Gemeenteraad van donderdag 04 oktober 2018 om 20u30
U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 04 oktober 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.

Kennisneming aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging OCMW

De OCMW-raad heeft in zitting van 22 augustus 2018 een aanpassing van haar meerjarenplan 2014-2019 en een
budgetwijziging goedgekeurd. De gemeenteraad neemt hiervan kennis.
3.

Goedkeuring raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele
postdiensten voor Vlaamse lokale besturen

De VVSG treedt op als aankoopcentrale voor het aangaan van een raamcontract voor de sluiting van individuele
contracten voor postdiensten voor Vlaamse lokale besturen. De gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan
om beroep te doen op de VVSG als aankoopcentrale. De gemeente heeft hierdoor geen afnameverplichting.
Vrije tijd en sociale zaken
4.

Toepassing "Feest Wijzer" op fuiven door jeugdraad

Feest Wijzer is een initiatief van CAD met ondersteuning van Gezonde Gemeente. Men wil hiermee een positief
feestklimaat creëren op kleine fuiven en feesten. Het college heeft in het verleden de jeugdraad de goedkeuring
gegeven om dit eenmalig uit te proberen. Hieruit is gebleken dat het initiatief zeer succesvol was. De jeugdraad wenst
dit in de toekomst vaker te doen. Ze vraagt hiervoor de officiële goedkeuring van de gemeenteraad en de vraag voor
de opmaak van een officieel document waarbij de jeugdraad kan aantonen dat zij door de gemeenteraad de
goedkeuring heeft om dit project op evenementen te mogen toepassen.
Grondgebiedzaken
5.

Inter-Aqua - Buitengewone Algemene Vergadering, 18 december

De gemeente wordt uitgenodigd voor de buitengewone algemene vergadering van de deelnemers in het
intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Aqua. Deze buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op
dinsdag 18 december
6.

Inter-Energa - Buitengewone Algemene Vergadering, 17 december

De gemeente wordt uitgenodigd voor de buitengewone algemene vergadering van de deelnemers in het
intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa. Deze buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden
op maandag 17 december
7.
Reconstructie deel van grensweg t.h.v. Ulvend i.s.m. gemeente Eijsden-Margraten
De grensweg ter hoogte van Ulvend, richting Kattenroth en Noorbeek verkeert in slechte staat. De gemeente EijsdenMargraten maakte een bestek op voor de reconstructie van betreffende deel. Aangezien deze weg voor de helft
toebehoort aan de gemeente Eijsden-Margraten voor de andere helft aan de gemeente Voeren, komt 50% van de
reconstructiekost ten laste van de gemeente Voeren. De gemeenteraad wordt verzocht om haar goedkeuring te geven
voor het aandeel van de onze gemeente in de reconstructiekosten.
8.

Openbare houtverkoop 2018

Verschillende loten klaargemaakt brandhout worden openbaar te koop gesteld. Het hout is afkomstig van
onderhoudswerken van holle wegen, houtkanten en omgevallen bomen

Politie
9.

Budgetwijziging 2018 nr. 1 PZ Voeren

De gemeenteraad wordt gevraagd om de budgetwijziging 2018 nr. 1 van de politiezone Voeren goed te keuren. Het
algemeen begrotingsresultaat in de gewone dienst bedraagt + 408.092,00 euro na budgetwijziging. In de
buitengewone dienst bedraagt het resultaat + 18.506,00 euro.

Toegevoegde punten door raadslid Houbiers
10.

WIjziging retributiereglement op de begraafplaatsen

De indiener stelt dat veel mensen niet tevreden zouden zijn omdat het gemeentebestuur de datum van de begraving
gebruikt om het begin van een concessie vast te stellen, zelfs als er onduidelijkheid is over de duur van een vroegere
concessie voor de partner van de persoon die later werd begraven.
Daarom stelt hij voor het grondwettelijk principe van gelijkheid van alle Belgen te gebruiken en aan alle aanvragers de
10 eerste jaren vrij te geven (met of zonder concessie).
11.

Terugbetaling van het deelbedrag gemeente van de onroerende voorheffing op een woonhuis
aangrenzend aan de werken voor de hinder

De SAR (algemene vergadering van 11 september 2018) heeft volgende vraag gesteld: “Kan de gemeente niet aan de
aan de werken aangrenzende eigenaars van woningen een premie geven voor de hinder? Waar kunnen de mensen
terecht voor tegemoetkoming voor gedane kosten, voor geleden schade? Huizen hebben geleden door het
aanhoudend op- en aanrijdend verkeer van zeer zwaar materieel over de hoofdweg ipv de veldwegen te gebruiken.”
Om op die vraag te antwoorden, stel de indiener voor het deelbedrag gemeente terug te betalen aan de mensen die
aan de werken wonen.

Met collegiale groeten,

Huub Broers
Voorzitter wnd.
(ondertekening bij artikel 8 §4 2° van het GD)

