Gemeenteraad van dinsdag 26 februari 2019 om 20u30
U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van dinsdag 26 februari 2019 om 20u30. Deze zitting vindt plaats in de
raadszaal van het gemeentehuis.

Agenda
Openbare zitting

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.

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Er wordt een nieuw retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het vorige reglement verliep namelijk op 31 december 2018.
Interne Zaken
3.

Samenstelling overlegcomité gemeente-OCMW

Het overlegcomité tussen gemeente en OCMW dient samengesteld te worden en bestaat uit minstens de
burgemeester en voorzitter van het OCMW.
4.

Toetreding vennootschap Cipal

De functie van DPO (Data Protection Officer) wordt in de gemeente waargenomen door de firma C-Smart, een
dochteronderneming van Cipal. Indien de gemeente vennoot wordt van Cipal, zijn de tarieven bij C-Smart gunstiger.
De raad wordt daarom gevraagd om toe te treden tot de vennootschap Cipal.
5.

Goedkeuring aanpassing arbeidsreglement

Het arbeidsreglement werd op een aantal punten aangepast. Er vond een voorafgaandelijk overleg plaats met de
vakbonden. De raad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de wijzigingen en het reglement goed te keuren.
Grondgebiedzaken
6.

Maaien van wegbermen 2019-2022: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Er wordt een overheidsopdracht opgestart voor een nieuwe raamovereenkomst “Maaien van wegbermen” periode
2019-2022. De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te geven aan de lastvoorwaarden en gunningswijze van
deze opdracht.
7.

verlegging voetweg nr. 90 Kies-Stroevenbos - principiële goedkeuring

Voetweg (sentier) nr. 90 verbindt Kies met Stroevenbos en verder met de gemeentegrens. De aangelanden, die de
geïnventariseerde hoeve een nieuwe bestemming wensen te geven, vragen om een gedeeltelijke, beperkte en zeer
functionele verlegging van de voetweg nr. 90. Zij hebben alle kosten gemaakt voor opmeting en samenstelling
plannen. Gevraagd wordt deze verlegging principieel te aanvaarden, zodat met het openbaar onderzoek kan gestart
worden.
8.

De Watergroep - vertegenwoordigers in de aandeelhoudersbesturen en algemene vergadering van
De Watergroep

De Watergroep vraagt aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger voor het aandeelhoudersbestuur drinkwater
aan te duiden en ook een afgevaardigde en plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergaderingen van De
Watergroep.

9.

Leader Haspengouw - Engagementsvernieuwing van de afgevaardigden in de Interlokale Vereniging
Plaatselijke Groep Haspengouw

Leader Haspengouw vraagt aan de gemeenteraad om een afgevaardigde en plaatsvervanger aan te duiden voor de
Plaatselijke Groep.
10.

Kleine Landeigendom - samenstelling raad van bestuur CV Kleine Landeigendom 2019,
bekrachtiging

Bekrachtiging van het besluit van het college van burgemeester van 17 januari betreffende de samenstelling van de
raad van bestuur en de bijzondere algemene vergadering van 26 februari
11.

Bosgroep Limburg vzw - aanduiding effectief afgevaardigde en plaatsvervanger

Bosgroep Limburg vzw vraagt aan de gemeenteraad om een afgevaardigde en plaatsvervanger aan te duiden.
12.

Vervoerregio Limburg - Toetreden tot Vervoerregioraad

Het departement Mobiliteit & Openbare werken vraagt de gemeenteraad om een politieke (burgemeester of schepen
van mobiliteit) en een ambtelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor de Vervoerregioraad.
13.

Aanstelling effectief en plaatsvervangend lid beheerscomité interlokale vereniging ter ondersteuning
van projecten lokaal woonbeleid- Haspengouw en Voeren

Lokaal woonbeleid-Haspengouw en Voeren vraagt aan de gemeenteraad om een effectief en plaatsvervangend lid
beheerscomité interlokale vereniging aan te duiden.
14.

Aanduiden gemeentelijke mandataris voor het bekkenbestuur Maasbekken

Maasbekken vraagt aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden.
15.

VVSG - aanduiding vertegenwoordiger Algemene Vergadering

De VVSG vraagt aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering aan te duiden.
16.

Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren - AV 18 maart, aanduiding stemgerechtigd lid +
plaastvervanger en adviserend lid algemene vergadering

Regonaal Landschap Haspengouw & Voeren nodigt de gemeente uit voor de Algemene Vergadering van 18 maart en
vraagt aan de gemeenteraad om een stemgerechtigd lid AV + plaatsvervanger en een adviserend lid algemene
vergadering aan te duiden
17.

Fluvius - goedkeuring van agenda en voordracht van kandidaat-lid voor regionaal bestuurscomité
Oost (RBC-OOST) en (eventueel) voor de raad van bestuur

Fluvius vraagt aan de gemeenteraad om een kandidaat-lid voor regionaal bestuurscomité Oost (RBC-OOST) en
eventueel voor de raad van bestuur aan te duiden.
18.

Fluvius - voordracht van de vertegenwoordiger(s) op de (buitengewone) algemene vergadering

Fluvius vraagt aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger (effectief en plaatsvervanger) aan te duiden voor de
(buitengewone) algemene vergadering.
19.

Fluvius - Goedkeuring van agenda en voordracht van een kandidaat-bestuurder

Fluvius vraagt aan de gemeenteraad om een kandidaat-bestuurder aan te duiden en de agenda voor de algemene
vergadering van 29 maart goed te keuren.
20.

Limburg.net - bijzondere algemene vergadering, woensdag 27 maart

Op 27 maart zal de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net plaatsvinden, de gemeenteraad dient
standpunten in te nemen betreffende de agenda van de BAV.
21.

Limburg.net - Aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger(s) en plaatsvervanger(s) voor
de algemene vergadering

Limburg.net vraagt de gemeenteraad gemeentelijke vertegenwoordiger(s) en plaatsvervanger(s) aan te duiden voor
de algemene vergaderingen.

22.

Limburg.net - Voordracht leden van de Raad van Bestuur

Limburg.net vraagt de gemeenteraad om een voordracht te doen voor leden van de Raad van Bestuur.
23.

Limburg.net - voordracht afgevaardigde en vaste plaatsvervanger Algemeen Comité

Limburg.net - vraagt de gemeenteraad om een afgevaardigde en vaste plaatsvervanger aan te duiden voor het
Algemeen Comité.
24.

SVK Houtvast - algemene vergadering en aanduiding afgevaardigden gemeente

SVK Houtvast nodigt de gemeente uit voor de Algemene Vergadering van 28 februari en vraagt de gemeenteraad om
een afgevaardigde aan te duiden.
25.

Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw - wijziging statuten

Leader Haspengouw vraagt goedkeuring aan de gemeenteraad voor de wijziging aan de statuten Interlokale
Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw.
Politie
26.

Kennisneming goedkeuring politiebudget 2019 PZ Voeren

Het budget 2019 van de politie werd door de gouverneur op 24 januari 2019 goedgekeurd. De gemeenteraad neemt
kennis van de brief van het federaal toezicht.
27.

Jaarrekening 2017 politiezone Voeren

De jaarrekening 2017 van de politiezone Voeren wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Met collegiale groeten,

Rik Tomsin
Voorzitter

