
Gemeenteraad van donderdag 29 november 2018 om 20u30 
 

U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 29 november 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.  Budget 2019 gemeente Voeren 

In toepassing van artikel 148 en volgende van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad voor het begin van ieder 

financieel boekjaar het budget van de gemeente vast. Het boekjaar 2019 is anders dan voorgaande jaren omdat de 

aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 facultatief is bij de opmaak van de planning voor 2019. Het budget 

2019 wordt voorgelegd met een positief resultaat op kasbasis van 902.740 euro. 

3.  Opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaamse Gewest voor het aanslagjaar 2019 

De gemeenteraad dient uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 

dat aanslagjaar vast te stellen. Er wordt voorgesteld het aantal opcentiemen voor het aanslagjaar 2019 vast te stellen 

op 945 opcentiemen. 

Interne Zaken 

4.  Wijziging bestemming pastorij kerkbestuur SGV 

Omwille van een non-consensus in het college van 14 november 2018, wordt dit punt doorverwezen naar de 

gemeenteraad. 

5.  Verkoop schoolgebouw Sint-Martens-Voeren 

De gemeenteraad heeft in zitting van 25 juni 2015 besloten om het schoolgebouw te verkopen aan de VZW Centre 

Sportif et culturel des Fourons tegen een bedrag van 650.000 euro incl. kosten en meubilair. Intussen is de 

financiering rond maar is er een probleem omtrent de vrijstelling van registratierechten. De raad wordt gevraagd naar 

haar advies. 

Grondgebiedzaken 

6.  Onttrekking van verschillende materialen aan het gemeentelijk patrimonium 

Verschillende materialen worden uit het gemeentelijk patrimonium onttrokken. 

7.  Publifin SCiRL - Buitengewone en Gewone Algemene vergadering 30 november, bekrachtiging 

Bekrachtiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 november 2018 betreffende de 

buitengewone en gewone algemene vergadering van Publifin SCiRL die plaatsvindt op 30 november 2018.

Met collegiale groeten, 

 

Jean Duijsens 

Voorzitter 


