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

Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en
gelijkgestelde producten: aanslagjaar 2019

Voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 wordt er een gemeentebelasting gevestigd op de
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde producten. Er zijn
verschillende tarieven afhankelijk van het gewicht van het drukwerk.
3.

Belasting op de tweede verblijven: aanslagjaar 2019

Voor het aanslagjaar 2019 wordt een gemeentelijke belasting gevestigd op de tweede verblijven. De belasting
bedraagt 1.000 euro per tweede verblijf.
4.

Belasting op de bank- en financieringsinstellingen: aanslagjaar 2019

Er wordt voor het aanslagjaar 2019 een gemeentelijke belasting van 400 euro geheven op bank- en
financieringsinstellingen gelegen in Voeren.
Interne Zaken
5.

Kennisneming aanpassing meerjarenplan 2014-2019, budgetwijziging 2018 nr. 2 en budget 2019
OCMW

De gemeenteraad neemt kennis van de besluiten van de OCMW-raad omtrent de goedkeuring van de aanpassing van
het meerjarenplan nr. 2 en het budget 2019.
Grondgebiedzaken
6.

INFRAX, vernieuwing elektriciteitsnet Bies-Veurzerveld-Crutzberg, financiering ondergrondse aanleg
OV-kabels

Infrax is bezig met de vervanging van haar leidingen tussen Sint-Martens-Voeren en Teuven. Bij deze werken worden
in Veurzerveld de kabels ondergronds gelegd. Mits financiële deelname van de gemeente kunnen ook de
overblijvende kabels van de openbare verlichting ondergronds gelegd worden. Deze werken kunnen door de
gemeente gefinancierd worden door trekkingsrechten bij Infrax. De gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring
te geven.
7.

Opmaak beheerplan voor de beschermde landschappen: Altenbroek en Voervallei met omgeving in
Voeren en de Gulpvallei met omgeving in Voeren

Momenteel loopt er een procedure voor de bescherming van de landschappen Altenbroek en Voervallei met omgeving
in Voeren en Gulpvallei met omgeving in Voeren (Teuven en Remersdaal). Indien deze bescherming definitief wordt
(mogelijk tot uiterlijk 9 januari) is het aangewezen dat de gemeente een beheerplan opmaakt voor deze
landschappen. De gemeente kan een subsidie van 20000 euro per landschap voor deze beheerplannen bekomen op
voorwaarde dat de aanvraag nog in 2019 gedaan wordt. Regionaal landschap Haspengouw en Voeren is best
geplaats om dit beheerplan uit te werken omdat zij reeds betrokken waren in meerdere projecten in Voeren en
bijgevolg de meest uitgebreide achtergrondkennis hebben.

Politie
8.

Politiebudget 2019

Na bespreking in de begrotingscommissie en het politiecollege op 12 december 2018 wordt het politiebudget 2019 ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De gewone dienst eindigt met een positief resultaat van 380.781 euro
en de buitengewone dienst met 19.186 euro. De gemeentelijke bijdrage bedraagt 240.000 euro.

Met collegiale groeten,

Jean Duijsens
Voorzitter

