
Gemeenteraad van donderdag 22 augustus 2019 om 20u30 
 

U bent uitgenodigd voor de gemeenteraad van donderdag 22 augustus 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.  Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2018 

Op 2 augustus 2019 werd de jaarrekening 2018 van de gemeente goedgekeurd door de toezichthoudende overheid. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het goedkeuringsbesluit. 

 

Interne Zaken 

3.  Aanduiding afgevaardigde Cipal 

De gemeenteraad wordt gevraagd een afgevaardigde en plaatsvervanger aan te duiden bij Cipal. 

4.  Plattelandsmotie 

De gemeenteraad wordt gevraagd om een motie te ondersteunen in verband met de vraag aan de Vlaamse Regering 

om een beleid te creëren met aandacht voor de plattelandsgemeenten. Deze aandacht gaat in het bijzonder uit naar 

het openbaar vervoer, het ruimtelijk beleid en de financiële middelen voor de plattelandsgemeenten. 

5.  Vastlegging feestdagen 2020 

De feestdagen voor 2020 worden vastgelegd.  

 

Grondgebiedzaken 

6.  Grondverwerving bij kruispunt Vitschen: goedkeuring overeenkomst grondverwerving 

Ter gelegenheid van de huidige werken van Aquafin voor de aanleg van de rioleringscollector in ’s-Gravenvoeren wordt 

het aquaduct van de molenloper aan het kruispunt “Vitschen-Bovendorp-Dr. Goffinstraat” vervangen 

Dit biedt de opportuniteit om de Y-vormige aansluiting van Vitschen op de wegas Bovendorp-Dr. Goffinstraat” ruimer te 

maken voor vrachtwagens en grote landbouwvoertuigen 

Hiervoor is een verlenging nodig van het aquaduct en bijgevolg een kleine grondinname op aangrenzend privé-perceel. 

De gemeenteraad wordt verzocht om goedkeuring van de koopovereenkomst voor deze grondinname 

7.  Samenwerking met Limburg.net voor huisvuilinzameling 

De gemeenteraad van 28 maart 2019 keurde de samenwerking met Limburg.net voor de huisvuilinzameling principieel 

goed. De raad wordt nu gevraagd om enerzijds in te stappen in het Optimo-systeem voor de afvalophaling. Anderzijds 

wordt er een principiële goedkeuring gevraagd om te werken via een direct inning van de afvalfactuur via Limburg.net 

Limburg.net komt een toelichting geven over deze verdere samenwerking vanaf 01 januari 2020 tijdens de 

gemeenteraadszitting. 

 



8.  Naschoolse kinderopvang - afwerking en electra: goedkeuring lastenboek en aanbestedingswijze 

De gemeente heeft beslist om een gebouw voor de naschoolse kinderopvang op te richten op een terrein gelegen op 

de campus van de Provinciale School.  Een architect is aangesteld en heeft een ontwerp uitgewerkt, samen met de 

gemeente en met vertegenwoordigers van de naschoolse kinderopvang.  Er werd recent een omgevingsvergunning 

afgeleverd voor dit gebouw.  Het lastenboek voor “Ruwbouw – water- en winddicht” werd reeds goedgekeurd.  Nu ligt 

het gedeelte “Afwerking en Electra” klaar voor goedkeuring. 

 

9.  Verkoop woningen Remersdaal-Dorp 

Er werd geen aanvaardbaar bod uitgebracht op de woningen op Remersdaal-Dorp 10+12 in Remersdaal tijdens de 

zitdag op 5 augustus 2019. De schattingsprijs werd immers niet behaald. De raad dient te beslissen op welke manier 

ze de procedure verder zet. 

 

Politie 

10.  Kennisneming jaarverslag 2018 politie

De afscheidnemend en de vervangend korpschef stellen beiden de cijfers voor uit het jaarverslag 2018 van politie 

Voeren en geven bijkomend een inkijk in de huidige en beoogde werking van het politiekorps. 

 

 

Met collegiale groeten, 

 

 

 

Rik Tomsin 

Voorzitter 


