Gemeenteraad van donderdag 24 januari 2019 om 20u30
U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 24 januari 2019 om 20u30. Deze zitting vindt plaats in de
raadszaal van het gemeentehuis.

Agenda
Openbare zitting
Interne Zaken
1.

Goedkeuring huishoudelijk reglement gemeenteraad

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur wordt de gemeenteraad gevraagd om het huishoudelijk reglement inzake
de werking van de gemeenteraad vast te leggen.
2.

Vragen van raadsleden

De raadsleden kunnen vragen stellen buiten de agendapunten van de raad. De antwoorden worden gegeven door
burgemeester en schepenen.
3.

Openbare verkoop huis Remersdaal-Dorp 10+12

De gemeente wenst de woningen Remersdaal-Dorp 10 en 12 opnieuw gezamenlijk te koop te stellen. De
gemeenteraad dient de procedure hiervoor te regelen.
4.

Non-consensus: Toestand budget 2019 van kerkbestuur Sint-Lambertus 's-Gravenvoeren

Omwille van een non-consensus in het college van 10 januari 2019 met betrekking tot de toestand van het budget
2019 van het kerkbestuur Sint-Lambertus ’s-Gravenvoeren, wordt dit punt door de burgemeester geagendeerd op de
gemeenteraad.
Financiën
5.

Kennisneming goedkeuring budget 2019 gemeente Voeren

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het budget 2019 werd op 20 december 2018 goedgekeurd door
de toezichthoudende overheid. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het goedkeuringsbesluit.

Grondgebiedzaken
6.

Grondruil deel boomgaard achter Technisch Centrum Schietekamer

De gemeente wenst een grondruil te doen om terreinen te bekomen voor de uitbreiding van de erosiebuffer en om
voldoende groenbuffer te hebben voor het bouwen van een loods voor de Technische dienst zoals voorzien in het
RUP Schietekamer. De grondruil betreft een deel van de percelen Afd 6, sectie A 632B en 630A.
7.

I&O Auctions - Opdrachtofferte, online veiling van diverse materialen van de gemeente

De gemeenteraad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst en de opdrachtofferte van I&O Auctions
betreffende de online veiling van diverse materialen van de gemeente goed te keuren.

Met collegiale groeten,

Rik Tomsin
Voorzitter

