
Gemeenteraad van donderdag 25 april 2019 om 20u00 
 

U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 25 april 2019 om 20u00. Deze zitting vindt plaats in de 

raadszaal van het gemeentehuis. 

Agenda 

Openbare zitting 

Interne Zaken 

1.  Vragen van raadsleden 

De raadsleden kunnen vragen stellen buiten de agendapunten van de raad. De antwoorden worden gegeven door 

burgemeester en schepenen. 

2.  GDPR: goedkeuring procedure rechten van betrokkene 

Op 25 mei 2018 trad de GDPR (General Data Protection Regulation) in werking. De GDPR gaat over het beheer en de 

beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. In het kader van de GDPR is het noodzakelijk is om een 

procedure rechten van betrokkene op te maken en goed te keuren. 

3.  GDPR: goedkeuring incidentenprocedure 

Op 25 mei 2018 trad de GDPR (General Data Protection Regulation) in werking. De GDPR gaat over het beheer en de 

beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. In het kader van de GDPR is het noodzakelijk is om een 

indicentenprocedure op te maken en goed te keuren. 

4.  GDPR: goedkeuring procedure voor het maken van foto's 

Op 25 mei 2018 trad de GDPR (General Data Protection Regulation) in werking. De GDPR gaat over het beheer en de 

beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. In het kader van de GDPR is het noodzakelijk is om een 

procedure voor het maken van foto’s op te maken en goed te keuren. 

5.  GDPR: goedkeuring privacyverklaring 

Op 25 mei 2018 trad de GDPR (General Data Protection Regulation) in werking. De GDPR gaat over het beheer en de 
beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. In het kader van de GDPR is het noodzakelijk is om een 
privacyverklaring op te maken en goed te keuren. 

6.  Non-consensus: Kerkbestuur Sint-Lambertus: meerjarenplanwijziging en verkoop pastorie 
Omwille van een non-consensus in het college van 28 maart 2019 met betrekking tot de meerjarenplanwijziging van 
het kerkbestuur Sint-Lambertus ’s-Gravenvoeren en de verkoop van de pastorie in ‘s-Gravenvoeren, wordt dit punt 
door de burgemeester geagendeerd op de gemeenteraad. 
 

Vrije tijd en sociale zaken 

7.  Nieuw gebruikersreglement bib Voeren - EBS  

De bibliotheek stapt is ingestapt in het eenheidsbibliotheeksysteem (EBS). De raad wordt gevraagd om het nieuwe 

gebruikersreglement goed te keuren. 

Grondgebiedzaken 

8.  Non-consensus: Overeenkomst met de VLM voor het opstellen van een inrichtingsnota m.b.t. 
bewarend grondbeleid 

Omwille van een non-consensus in het college van burgmeester en schepenen van 4 april 2019, wordt de 
gemeenteraad gevraagd naar haar standpunt met betrekking tot de goedkeuring van deze overeenkomst. 

9.  Limburg.net - bijzondere algemene vergadering, woensdag 27 juni 
Op 27 juni zal de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net plaatsvinden, de gemeenteraad dient 

standpunten in te nemen betreffende de agenda. 

 



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

De gemeenteraad wordt gevraagd om een afgevaardigde en plaatsvervanger aan te duiden om in de (buitengewone) 

algemene vergadering van Fluvius opdracht houdende vereniging te zetelen. 

11.  Fluvius - goedkeuring van de agenda en de vaststelling van het mandaat 

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging nodigt de gemeente uit voor de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering 

van 23 mei 2019 en vraagt om de agenda goed te keuren. 

12.  Leveren en plaatsen van speeltoestellen 2019: Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen 

firma's 

Voorstel tot het aankopen van een combinatietoestel voor het speelpleintje Remersdaal, een glijbaan voor het 

speelpleintje in Sint-Martens-Voeren en een zandgraver voor het speelpleintje in Moelingen. Goedkeuring 

lastvoorwaarden, starten procedure en uit te nodigen firma’s.  

13.  Gratis grondafstand wegenis Ingerveld 

In de wijk Ingerveld zijn de wegeniswerken en de groenaanleg reeds een jaar geleden voorlopig opgeleverd.  De 

Kleine Landeigendom, nog steeds eigenaar van de straten, pleinen en groenaanleg, wenst deze gratis af te staan aan 

de gemeente. De betrokken maatschappij heeft een opmetingsplan en akte voorbereid, en wenst deze voor te leggen 

aan de gemeenteraad. 

14.  verkoop deel perceel private grond gemeente, Moelingen, Elzen 

De raad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de verkoop van een stukje private grond op Elzen (Sectie A nr. 

247/02A) met een oppervlakte van 30ca aan aanwonenden. 

15.  Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: studieopdracht fietspaden 

De raad wordt gevraagd om de lastvoorwaarden en gunningswijze goed te keuren voor een studieopdracht ter 

verbetering van fietsverbindingen in de gemeente en de realisatie van nieuwe fietsverbindingen naar buurgemeenten. 

Deze opdracht omvat het ontwerp, de coördinatie en de begeleiding bij de uitvoering van fietspaden en infrastructuur 

in gemeente Voeren. 

Politie 

16.  Aankoop anoniem interceptievoertuig met ANPR-functionaliteit PZ Voeren 

In de politiebegroting 2019 werd er budget voorzien om een anoniem interceptievoertuig aan te kopen met ANPR-

functionaliteit. Na een voorafgaande studie door de interne voertuigverantwoordelijke(n) vraagt de korpschef om 

goedkeuring te verlenen aan de aankoop van een Skoda Superb Combi 4x4 206Kw DSG via federaal raamakkoord, 

de ombouw via de federale politie met aankoop van de nodige politie-onderdelen en de aankoop van een mobiel 

ANPR-systeem via de firma Polis Service Turnhout. 

 

Met collegiale groeten, 

 

 

 

 

Rik Tomsin 

Voorzitter 


