodig omdat door verschillende wijzigingen de autofinancieringsmarge daalde in 2018.  

6.  Budgetwijziging 2018 nr. 1 

In toepassing van artikel 154 van het Gemeentedecreet is de gemeenteraad belast met het vaststellen van een 

budgetwijziging op basis van de voorgelegde cijfers en de verklarende nota. De budgetwijziging die wordt voorgelegd 

past binnen de aanpassing van het meerjarenplan die eveneens tijdens deze zitting wordt behandeld. 

Interne Zaken 

7.  Vastlegging feestdagen 2019 

De feestdagen voor 2019 worden vastgelegd.  

Personeel 

8.  Goedkeuring gezamelijk organogram gemeente en OCMW 

De gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te geven over het voorstel van gezamenlijk organogram van 

gemeente en OCMW. Het gemeenschappelijk managementteam heeft hierover reeds een positief advies gegeven. 

Grondgebiedzaken 

9.  Herprofilering deel Greb tgv verkavelingsdossier 

De eigenaars van het laatste perceel bouwgrond langs Greb in ’s-Gravenvoeren (6de afdeling, sectie A, nr. 10A) 

vragen een verkaveling voor drie individuele bouwloten. Om de loten toegankelijk te maken voor alle voertuigen en om 

een degelijke aanleg van de nutsvoorzieningen te verzekeren is in overleg met Infrax en de aanvrager een 

ontwerpvoorstel opgemaakt voor een kleine aanpassing aan Greb. 

De werken worden uitgevoerd op kosten van de aanvrager, die meteen ook een deel van zijn privaat eigendom gratis 

afstaat aan de gemeente voor de degelijke aanleg van de nutsvoorzieningen. 



Aangezien dit een verkavelingsaanvraag is met wegenis (aanpassing van wegenis eigenlijk) en een kleine aanpassing 

van het openbaar domein, moet de gemeenteraad hierover een beslissing nemen. 

10.  Uitvoering wegmarkeringen 2018 

De wegmarkeringen zijn op een aantal plaatsen vervaagd en dienen vernieuwd te worden. Ook wegen die recentelijk 

vernieuwd werden hebben markeringen nodig. De dienst Openbare Werken maakte hiervoor een bestek en ontving 

offertes van meerdere aannemers. Het bestek en de gunningsvoorstel worden ter goedkeuring voorgelegd aan de 

gemeenteraad. 

Politie 

11.  Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2016 Politiezone Voeren 

Op 2 augustus 2018 keurde de gouverneur de jaarrekening 2016 van de politiezone Voeren goed. De gemeenteraad 

wordt gevraagd kennis te nemen van het goedkeuringsbesluit. 

12.  Aankoop digitale snelheidsmeter met de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst: goedkeuring verdeling 

aankoopkost 

In de gemeenteraad van 26 april 2018 werd principieel akkoord gegaan met de gezamenlijk aankoop van een digitale 

snelheidsmeter met de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst, met een aandeel van de politiezone Voeren van 20% in het 

gebruik en de kosten. De gemeenteraad wordt nu gevraagd akkoord te gaan met de aankoop van de digitale 

snelheidscamera NK7 bij de firma SecuRoad via raamovereenkomst. De kostprijs ten laste van de gemeente Voeren 

bedraagt 10.958,97 euro, waar 13.000 euro voorzien was in het budget 2018. 

13.  Principeakkoord voor de gemeenschappelijke aankoop van de politiezone Voeren met de politiezone 

Bilzen-Hoeselt-Riemst van een ICT-server met virtualisatie van de server(s) van de PZ Voeren op de 

gemeenschappelijke server te Bilzen  

Er werd reeds enkele jaren, tijdens de bespreking van de behoefteanalyse, aangekondigd dat de server van de politie 

Voeren aan vervanging toe is. Er wordt voorgesteld een gemeenschappelijke aankoop te doen met de politiezone Bilzen-

Hoeselt-Riemst die eveneens haar ICT-server dient te vervangen. Als verdeelsleutel wordt 20% ten laste van PZ Voeren 

en 80% ten laste van PZ BiHoRi voorgesteld.  

Gesloten zitting 

Politie 

14.  Aanstelling van een inspecteur algemene diensten PZ Voeren 

De raad besloot op 22 februari 2018 om één betrekking van inspecteur-algemene diensten vacant te stellen. De 

examens zijn inmiddels voorbij en de selectiecommissie heeft een verslag opgesteld van de kandidaten. De raad 

wordt gevraagd om één INP aan te werven vanaf 1 januari 2019.

Met collegiale groeten, 

 

Jean Duijsens 

Voorzitter 


