
Gemeenteraad van donderdag 28 maart 2019 om 20u00 
 

U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 28 maart 2019 om 20u00. Deze zitting vindt plaats in de 

raadszaal van het gemeentehuis. 

De dossiers liggen ter inzage in 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.  Budgetwijziging 2019 nr. 1 

Aan de gemeenteraad wordt een eerste budgetwijziging voor het jaar 2019 voorgelegd. Deze bevat voornamelijk de 

overdracht van de niet-aangerekende transactiekredieten van het investeringsbudget en een aantal wijzigingen aan 

het exploitatiebudget.  

3.  Goedkeuring overeenkomst nr. 19/04 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de gemeente Voeren 

In de gemeenteraad van 3 december 2013 werd het belastingreglement met betrekking tot de basisdienstenbelasting 

voor gezinnen 2014-2019 goedgekeurd. Het reglement staat een belastingvermindering toe aan bepaalde categorieën 

van belastingplichtigen. Met het oog op de identificatie van deze categorieën belastingplichtigen werd ingevolge de 

beslissing van de gemeenteraad van 21 augustus 2014 een overeenkomst met de KSZ aangegaan die 

gegevensuitwisseling mogelijk maakt. Deze overeenkomst liep eind 2018 af waardoor nu een éénjarige overeenkomst 

voor 2019 ter goedkeuring wordt voorgelegd. 

 

Interne Zaken 

4.  Aanduiden afgevaardigde ERSV Limburg 

De gemeenteraad wordt gevraagd om een afgevaardigde aan te duiden voor de vzw Erkend Regionaal 

Samenwerkingsverband Limburg. 

5.  Afvaardiging Algemeen Comité Limburg.net - plaatsvervanger 

Aangezien de vertegenwoordiging in het algemeen comité dient te bestaan uit een lid van het college wordt de 

gemeenteraad gevraagd om een nieuwe plaatsvervanger in het algemeen comité aan te duiden. 

6.  Publifin - aanduiding afgevaardigden voor de algemene vergadering 

De gemeenteraad wordt gevraagd om vijf afgevaardigden aan te duiden om in de algemene vergadering van Publifin 

te zetelen. 

7.  Toerisme Limburg vzw - aanduiding nieuwe gemeentelijke afgevaardigde als lid van Algemene 

Vergadering 

De gemeenteraad mag een nieuwe gemeentelijke afgevaardigde als lid van Algemene Vergadering van Toerisme 

Limburg vzw aanduiden 

8.  Aanduiding afgevaardigde Algemene vergadering SVK Houtvast 

De raad wordt gevraagd om een afgevaardigde voor de algemene vergadering van SVK Houtvast aan te duiden. 

 

  



Grondgebiedzaken 

9.  Kleine Landeigendom Sociale Huisvestingsmaatschappij - Bijzondere algemene vergadering, 23 

april 2019 

Kleine Landeigendom laat weten dat er op 23 april 2019 een bijzondere algemene vergadering zal plaatsvinden in de 

burelen van Kleine Landeigendom  

10.  Principiële goedkeuring voor samenwerking met Limburg.net voor huisvuilinzameling 

De gemeentelijke huisvuilwagen is sinds eind december 2018 niet langer bruikbaar. De herstellingskosten zijn te hoog 

in verhouding met de leeftijd van de huisvuilwagen en de aanwezige slijtage aan andere onderdelen.  Sinds januari 

2019 huurt de gemeente een huisvuilwagen via Bionerga, maar dit is vrij kostelijk. Afspraken met Limburg.net met 

betrekking tot de huisvuilinzameling en meer algemeen afvalinzameling dringen zich op. 

11.  Retributiereglement van het milieupark - huisvuil - aanpassing inzameling landbouwplastic 

Tot eind 2018 organiseerde de gemeente inzamelperioden voor landbouwfolie in het voorjaar en in het najaar. In het 

verleden werd deze folie gratis ingezameld door een erkend verwerkingsbedrijf, maar dat deze heeft laten weten dat 

een ophaling enkel nog mogelijk is tegen betaling omwille van het wegvallen van de vraag naar gerecycleerd 

kunststof. Gezien de gemeente verplicht is de kost voor inzameling en verwerking door te rekenen bij de aanvaarding 

van deze fractie op het milieupark, dient het retributiereglement aangepast te worden. 

12.  Onttrekking van verschillende materialen aan het gemeentelijk patrimonium 

Verschillende materialen worden uit het gemeentelijk patrimonium onttrokken. 

13.  Openbare verkoop voorjaar 2019 in onbruikgeraakte goederen 

De raad wordt gevraagd om de openbare verkoop van een aantal gemeentelijke goederen goed te keuren en hiervoor 

samen te werken met de firma I&O Auctions. 

14.  Fluvius, vernieuwing Openbare verlichting 's-Gravenvoeren ism werken Aquafin 

Fluvius wenst de lampen van de openbare verlichting te vervangen door LED-lampen. De gemeenteraad wordt 

gevraagd om goedkeuring te geven voor de vervanging van de openbare verlichting in ’s-Gravenvoeren in synergie 

met de werken van Aquafin. 

15.  Uitbreiding dam milieupark: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Voor het bouwen van de loods op het Technische Centrum zijn er voorbereidende erosiebestrijdingswerken nodig 

16.  Bouwen van een opslagruimte: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

De gemeenteraad wordt gevraagd om de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het bouwen van een opslagruimte 

bij de technische dienst goed te keuren. 

 

Met collegiale groeten, 

 

 

 

 

 

Rik Tomsin 

Voorzitter 


