
Gemeenteraad van donderdag 27 juni 2019 om 20u30 
 

U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 27 juni 2019 om 20u30. Deze zitting vindt plaats in de 

raadszaal van het gemeentehuis. 

De dossiers liggen ter inzage in 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. 

Financiën 

2.  Visum financieel directeur: voorwaarden en uitgesloten verrichtingen 

Overeenkomstig artikel 177 van het Decreet lokaal bestuur staat de financieel directeur in voor de voorafgaande 

krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact. Aan de 

gemeenteraad wordt gevraagd de nadere voorwaarden en de categorieën van verrichtingen die worden uitgesloten 

van visumverplichting te bepalen. 

3.  Vaststelling bevoegdheid college in verband met opdrachten van dagelijks bestuur 

De gemeenteraad wordt gevraagd vast te stellen wat overeenkomstig artikel 41, lid 2, punt 8 van het Decreet lokaal 

bestuur onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ moet worden verstaan. 

4.  Retributiereglement op het verhalen van kosten voor het verzenden van betalingsherinneringen 

Om de kosten van aanmaningen te verhalen op de schuldenaars die laattijdig betalen wordt er een retributiereglement 

ter goedkeuring voorgelegd. 

Interne Zaken 

5.  Goedkeuring inspraakreglement 

Het decreet lokaal bestuur verplicht de lokale besturen om een reglement vast te stellen waarin de vormen van 

inspraak geregeld worden. De raad wordt gevraagd om het inspraakreglement goed te keuren. 

6.  Goedkeuring kader voor organisatiebeheersing 

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de raad het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem dient vast 

te stellen. Er wordt voorgesteld om aan de slag te gaan met de visie, aanpak en instrumenten van het Traject naar 

Uitmuntendheid van de VVSG. 

Burgerzaken 

7.  (Retributie)Reglement genealogische opzoekingen - aanpassing 

Op de gemeenteraad van 29 maart 2007 werd een reglement rond de genealogische opzoekingen goedgekeurd. Dit 

reglement wordt nu aangepast en de raad wordt gevraagd dit goed te keuren. 

Grondgebiedzaken 

8.  Fluvius, vernieuwing elektriciteitsnet Nurop, financiering ondergrondse aanleg OV-kabels 

Fluvius is bezig met de vervanging van haar leidingen tussen Sint-Martens-Voeren en Teuven. Bij deze werken 

worden in Nurop 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 Fluvius. De gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring 

te geven. 

 

 



9.  Algemene Vergadering Limburg.net - 27 juni 2019 - 18 uur - bekrachtiging 

Bekrachtiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 mei 2019 betreffende de 

Algemene Vergadering van Limburg.net op 27 juni 2019 om 18 uur en goedkeuring agenda van deze Algemene 

Vergadering 

10.  Gemeentelijke Holding NV in vereffening - Algemene vergadering 26 juni, bekrachtiging 

Op 26 juni 2019 organiseerde Gemeentelijke Holding NV in vereffening een algemene vergadering en nodigde de 

gemeente hiervoor uit op 17 mei. De agenda werd goedgekeurd in het college van 6 juni, er wordt gevraagd aan de 

gemeenteraad om dit besluit te bekrachtigen.  

11.  ENODIA - Gewone Algemene Vergadering intercommunale, 25 juni, bekrachtiging 

Bekrachtiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 juni 2019 betreffende de 

gewone algemene vergadering van ENODIA die plaatsvind op 25 juni 2019 

12.  Woonzo - Algemene Vergadering der Aandeelhouders, 8 juni 2019, bekrachtiging 

Bekrachtiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 juni 2019 betreffende de gewone 

algemene vergadering van Woonzo  

13.  Projectverlenging STEBO - samenwerken rond wonen  

Het BVR Lokaal Woonbeleid legt de gemeente heel wat verplichtingen op binnen het beleidsdomein wonen. De 

laatste jaren werden heel wat bevoegdheden overgedragen van het Vlaams naar het gemeentelijk niveau, zoals de 

aanpak leegstand en verwaarlozing. De diversiteit van taken is groter geworden, de verschillende thema’s werden 

uitgebreid, en de werklast voor de gemeenten is hierdoor gestegen. Via intergemeentelijk samenwerken kan expertise 

gedeeld worden en kunnen ervaringen uitgewisseld worden. Door beroep te doen op een externe projectuitvoerder, 

kan voor de uitvoering van taken beroep gedaan worden op een team van experten die kennis en ervaring hebben 

met elke materie. De raad wordt gevraagd om de samenwerking met Stebo te verlengen. 

14.  Openbare verkoop zomer 2019 in onbruikgeraakte goederen en houtverkoop 

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. 

Administratie 

15.  Goedkeuring charter gezonde gemeente 

Het doel van het project Gezonde Gemeente is om stapsgewijs te komen tot een structureel preventief 

gezondheidsbeleid met aandacht voor leefstijl, laafomgeving en gelijke gezondheidskansen en dit lokale beleid 

eenvormig te communiceren. De raad wordt gevraagd om het charter goed te keuren. 

Politie 

16.  Jaarrekening 2018 politiezone Voeren 

De jaarrekening 2018 van de politiezone Voeren wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

17.  Kennisneming en beslissing mbt de korpschef van de PZ Voeren 

De gemeenteraad neemt kennis van de voordracht van HCP Ronin Cox als nieuwe korpschef van de PZ Maasland 

(politieraad PZ Maasland dd. 18 juni 2019) en het voorstel na overleg tussen de burgemeester, korpschef en 

beleidsofficier/adj. Korpschef om de functie van korpschef in de PZ Voeren niet op korte termijn vacant te verklaren en 

voor onbepaalde termijn de adj.Korpschef aan te stellen als waarnemend korpschef. 

18.  Bijkomende vacantverklaring 1 INP PZ Voeren 

Naar aanleiding van de beëindiging van de afdeling van 1 INP uit de PZ Kempenland besliste de gemeenteraad op 27 

mei 2019 om deze plaats van INP vacant te verklaren via de eerstvolgende mobiliteitscyclus met invulling van zodra 

mogelijk, in principe tussen 1 november 2019 en 1 januari 2020. Intussen blijkt dat door interne verschuivingen en/of 

bijkomend personeelsverloop het aangewezen is om in de bedoelde mobiliteitscyclus 2 plaatsen van INP vacant te 

verklaren i.p.v. 1. 

  



19.  Principeakkoord dringende aanwerving CALog B uiten kader in de PZ Voeren 

De huidige korpschef van de PZ Voeren werd voorgedragen in de politieraad van de PZ Maasland als nieuwe 

korpschef in de PZ Maasland. Zijn benoeming bij koninklijk besluit met richtdatum op 1 september 2019 noopt 

dringende maatregelen om de continuïteit en goede werking van de PZ Voeren te verzekeren op beleidsvlak. Na 

overleg tussen de burgemeester, de korpschef en de adj.-korpschef en na simulatie van de budgettaire impact door de 

financieel directeur wordt voorgesteld om een principeakkoord te verlenen voor de dringende aanwerving buiten 

mobiliteitsprocedure van 1 consulent beleid-communicatie (CALog B) met een contractuele arbeidsovereenkomst van 

bepaalde duur van 12 maanden, verlengbaar en de bijhorende selectie- en renumeratiemodaliteiten tot voorlegging 

aan het syndicaal overleg en uitvoering door de korpsleiding in samenspraak met de algemeen directeur. 

 

 

Met collegiale groeten, 

 

 

 

 

Rik Tomsin 

Voorzitter 


