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1.
VRAGEN VAN RAADSLEDEN
Gelet op ons besluit dd 04.09.23 houdende instelling van een vragenronde voor de gemeenteraadsleden over punten die niet op de dagorde
voorkomen
Gelet op ons besluit van 2008.04.24 houdende wijziging van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
Gelet op de schriftelijke vragen van de raadsleden en de antwoorden die erop werden gegeven. (zie hierna)
besluit
Artikel 1
2.

Er werden geen vragen gesteld.

MEDEDELINGEN VAN DE BURGEMEESTER: COMMUNICATIE, GEMEENTE EN BRANDWEER

besluit
Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de mededelingen van de burgemeester.
a) Over het nieuwe logo van de gemeente (en ocmw)
b) Over de nieuwe website van de gemeente
c) Over de brandweerwerking vanaf 1 juli 2009
d) Voorstellingen: zie bijlagen powerpoint

3.
AANSLUITING GEMEENTE VOEREN BIJ ZOLAD (ARCHEOLOGIE)
Gelet op de zekere historische waarde van Voeren met de daaraan gekoppelde archeologische waarden;
gelet op de groeiende interesse voor archeologische activiteiten;
gelet op het grote pakket van taken die een gemeente kan hebben in omstandigheden waarbij het archeologisch goed in het geding is;
gelet op het overleg tussen de burgemeester, de voorzitter van ZOLAD en de leidende ambtenaar van ZOLAD;
gelet op de ondersteuning vanwege de Vlaamse overheid en de samenwerkingsmogelijkheden met de besturen van Bilzen, Riemst, Lanaken en
(mogelijk) Hoeselt;
overwegende de noodzaak om regelmatig begeleid en geadviseerd te worden door specialisten wanneer er grote werken uitgevoerd worden;
gelet op de aanvaardbare kost ten laste van ons bestuur, gebaseerd op het aantal inwoners (x0.15), de oppervlakte in ha: 4.763,80 euro i n 2009;
bedrag dat bij de budgetwijziging ingevoerd zal worden;
gelet op het takenpakket:
- De opmaak van een overzicht van de archeologische erfgoedwaarden in de regio (sites, vondsten, objecten)
- De actualisatie van de inventarissen van de erfgoedwaarden
- De opmaak van een lokale archeologische advieskaart (LAA)
- De bewaking van de integratie van het archeologische beleid binnen de ruimtelijke ordening
- Het verrichten van prospectie
- De mogelijkheid tot controles op bouwwerven die archeologische gevoelig zijn
- De sensibilisering van derden
Gelet op het feit dat wij in onze gemeente op dit ogenblik al een 70-tal archeologische sites kennen waarvan 55 uit de prehistorie, 3 uit de
metaaltijden, 6 uit de Romeinse tijd en 6 uit de Middeleeuwen;
Gelet op de toegestane vertegenwoordiging van alle gemeentebesturen in de Raad van Bestuur, zowel bestaande uit leden van de zittende
meerderheid (met stemrecht), als leden van de oppositie (zonder stemrecht);
De gemeentelijke vertegenwoordiging kan aangevuld worden met een administratief lid dat als ambtelijke contactpersoon optreedt;
Deze vertegenwoordigers worden aangesteld nadat de aansluiting van de gemeente Voeren is aanvaard
besluit
Bij 9 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
De gemeente Voeren sluit aan bij ZOLAD en onderschrijft de mogelijkheden en overeenkomsten die hieraan verbonden zijn
Artikel 2
Bij budgetwijziging wordt een bedrag van 4.763,80 euro voorzien voor het jaar 2009
4.
JAARVERGADERING 27 MEI 2009 - GEMEENTELIJKE HOLDING NV
Overwegende de oproeping van 22 april 2009 voor de algemene vergadering der aandeelhouders van de Gemeentelijke Holding NV, die zal
bijeenkomen op woensdag 27 mei 2009 om 14.30 uur in het Auditorium 44, Kruidtuinlaan 44 te 1000 Brussel
Gelet op de agenda van deze vergadering die luidt als volgt:
1. Opening van de vergadering door de voorzitter van de raad van bestuur
2. Toespraak van de voorzitter
3. Financieel verslag door de dagelijks bestuurder
4. Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur en verslagen van de commissaris over het boekjaar 2008
5. Mededeling i.v.m. de internationale politieke economie

6.
7.
8.
9.
10.

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2008 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat
Voorstel tot kwijting aan de bestuurders
Voorstel tot kwijting aan de commissaris
Voorstel tot verhoging van de vergoeding van de commissaris ten belope van € 30 490 per jaar (exclusief BTW en kosten)
Voorstel tot uitkering van een bijkomende eenmalige en uitzonderlijke vergoeding aan de commissaris van € 53 000 (exclusief BTW)
voor het boekjaar 2008
11. Benoemingen:
- voorstel tot benoeming van de heer Johan Sauwens, burgemeester van Bilzen, ter vervanging van de heer Stefaan De Clerck,
ambtshalve ontslagnemend omwille van het bekleden van een ministeriële functie, voor de resterende duur van zijn mandaat,
dat een einde neemt na afloop van de jaarvergadering van 2014
- voorstel tot benoeming van een bestuurder ter vervanging van de heer Louis Roppe, wiens mandaat einde neemt na afloop
van de vergadering van 2009
Overwegende dat de vertegenwoordiger van de gemeente de hoedanigheid moet hebben van burgemeester, schepen of gemeenteraadslid van de
gemeente
besluit
Bij geheime stemming
Er bevinden zich 14 stembiljetten in de urne
Bij 9 stemmen voor, 5 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
stelt als afgevaardigde aan:
Huub Broers
Weersterweg 12
3798 Voeren
Burgemeester van Voeren
om de gemeente op de algemene vergadering van 27 mei 2009 te vertegenwoordigen, er aan alle beraadslagingen en
stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, te verwerpen of zich erover te
onthouden, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen.
Artikel 2
bij diens afwezigheid, geeft volmacht aan een lid van de raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding NV
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Om de gemeente op de algemene vergadering van 27 mei 2009 te vertegenwoordigen, er aan alle beraadslagingen en
stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, te verwerpen of zich erover te
onthouden, overeenkomstig de eventuele instructies ten aanzien van de verschillende onderwerpen van de agenda. Bij gebreke
van duidelijke instructies voor de uitoefening van het stemrecht zal de aldus aangeduide gemachtigde alle hoger vermelde
punten die geen betrekking hebben op een benoeming goedkeuren en zich onthouden bij stemmingen over een benoeming,
tenzij wat de kandidaten betreft, die worden voorgedragen door de raad van bestuur, die hij zal steunen.
Artikel 3
Het volmachtformulier wordt in deze zin ingevuld en voor 20 mei 2009 overgemaakt aan de Gemeentelijke Holding NV
5.
DEFECTE DIESELPOMP POLITIE VOEREN
Overwegende dat de dieselpomp bij de politie defect is en waarbij er navraag gebeurden of deze pomp nog te herstellen was;
Dat na aanvraag bij verschillende leveranciers deze dieselpomp van bouwjaar 1984 niet meer te herstellen is door het feit dat de nodige
wisselstukken niet meer voorhanden zijn;
Dat het schepencollege bij verschillende leveranciers aanvraag heeft gedaan om prijs van een nieuwe dieselpomp, nl de firma DCM uit Waarloos en
de firma CTP uit Willebroek;
Dat blijkt uit de prijsofferte dat de firma DCM een pomp Lafon Distri One voorstelt welke aan de verwachte normen voldoet van het college;
Dat het schepencollege bij zitting van 20/04/09 een beslissing genomen heeft tot de aanstelling van de firma DCM uit Waarloos voor de levering van
een dieselpomp Lafon Distri One – 50 l/min,
Dat uitstel van een onmiddellijke beslissing nog hogere kosten aan de gemeente zou teweegbrengen;
besluit
Bij 13 stemmen voor, 1 stem tegen, 0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
Bekrachtigt het besluit van het schepencolllege van 20 april 2009 waarbij de firma DCM uit Waarloos aangesteld wordt voor de
levering van een dieselpomp Lafon Distri one – 50 l/min bij de politie Einde, 3790 Voeren (St Martens-Voeren).
6.
VERLAGING VAN DE EIGEN MIDDELEN - INTERMOSANE
Overwegende de buitengewone algemene vergaderingen van Intermosane van 16 september 2008 en 2 februari 2009 waardoor de gemeente zich
moet uitspreken over de operaties in het kader van 1) de omvorming van de gebruiksinbreng tot eigendomsinbreng en 2) de vergroting van de
slagkracht van de overheid in het kapitaal van Intermosane;
Dat om deze twee operaties financieel mogelijk te maken besloten werd de eigen middelen van Intermosane te verlagen door middel van een
verlaging van het volgestorte gedeelte van de aandelen;
Dat de gemeentes dus in het kader van de verlaging van de eigen middelen, geld krijgen voor de aandelen in contanten en deze die rechtstreeks
gefinancierd zijn;
Dat de gemeenten hun aandeel moeten betalen in de verwerving van de aandelen als gevolg van de vergroting van de slagkracht in het kapitaal van
Intermosane;
Dat de gemeente de jaarlijkse kapitaalverwervingen moeten betalen om de verhouding van eigen middelen/geleende middelen te behouden op het
door de Creg vooorgeschreven optimale percentage;
Dat de gemeenten het saldo moeten terugbetalen van de financieringsleningen 50/50 na inhouding op de verlaging van de middelen met betrekking
tot de aandelen gefinancierd volgens het financieringssysteem 50/50

besluit
Bij 13 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
De gemeente Voeren verklaart zich akkoord met de bestemming van de bedragen die de gemeente Voeren toekomen als gevolg
van de operaties tot verlaging van de eigen middelen van de intercommunale INTERMOSANE met voorrang en uitsluitend:
Voor de terugbetaling van de aan INTERMOSANE verschuldigde bedragen in verhouding tot de schulden van Voeren
ten aanzien van haar in het kader van de financiering 50/50
Voor de financiering van de verwerving van de nieuwe kapitaalsaandelen van INTERMOSANE zoals voorzien naar
aanleiding van de beslissingen genomen door de algemene vergadering en de raad van bestuur van INTERMOSANE
Artikel 2
Afschrift van dit besluit wordt meteen overgemaakt aan:
Secretariaat van Intermosane
Quai Godefroid Kurth, 100
4020 LIEGE
7.
KENNISNEMING GOEDKEURING BUDGET 2009 GEMEENTE
Gelet op het feit dat gouverneur Steve Stevaert ons gemeentelijk budget 2009 op 26 maart 2009 goedkeurde
Overwegende dat de gouverneur ons verzoekt om dit ter kennisneming aan de gemeenteraad voor te leggen
besluit
Artikel 1

neemt kennis van de goedkeuring van het gemeentebudget dienstjaar 2009.

8.
AANKOOP SERVER
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten;
Gelet op artikel 59 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten;
Overwegende de aankoop en de installatie van de huidige server begin 2004;
Dat de levens- en de afschrijvingsduur van een server vijf jaar bedraagt;
Dat dit gerelateerd is aan de beschikbaarheid van de wisselstukken, die tot 23 mei 2009 gegarandeerd is;
Dat de gestage groei van de gemeentelijke administratie logischerwijze een uitbreiding van gespecialiseerde software, applicaties en toepassingen
betekent;
Dat hierdoor de maximumcapaciteit van de tapedrive en de schijfcapaciteit bereikt is;
Dat de vervanging van de server nu de opportuniteit biedt om de gegevens op een modernere en geautomatiseerde wijze te bewaren;
Overwegende dat deze aankoop kan beschouwd worden als een bijkomende levering door de oorspronkelijke leverancier, die bestemd is hetzij voor
de gedeeltelijk vernieuwing van veelvuldig gebruikte leveringen of installaties, hetzij voor de uitbreiding van bestaande leveringen of installaties;
Dat de verandering van leverancier ons bestuur ertoe zou verplichten apparatuur aan te schaffen met andere technische eigenschappen zodat
onverenigbaarheid ontstaat of bij gebruik en onderhoud zich onevenredige technische moeilijkheden voordoen;
Dat de aankoop, onderhoud en systeembeheer van het ITC van ons bestuur door LOGINS gebeurt;
Dat overwegende bovenstaande bepaling de aankoop van de vervanging van de server bij LOGINS kan geschieden;
Overwegende de aanbiedingen betreffende de vervanging van de server (bestaande uit de opstelling, het operating system, de tools, de
installatiekosten) deze leverancier als bijlage;
Overwegende de aanbiedingen betreffende het onderhoudscontract op de server;
Dat gelet op de lokale situatie, de opstelling server zonder tapedrive, in functie van de back-up op afstand het meest adequaat is (zie deel 4);
Dat gelet op de lokale situatie, het omniumcontract het meest adequaat is (zie deel 6 – punt 2).
besluit
Bij 13 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
De vervanging van de server gebeurt door LOGINS volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
overeenkomstig de variant zonder tapedrive, in functie van de back-up op afstand overeenkomstig het aanbod als bijlage.
Artikel 2
Het bestuur sluit hiervoor eveneens een onderhoudscontract, type Omniumcontract, af
Artikel 3
De vervanging van de server, de aankoop van het operating system en de installatiekosten worden geraamd op 9.500,00
exclusief BTW;
Artikel 4
De kostprijs van het omniumonderhoudscontract wordt berekend op de aankoopprijs van de server voor korting plus het
operating system en de tools en bedraagt:
-1,8% van dit bedrag per maand, gedurende het 2de, 3de en 4de jaar;
-2,3% van dit bedrag per maand, gedurende het 5de jaar.
Artikel 5
De kredieten voor de aankoop en het onderhoud van de server zijn voorzien onder artikel 104/123-13.
9.
GEMEENTELOODS: AANVAARDING VERREKENINGEN
Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 39 §2, 1°: “de overheidsopdrachten mogen eveneens gegund worden bij
onderhandelingsprocedure, zonder naleving van de bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure doch, indien mogelijk, na raadpleging
van meerdere aannemers… in geval van een overheidsopdracht voor aanneming van werken: a) aanvullende werken die niet opgenomen werden
in het oorspronkelijk aanbestede project, noch in de eerste afgesloten opdracht, ingevolge onvoorziene omstandigheden noodzakelijk werden voor
de uitvoering van deze opdracht, op voorwaarde dat deze werken toegewezen worden aan de aannemer die de oorspronkelijke opdracht uitvoert
wanneer deze aanvullende werken, alhoewel scheidbaar van de uitvoering van de oorspronkelijke opdracht, strikt noodzakelijk zijn voor de
vervolmaking ervan”;
dat de bijkomende werken voor het transport en de verwerking van de vervuilde gronden in een gespecialiseerd bedrijf tot deze categorie behoren;
dat ze dus gescheiden van de oorspronkelijke werken aanvaard mochten worden en dat wij ze ook aanvaardden in een vorige gemeenteraad;

dat ze ten gevolge hiervan niet als meerwerken bij de huidige aanbesteding hoeven te worden beschouwd en ze dus ook via een herziening van het
budget voorzien kunnen worden;
dat wij de betaling daarom om alsnog te voldoen aan onze financiële verplichtingen kunnen laten lopen op de voorziene budgetten, die bij
budgetwijziging aangevuld zullen worden met de nodige kredieten voor werken die gescheiden van de hoofdopdracht kunnen gebeuren, maar wel
noodzakelijk zijn om de hoofdopdracht door te laten gaan;
gelet op het grondige onderzoek en bijkomende aanpassingen in min of plus voor de uitvoering van de infrastructruurwerken of werken aan de
loods, resulterende in de volgende reële verrekeningen ten laste van de oorspronkelijke aanneming der werken:
 werken aan de gebouwen in plus
o
o
o
o
o
o

o

grondsonderingen
warmtepomp – zonnepanelen
dbb metalen mazouttank
gevelmetselwerk, isolatie, breedvloerplaten
safety systems
electrawijzigingen (bijkomende buitenverlichting)
diverse kleine aanpassingen

676
36.883,12
2.687
8.336,37
10.883,75
65.814,33
13.420,67 (overeengekomen op voorstel overlegvergaderingen)

 werken aan de gebouwen in min
o
o

aanpassing verluchte ruimte en slokkers
electrawijzigingen t.o.v. basis

45,76
11.498,61

afrekening bouw: + 127.156,87 in meerwerken tot op heden
 infrastructuurwerken in plus op oorspronkelijk voorziene werken
o

betonbuizen + putten aan straatzijde

15.011,75
(liggen buiten werfzone, maar noodzakelijk voor aanrijden voertuigen bezoekers na opening)
breken en recup betonpuin
6.452,08
opruimen loods
13.847,78
betonnen keerelementen voor greppel (buiten werf) 8.700


o
o
o

 infrastructuurwerken in plus op oorspronkelijk voorziene werken
o geen afvoer voorziene grond + transport op de werf 77.774,04
o omheining (ander concept)
21.918,76
o keerwanden (beton) i.p.v. schanskorven
20.867,50
afrekening infrastructuur: - 76.548,67 in minwerken tot op heden
gelet op de noodzakelijke diensten en werken niet direct gerelateerd aan de aanbestede werken, maar noodzakelijk voor de verdere afhandeling
(aanvullende werken die niet opgenomen werden in het oorspronkelijk aanbestede project, noch in de eerste afgesloten opdracht, ingevolge
onvoorziene omstandigheden noodzakelijk werden voor de uitvoering van deze opdracht)
 HSC (hoogspanningcabine in totale planning SGV-SMV )
11.897,83
 Afvoer en verwerking vervuilde grond oneigen aan werf 319496,23 (binnen kader volksgezondheid)
Overwegende dat de oorspronkelijke aannemingen vastgesteld werden op:
- Loodsgebouw: 899.744, 08 (exclusief btw)
- Infrastructuur: 768.699,77 (exclusief btw)
Dat dus kan gesteld worden dat er voor de bouw van de loods op dit ogenblik een meerkost bestaat van 14,13%; maar dat daarbij wel nog geen
verrekening werd gehouden met de hogere subsidie voor de aanleg van het groendak ten bedrage van 2x 8899,84 euro en dat door de plaatsing
van de warmtepomp en de zonnepanelen een enorme en recurrente elektriciteitsbesparing (tot zelfs een quasi autonome voorziening in elektriciteit)
wordt gedaan tijdens alle volgende jaren;
Dat er voor de uitvoering van de infrastructuurwerken een minkost vastgesteld wordt van 9,96 %;
Dat de gemiddelde overschrijding voor het totaal der aanbestede werken in principe dus 3.03 % bedraagt;
Gelet op een reeks besparende voorstellen die nog niet opgenomen werden in dit besluit en verder besproken worden in overleg met de aannemer
en de architect;
Overwegende dat de huidige beslissing niet van invloed is op de subsidiëring van het gedeelte milieupark (gedeeltelijke subsidiëring omdat er in
1997 nagelaten werd een uitgewerkt dossier tot volledige subsidiëring in te dienen);
besluit
Bij 9 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
de noodzakelijke afvoering en verwerking van de vervuilde gronden gelegen op de terreinen van onze werf “loods en milieupark”
worden geherdefinieerd als werken zoals bepaald in artikel 39 § 1, 1° van de wet van 24.12.1993 ter aanvulling van de
bepalingen uit ons besluit van 27 februari 2009 waarbij de verrekeningsvoorstellen 3 en 4 werden goedgekeurd
Artikel 2
de hiervoor opgesomde meer- en minwerken zoals aangebracht in de verrekeningsvoorstellen worden aanvaard
Artikel 3
een herbudgettering op de aanbestede werken dient slechts doorgevoerd te worden op basis van de algemene facturatie en
verrekeningen, minus de werken en diensten voor de afvoer en verwerking van de vervuilde gronden en de bouw van een
hoogspanningscabine die desgevallend op andere posten gebudgetteerd zullen worden
10. OVEREENKOMST SPEELPLEINTJE TEUVEN
Gelet op het besluit van het college van 27.08.2008 om een reeks werken uit te voeren aan of nieuwe speelpleintjes te plaatsen;
gelet op de budgetvoorzieningen en de afwerking van het speelpleintje in 2008-2009;
gelet op de erfpacht tussen de Kerkfabriek Sint-Petrus (Teuven) en de VZW Dorpshuis van 11 augustus 2006;
gelet op de overeenkomst tussen beide partijen waarbij het kerkbestuur aan de VZW Dorpshuis Teuven de toelating geeft om toestellen (gebouwen)
te plaatsen op een deel van de door hen overeengekomen ruimte;
gelet op de vraag van de gemeente om ook in Teuven een speelpleintje te mogen bouwen;
dat dit op toegankelijk terrein diende te gebeuren;
dat de overeenkomst tussen de contractanten Kerkbestuur en VZW het mogelijk maakte om in de nabijheid van het dorpshuis een speelpleintje aan
te leggen;
dat de gemeente blijvend verantwoordelijk is voor het onderhoud, de permanente veiligheid van de toestellen en de ondergrond op de site van het
speelpleintje;

dat er op basis van deze gegevens een akkoord kan afgesloten worden met de VZW Dorpshuis Teuven, ondergeschikt via hen ook met het
Kerkbestuur voor het gedeelte dat zijn onderling overeenkwamen als toegelaten “bouwzone voor de speeltoestellen”;
besluit
Bij 13 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
De gemeente Voeren legt een speelpleintje aan op de terreinen voor het dorpshuis in Teuven, eigendom of in erfpacht genomen
van het Kerkbestuur door de VZW Dorpshuis
Artikel 2
De gemeente zorgt voor het onderhoud en de controle van het speelpleintje en de grondbedekking van het pleintje
Artikel 3
De gemeente sluit de nodige verzekeringen af en vraagt ook aan de contractant om hetzelfde te doen indien dit wettelijk nodig is
Artikel 4
De contractanten dragen er zorg voor dat het speelpleintje permanent toegankelijk is tijdens de dag en ze zorgen voor een nette
omgeving van het pleintje
Artikel 5
De gemeente behoudt zich het recht voor op een eenzijdige verbreking van deze overeenkomst als een van de andere
contractanten niet tegemoet komt aan de lopende bepalingen of als de beide andere contractanten hun erfpacht afsluiten om de
een of andere reden
Artikel 5
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de VZW Dorpshuis Teuven en aan het Kerkbestuur van Teuven voor hun
wederzijds akkoord
11. OVERNAME RIOLERING DOOR INFRAX
Gelet op het Decreet over Integraal Waterbeleid;
Gelet op de goedkeuring van het zoneringsplan en de daaraan verbonden consequenties;
Overwegende dat het decreet over Integraal Waterbeleid de gemeenten voor financiële en organisatorische inspanningen plaatst;
Overwegende dat van de gemeente Voeren tijdens de komende jaren een financiële inspanning wordt verwacht van om en bij de 36.000.000 euro,
waarvan slechts 21.000.000 subsidiabel en de vaststelling dat ons bestuur onmogelijk dergelijke waterzuivering aankan;
Dat dit ook financiële gevolgen zal hebben voor de inwoners;
Dat de gemeente de mogelijkheid onderzoekt om ten voordele van de inwoners begeleidende fiscale maatregelen uit te werken in deze economisch
moeilijkere tijden;
Dat er dus naar andere oplossingen gezocht moet worden en deze enkel te vinden zijn in een overeenkomst met een overkoepelend orgaan;
Gelet op het marktonderzoek door de administratie en de burgemeester;
Gelet op het aanbod van Rio-Act en Infrax cvba en de besprekingen met deze diensten;
Overwegende dat in 2006 Infrax cvba werd opgericht door door drie opdrachthoudende verenigingen Interelectra, Iveg en Wvem om de operationele
activiteiten in hun werkingsgebied te bundelen;
Overwegende dat Infrax sinds 2007 de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van alle leidinggebonden nutsvoorzieningen (aardgas,
elektriciteit, kabeltelevisie en/of riolering) op het grondgebied van de gemeenten die daarvoor bij Interelectra, Iveg of Wvem aangesloten zijn;
Overwegende dat, bij het exploiteren van rioleringen, het beleid van Infrax erop gericht is op volgende doelstellingen: 1) het rioleringsnet uitbreiden,
moderniseren en grondig onderhouden, 2) gemengde riolen geleidelijk vervangen door een gescheiden stelsel en/of het maximaal ter plaatse laten
insijpelen van hemelwater, 3) het hergebruik van hemelwater en rationeel watergebruik stimuleren door campagnes en premies.
Dat door het efficiëntievoordeel dat Infrax creëert, de jaarlijkse dividenden een belangrijke bron van inkomsten zal zijn voorde gemeente;
Dat de gemeente via de bestuursorganen van Interelectra, Iveg en Wvem nauw betrokken blijft bij de activiteiten van Infrax;
Dat de gemeente intensief betrokken zal worden bij alle bestuurlijke aangelegenheden;
Dat bij concrete planning en uitvoering van werken en afstemming zal zijn met de gemeentelijke diensten
Dat de eenmalige middelen die de gemeente haalt uit een eventuele overdracht van de riolering aangewend kunnen worden voor de verdere
uitbouw en het onderhoud van het openbare domein;
Overwegende dat een samenwerking tussen verschillende gemeenten in het kader van een opdrachthoudende vereniging aldus een reeks
voordelen biedt: qua knowhow, schaalvoordelen (bij aankoop, voorraadbeheer en exploitatie en aanleg van netten), synergievoordelen (verbetering
van het administratieve en communicatieve aspect van nutsvoorzieningen), bundeling van het netbeheer van verschillende leidingen in hetzelfde
informaticasysteem, en coördinatie van de gezamenlijke aanleg van de diverse aansluitingen van de nutsvoorzieningen;
Overwegende dat deze voordelen zullen resulteren in een belangrijke kostenbesparing;
Overwegende dat er na onderzoek van de verschillende mogelijkheden, geen andere aanbieder op de markt is die zich aanbiedt om de
rioolinfrastructuur in eigendom op dergelijke wijze over te nemen;
Overwegende dat de gemeente met het oog hierop zou toetreden tot Infrax cvba met respectievelijk Interelectra en Inter-aqua en respectievelijk de
exploitatierechten overdragen aan Interelectra enerzijds en de eigendom van de rioleringsinfrastructuur overdragen aan Inter-aqua anderzijds, zodat
de investeringen en onderhoudswerken verricht in opdracht van Inter-aqua door Interelectra aan Inter-aqua zouden toekomen;
Dat de gemeente bijgevolg met onmiddellijke ingang kan beslissen om haar infrastructuur voor de beheersing van afvalwater en hemelwater in Interaqua in te brengen;
Gelet op de statuten van Interelectra en Inter-aqua;
Gelet op het gemeentedecreet en het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking;
besluit
Bij 9 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
De gemeente treedt toe tot Inter-aqua en zal 1 AR aandeel van 25 € per begonnen schijf van 10.000 inwoners in Inter-aqua
onderschrijven.
Artikel 2
De gemeente draagt de eigendom van de rioleringsinfrastructuur over aan Inter-aqua bij wijze van inbreng overeenkomstig de
statutaire bepalingen en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.
De infrastructuur zal worden overgedragen door de Gemeente aan Inter-aqua tegen haar definitieve waarde en zal vergoed
worden gedeeltelijk in aandelen BR in Inter-aqua en gedeeltelijk in speciën. Op het ogenblik van de overdracht van de
infrastructuur, zal de Gemeente een gedeelte van de vergoeding voor de overdracht van de infrastructuur ontvangen op basis
van de inventariswaarde van de infrastructuur. Deze voorlopige waarde bedraagt 1.177.499,-0 EUR. De definitieve waarde van
de infrastructuur zal worden bepaald op basis van eenvormige criteria die voor elk van de gemeenten die het onderhoud, het
beheer en de verdere uitbouw van hun infrastructuur voor de beheersing van afvalwater en hemelwater hebben toevertrouwd

Artikel 3

Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6

Artikel 7
Artikel 8

aan Inter-aqua, werden gehanteerd. De streefdatum voor het afronden van deze definitieve waardebepaling situeert zich 12
maanden na datum van het nemen van onderhavige beslissing.
De gemeente zal als volgt worden vergoed voor de overdracht van de infrastructuur:
(i)
De Gemeente ontvangt op het ogenblik van de overdracht van de infrastructuur aandelen BR in Inter-aqua voor een
bedrag van 80% van de voorlopige waarde van de Infrastructuur, met name 941.999,20 EUR.
(ii)
Van de definitieve waarde van de infrastructuur, zal 20 % in speciën vergoed worden.
Een eerste schijf van dit bedrag in speciën, met name 60% van 20 % van de voorlopige waarde of 141.299,88 EUR
wordt , uitgekeerd op het ogenblik van de overdracht van de infrastructuur.
Het saldo van dit bedrag in speciën zal gelijk zijn aan 20% van de definitieve waarde verminderd met het bedrag in
speciën dat reeds werd uitgekeerd (zijnde 60% van 20% van de voorlopige inbrengwaarde). Dit saldo zal worden
uitgekeerd na de bepaling van de definitieve waarde van de infrastructuur zodat de gemeente na overdracht een
vordering heeft op Inter-aqua tot uitkering van dit saldo.
De gemeente treedt toe tot Interelectra en zal 1 AR aandeel van 25 € per begonnen schijf van 10.000 inwoners in Interelectra
onderschrijven.
De gemeente draagt de exploitatierechten op de rioleringsinfrastructuur over aan Interelectra bij wijze van inbreng
overeenkomstig de statutaire bepalingen en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.
De exploitatierechten op de infrastructuur zullen worden overgedragen door de Gemeente aan Interelectra tegen hun definitieve
waarde en zullen vergoed worden gedeeltelijk in aandelen BR in Interelectra en gedeeltelijk in speciën. Overeenkomstig de
statutaire bepalingen bedraagt de waarde van de exploitatierechten 1% van de totale waarde van de in Inter-aqua ingebrachte
infrastructuur. De vergoeding aan de gemeenten, deels in aandelen, deels in speciën gebeurt op analoge wijze als voor Interaqua en rekening houdend met de verhouding 99% / 1%.
Het College van Burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van deze beslissingen.
Afschrift van deze beslissing zal, na goedkeuring door de Provincie, aan Inter-aqua en aan Interelectra worden overgemaakt.

12. AANVAARDING OVERDRACHT VERKEERSPLEINTJE BERNEAUWEG (BIB) DOOR PROVINCIE AAN GEMEENTE
Gelet op de voorafgaande besprekingen binnen het kader van de veiligheid van de weggebruikers, met voorrang van de zwakkere weggebruikers;
gelet op de brief van de Provincie Limburg (juridische dienst) van 2009-04-23, door ons bestuur ontvangen op 05 mei 2009;
overwegende dat de provincie voorstelt om het verkeerspleintje voor de gemeentelijke bibliotheek (Berneauweg) over te dragen aan de gemeente;
gelet op het toegevoegde plan over de 6de afdeling, sectoe A, deel van nummer 791a, met een opppervlakte volgens meting van 20a 49ca;
gelet op het verslag van Studiegroep Omgeving, door ons bestuur aangesteld om het BPA Boomstraat-Berneauweg voor te bereiden;
overwegende dat de verkeerssituatie in en rond het schoolterrein van de provincie bemoeillijkt wordt door een tekort aan parkeerplaatsen waardoor
op de smalle wegen en stroken geparkeerd wordt; dat dit tot verkeersconflicten leidt (tegenstroom inrijden, geen voorrang aan fietsers en
voetgangers verlenen, de tegengestelde richting van bussen en ander verkeer, onvoldoende opstelruimte voor het openbaar vervoer,…)
dat hieruit besloten wordt dat de verkeerssituatie ter hoogte van het over te nemen pleintje onveilig is en dat een aanpassing van deze moeilijke
verkeerssituatie noodzakelijk is;
overwegende dat bovendien het juridisch statuut van dit pleintje niet eenduidig is; dat dit onduidelijkheden schept tov van de bevoegdheid van de
lokale politie om er op te treden tegen overtreders, maar eveneens over de verantwoordelijkheden op het pleintje;
dat deze problemen opgelost kunnen worden door een overdracht van het pleintje aan ons bestuur waardoor het ingelijfd wordt in het openbaar
domein van de gemeente en in het net van de gemeentewegen;
dat het daardoor ondubbelzinnig onder het gemeentelijke beheer van de gemeente zal ressorteren en er dus opgetreden kan worden indien nodig;
overwegende dat de gemeente na de overdracht ook zal moeten instaan voor het onderhoud en het beheer
dat het om al deze redenen aangewezen is om het pleintje (zie toegevoegd plan) over te nemen van de provincie Limburg;
gelet op de goedkeuring door de provincieraad van Limburg en de toezegging om het kosteloos aan ons over te dragen;
dat alle verkeerstechnische aanpassingen zullen ingaan per 1 september en dat de gemeente vanaf dan zeker de bevoegdheid moet hebben om
regelend op te treden;
overwegende dat de gemeente kan instemmen met de inhoud van het provinciaal besluit, genomen op basis van artikel 42 van het Provinciedecreet
zoals goedgekeurd op 05 december 2005;
gelet dat, alvorens de authentieke akte te ondertekenen voor de gouverneur, het nodig is dat de gemeenteraad instemt met deze overname
besluit
Bij 13 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
De gemeente aanvaardt de overdracht van het pleintje voor de bibliotheek en wenst het op te nemen in het openbaar domein, in
te lijven in het gemeentelijke wegennet en dit met behoud van alle huidige openbare doeleinden
Artikel 2
Het plan als bijlage wordt goedgekeurd
Artikel 3
Dit besluit wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg en aan de toezichthoudende overheid
13. AFSCHAFFING BUURTWEG 1 MOELINGEN: MOTIVERING KLACHTEN
Gelet op ons raadsbesluit dd 20 september 2007 houdende principiële goedkeuring van de afschaffing van weg nr 1 te Moelingen;
Gelet op het feit dat de raad op 20.09.2007 landmeter Nico Cielen verzocht werd om een opmetingsplan op te stellen;
Gelet op het feit dat het gemeentebestuur van Voeren op 3 december 2008 het opmetingsplan ontving waarna de raad van 30 december 2008
besloot tot goedkeuring van het plan van afschaffing van de buurtweg nr 1 te Moelingen;
Gelet op het bijkomende verzoek van de diensten van de provincie Limburg tot weerlegging of aanvaarding van de vier bezwaren;
Gelet de bezwaren die werden ingediend door aanpalenden en niet aanpalenden; dat ze ontvankelijk zijn;
Dat deze bezwaren er vooral op neerkomen dat ze allen gebruik wensen te maken van deze buurtweg;
Vaststellende dat deze buurtweg langs Nederlandse zijde echter werd opgeheven en deels verkocht werd aan een aanliggende partij;
Dat het daardoor een doodlopende weg is geworden die weliswaar toegankelijk is langs Voerense zijde, maar niet verder leidt op Nederlands
grondgebied; dat er zodoende geen
Dat er eveneens verkeerd verteld en verondersteld wordt dat de weg slechts aan één gegadigde zou toekomen; maar dat bij een eventuele verkoop
alle voorstellen van de aanpalenden onderzocht dienen te worden;

Gelet op het bezwaar ingediend door MJ Neven uit Eijsden (Nederland) waarin deze verklaart dat de weg onontbeerlijk is voor het bereiken van hun
landbouwterreinen, nochtans gelegen op Nederlands grondgebied; dat betrokkene ook aanhaalt dat ze via deze weg transporten van veldgewassen
doen en overladingen van zware vrachten;
Dat ons bestuur echter opmerkt dat betrokkene voor de nodige voorzieningen kan zorgen op de eigen terreinen aangezien hun landbouwbedrijf aan
de voorkant van hun velden en langs de (Vlaamse) Gewestweg; dat het bovendien decretaal in feite verboden is dat ze gronden vanuit Nederlandse
akkers deponeren op ons grondgebied aangezien ze daarmee de grens overschrijden met grond waarvan wij net weten of deze zuiver is;
Dat wij dus vaststellen dat dit bezwaar niet gegrond is in zijn finaliteit aangezien er zich adequatere oplossingen aandienen voor zijn “problemen”;
Gelet op het bezwaar van de heer Vincent Ciurleo uit Voeren die verklaart dat hij deze weg regelmatig gebruikt als paardrijder en dat hij deze
daarom wenst te behouden in het openbaar domein;
Dat ons bestuur inderdaad vaststelt dat deze weg nu gebruikt kan worden voor paardenliefhebbers of andere rustige gebruikers en dat dit argument
aanvaardbaar lijkt en dus gefundeerd is; dat men echter evenzeer kan stellen dat er voldoende andere rustige trajecten mogelijk zijn om te
wandelen en dat het behoud van deze weg daardoor dus geen absolute noodzaak is voor het beoefenen van deze edele sport;
Gelet op het bezwaar van de heer Marcel Houbiers uit Voeren, landbouwer op rust, die stelt dat hij de eerste 35 meter van de weg zou moeten
hebben om aan zijn land te komen; dat hij zelf voorstelt dat hij dit recht zou moeten kunnen behouden, desgevallend via een erfdienstbaarheid die
bij notariële akte vastgelegd dient te worden;
Gelet op de gegrondheid van deze opmerking en de mogelijkheden die bij een eventuele verkoop – die nog niet het onderwerp is van de huidige
beslissing – vastgelegd moeten worden bij notariële akte; voorwaarde waar de gemeente zich in kan vinden;
Gelet op het bezwaar van de heer Peter Machiels, voorheen wonende in Voeren, die dezelfde argumenten aanhaalt als de heer Ciurleo en waarin
het bestuur ook dezelfde conclusies trekt
besluit
Bij 9 stemmen voor, 5 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
De bezwaarschriften ingediend tijdens het openbaar onderzoek naar de afschaffing van de buurtweg 1 te Moelingen worden
ontvankelijk doch weerlegbaar verklaard
Artikel 2
Voor het geval zich zal voordoen moet bij een eventuele verkoop dit recht aan alle aanpalende partijen aangeboden worden voor
minstens de helft van de weg grenzend aan hun perceel, of zal er een erfdienstbaarheid bedongen dienen te worden zodat het
land van een der klagers bereikt kan worden
Artikel 3
Dit besluit wordt integraal en samengevoegd met de klachten overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van de Provincie
Limburg
14. LIMBURG.NET - VERKOOPSYSTEEM COMPOSTRECIPIËNTEN
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 02.07.1981 betreffende het beheer van afvalstoffen en latere wijzigingen;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net d.d. 2008-11-26;
besluit
Bij 9 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
Het gemeentebestuur gaat akkoord met het voorstel van Limburg.net om het verkoopsysteem van compostrecipiënten te
uniformeren en te herstructureren. De verkoop van compostrecipiënten wordt geregeld volgens onderstaand retributiereglement.
Artikel 2
Compostrecipiënten worden rechtstreeks geleverd bij de gemeente en voorgefinancierd door Limburg.net. Limburg.net stelt
individuele facturen op aan de hand van een lijst en verklaart deze ‘voor voldaan’.
Artikel 3
Compostrecipiënten worden besteld bij Limburg.net. Het gemeentebestuur beheert de compostrecipiënten als een goede
huisvader. Limburg.net maakt per gemeente een rekening aan bij Dexia. Limburg.net bezorgt aan de gemeente voorgedrukte
overschrijvingsformulieren. De overschrijvingsformulieren worden via de gemeente aan de inwoners verdeeld.
Artikel 4
De betaling door de inwoner geschiedt rechtstreeks bij Limburg.net. Het gemeentebestuur zorgt voor een adressenlijst van de
personen en het aantal recipiënten dat zij hebben gekocht. Het gemeentebestuur volgt de betalingen van de compostrecipiënten
op via Dexiaweb. Het gemeentebestuur zorgt voor het nazicht van de rekening en het opmaken van een leveringslijst. Op 31
december van elk jaar wordt de voorraad geteld en deze inventaris wordt aan Limburg.net bezorgd. Ook worden de al betaalde,
maar nog niet afgehaalde of geleverde recipiënten doorgegeven aan Limburg.net .
Artikel 5
Het reglement vervangt het voorgaande reglement en gaat in op 2009-05-01.
Artikel 6
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Limburg.net. en aan de toezichthoudende overheid.
15. LEADER+PROJECT EDUCATIEF HASPENGOUW
Gelet op de aanvraag tot cofinanciering binnen het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (As 4, leader, PDPO 2007-2013) voor
een project “educatief Haspengouw” door hoofdpromotor BB projecten vzw;
gelet op het copartnerschap van verschillende openbare besturen (Bilzen, Borgloon, Heers, Riemst, Sint-Truiden, Tongeren) en de vraag aan ons
bestuur om ook te participeren in dit educatief project;
overwegende de inspanningen die ons bestuur wenst te doen om dergelijke initiatieven met educatieve waarde te ondersteunen, zij het slechts als
copromotoren;
overwegende de doelstellingen van het project, nl het verkleinen van de kloof tussen landbouwer en onderwijs en het in de kijker zetten van het
unieke (landbouw)landschap en dit via concreet na te streven resultaten: de uitbouw van een fijnmazig netwerk van land- en tuinbouwers die
toekomstige consumenten (leerlingen) uitnodigen op hun bedrijf, belevingsactiviteiten in de landbouw, de begeleiding van land- en tuinbouwers die
educatie als sensibiliseringsactiviteit op het eigen landbouwbedrijf willen realiseren, het uitbouwen van een begeleiding voor leerkrachten die de
landbouw- en plattelandseducatie willen integreren in hun klaspraktijk;
overwegende het feit dat dit initiatief gerelateerd kan worden aan initiatieven vanuit het Vlaams, Provinciaal en zelfs gemeentelijk beleid waarin wij
de functie van de landbouw in onze gemeente willen benadrukken;
gelet op de economische haalbaarheid en relevantie van het voorgestelde project;
overwegende de concretisering via de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen de promotor en ons bestuur als partner;
ondertekening die pas kan gebeuren na formele goedkeuring van de samenwerking door de gemeenteraad;

gelet op de verdeling van de aan te brengen middelen tussen de partners geschat kunnen worden op minimaal 585 euro en maximaal 1.560 euro,
afhankelijk van het aantal partners en als volgt te storten: ¼ bij aanvang van het project (juni 2009), een storting van ½ voor 31 januari 2010 en het
resterende ¼ voor 31 mei 2011;
dat de promotor en de partners voor het andere deel subsidies aanvragen binnen het As4 leaderproject;
overwegende dat volgens de onderrichtingen de burgemeester voor de Plaatselijke Groep Leader Haspengouw” geen evaluatie mag schrijven over
het project dat tijdens de vergadering van 10 december groen licht kreeg op verdere ontwikkeling; dat dit hem echter anderzijds niet verbiedt om in
de eindfase als lid van de “Plaatselijke Groep Leader Haspengouw” mee te delibereren over deze projectaanvraag en dat het hem wel is toegelaten
om tijdens deze raad mee te beslissen over het copartnerschap
besluit
Bij 9 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
De gemeente Voeren ondersteunt als copromotor het project “educatief Haspengouw” van hoofdpromotor BB Projecten VZW
Artikel 2
De gemeente voorziet de nodige financiering voor het project als dit wordt aanvaard door de adviescommissie
16. ALGEMENE VERGADERING LIMBURG.NET - 17 JUNI 2009
Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een
opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 12, §2 ,3° van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking,
verder het Decreet genoemd;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net;
Gelet op de statuten van Limburg.net;
Gelet op de aankondigingsbrief van 3 maart 2009 met referte FA_AM_090303_109 en de uitnodigingsbrief van 23 april 2009 (referte
FA/AM/090423-234) tot de algemene vergadering van Limburg.net van woensdag 17 juni 2009 om 20 u in de Boudewijnzaal van het Provinciehuis,
Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt, met volgende agenda :
1) Welkom door de voorzitter.
2) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten).
3) Statutenwijziging en wijziging aandeelhoudersovereenkomst.
4) Jaarrekening 2008 (art. 65 DIS; art. 13, 40 en 45 statuten).
a) Geconsolideerde cijfers
b) Resultaat per afdeling (saldo werkingsbijdragen per afdeling – artikel 13 van de statuten)
c) Bestemming van het resultaat (dividenduitkering – bis dividenden, tris dividenden; artikel 45 van de statuten)
5) Jaarverslag en verslag van de commissaris (art. 40 statuten, art.553 wetboek vennootschappen).
6) Deelname aan de vzw ‘Centrum voor Natuur- en Landschapsbeheer’ (art. 78 DIS) en aanduiding van een vertegenwoordiger in de raad van
bestuur.
7) Kwijting aan de bestuurders (art. 65 DIS, art. 40 statuten).
8) Kwijting aan de commissaris (art. 65 DIS, art. 40 statuten).
9) Ontslag en benoeming van bestuurder(s) (art. 46 DIS, art. 20 statuten).
10) Varia.
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren;
Gelet op het Ontwerp van Statutenwijziging van de opdrachthoudende vereniging Limburg.net en het Ontwerp van Addendum aan de
Aandeelhoudersovereenkomst van 31/05/2005 tussen de aandeelhouders in Limburg.net OV en Limburg.net OV met betrekking tot BIS- en TRISdividenden (verder Ontwerp Addendum Aandeelhoudersovereenkomst), zoals overgemaakt bij aangetekend schrijven van Limburg.net van 3 maart
2009 (referte FA_AM_090303_109).
Gelet op de uitnodigingsbrief van 23 april 2009 (referte FA/AM/090423-234) tot de algemene vergadering van Limburg.net van woensdag 17 juni
2009 om 20 u in de Boudewijnzaal van het Provinciehuis, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt, met vermelding van de volledige agenda.
Overwegende dat de deelnemers in Limburg.net een aantal afspraken wensen te maken in verband met de Bis en Tris dividenden die bepaalde
wijzigingen aan de aandeelhoudersovereenkomst van 31 december 2005 noodzaken;
Overwegende dat in het Ontwerp Addendum Aandeelhoudersovereenkomst de bestaande regeling inzake de BIS-dividenden behoudt, en dat er
duidelijke afspraken worden opgenomen betreffende een éénmalige betaling van TRIS-dividenden.
Overwegende dat de voorgenomen regeling inzake BIS- en TRIS dividenden een aantal statutenwijzigingen noodzaakt en dat een overzicht is
weergegeven in bijlage E van het Ontwerp Addendum Aandeelhoudersovereenkomst.
Overwegende dat artikel 39 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat uiterlijk negentig kalenderdagen voor de
algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt
voorgelegd;
Overwegende dat er geen bezwaren voor handen zijn om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren.
besluit
Bij 9 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
De agendapunten van de jaarvergadering van 17 juni 2009 van de opdrachthoudende vereniging Limburg.net worden
goedgekeurd.
Artikel 2
Het Ontwerp van Addendum aan de Aandeelhoudersovereenkomst van 31 december 2005 meegedeeld door Limburg.net bij
brief van 3 maart 2009 (referte FA_AM_090303_109) dat wordt opgenomen als bijlage bij deze besluiten, wordt goedgekeurd.
De aangeduide vertegenwoordiger(s) of diens plaatsvervanger(s) wordt gemandateerd om het addendum op de algemene
vergadering van 17 juni 2009 te ondertekenen.
Artikel 3
Het Ontwerp van Statutenwijziging van Limburg.net, meegedeeld bij brief 3 maart 2009 (referte FA_AM_090303_109) en te
behandelen op de algemene vergadering van 17 juni 2009, wordt goedgekeurd.
Artikel 4
Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Limburg.net van 17 juni 2009 van de
opdrachthoudende vereniging Limburg.net wordt aangewezen:

Artikel 5
Artikel 6

Bij geheime stemming
Er bevinden zich 14 stembiljetten in de urne
Met 9 stemmen voor en 5 stemmen tegen
- mevrouw A.-M. Casier, raadslid, Sint-Pieterstraat 7, 3792 Voeren
Met als plaatsvervanger:
Bij geheime stemming
Er bevinden zich 14 stembiljetten in de urne
Met 9 stemmen voor en 5 stemmen tegen
- De heer Victor Walpot, raadslid, Moelingerweg 8, 3798 Voeren
De aangeduide vertegenwoordiger beschikt over een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal aandelen waarover de
gemeente beschikt in Limburg.net (zie art. 7, 9 en 37 statuten Limburg.net). Ingeval er meerdere vertegenwoordigers zijn
aangeduid*, worden de stemmen evenredig verdeeld. Ingeval bij evenredige verdeling over de vertegenwoordigers er één (of
meerdere) overblijvende stem(men) is/zijn, wordt/worden deze toegewezen aan de oudste vertegenwoordiger.
Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Limburg.net van 17 juni
2009 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform het besluit van de
gemeenteraad over de agenda van die vergadering.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis
stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het bezorgen van een afschrift in tweevoud aan Limburg.net.

17.
STATUTAIRE BENOEMING ERIKA BROUWERS
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 2 juni 2006 tot opheffing van bepaalde artikelen van het decreet van 28 april 1993 houdende
regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op artikel 252 van het gemeentedecreet in verband met het algemeen bestuurlijk toezicht;
Gelet op de goedkeuring van het personeelsstatuut door de gemeenteraad van 26 juni 2004 en de technische verbeteringen hiervan, zoals het ook
werd goedgekeurd door de toezichthoudende overheid;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 maart 2008 betreffende de wijzigingen aan het organogram voor de gemeente Voeren en de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid;
Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de
rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende de omzendbrief BB 2008/10 van 21 november 2008 betreffende het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale
en provinciale besturen van 19 november 2008 en bijlagen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 december 2008 betreffende de vaststelling van de rechtspositieregeling;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2009 betreffende de technische aanpasssingen aan de rechtspositieregeling;
Gelet op de goedkeuring van beide deze gemeenteraadsbesluiten door de toezichthoudende overheid;
Overwegende het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2009 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december
2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel
en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het bewijs van de financiële haalbaarheid voor het aanwerven van bijkomende personeelsleden en dit over meerdere jaren;
Gelet op de vacantverklaring van de betrekking voor dit ambt door de gemeenteraad van mei 2008;
Gelet op het feit dat mejuffrouw Erika Brouwers in vast statutair verband werd aangesteld in de functie van deskundige communicatie en dit voor
een proeftijd van zes maanden;
Dat zij het werk in ons bestuur aanvatte op 06 oktober 2008;
Dat haar proefperiode dus per 6 april 2009 afliep en het bestuur, gelet op artikel 40 van het administratief statuut dat bepaalt dat de gemeenteraad,
voor het einde van de proefperiode dient te beslissen over een verlenging van de proefperiode, afdanking of vaste benoeming van het personeelslid;
Gelet op de grootste voldoening waarmee zij haar taak volbracht tijdens deze proeftijd;
Gelet op de geheime stemming omwille van individuele personeelsaangelegenheden.
besluit
Bij 9 stemmen voor, 5 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
Erika Brouwers definitief aan te stellen in haar functie van deskundige communicatie bij ons bestuur met ingang op de dag na de
proefperiode van zes maanden (in casu 6 april 2009)
Artikel 2
Dit besluit voor toezicht en goedkeuring over te maken aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Afdeling Binnenlands
Bestuur Limburg.

*

opmerking : bij overschrijding van 30.000 inwoners (of een veelvoud) mag de gemeente een extra vertegenwoordiger afvaardigen. Hiervoor gelden de huidige
bevolkingscijfers. Het aantal stemmen dat u als gemeente aan deze vertegenwoordigers mag toekennen, wordt echter bepaald door het aantal aandelen in de statuten.
Indien u het aantal stemmen per vertegenwoordiger wenst te benoemen in het gemeenteraadsbesluit, gelieve dan steeds contact te nemen met Bien Jacobs
(011/28.89.89).

18. HERAANSTELLING VAN DE HEER HENRI VANDERHOVEN IN DE TWEEDE AMBTSTERMIJN: ADVIES VAN DE GEMEENTERAAD
Gelet op het verzoek van FOD Binnenlandse Zaken om te mogen beschikken over een advies van de gemeenteraad;
gelet op artikel 49 WGP dat eveneens bepaalt dat de gemeenteraad een advies moet geven;
gelet op de besprekingen tussen de HC en de burgemeester;
gelet op de hernieuwde organisatie bij de lokale politie Voeren en de directere leiding van betrokkene;
gelet op het gunstig advies van de evaluatiecommissie dat werd overgemaakt aan FOD Binnenlandse Zaken;
gelet op de opmerkingen van ons bestuur bij de primobevordering van de heer Vanderhoven, opmerkingen die erin bestonden dat hij zijn korps op
een professionelere manier moest leiden;
dat er in de relaties tussen het bestuur en de Kc betere relaties bestaan dan voorheen en hij inspanningen doet om tegemoet te komen aan de
verzuchtingen van ons bestuur
besluit
Bij geheime stemming
Er bevinden zich 14 stembiljetten in de urne
Bij 12 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 2 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
De gemeenteraad van Voeren geeft een gunstig advies over de heraanstelling van de heer Henri (Rik) Vanderhoven als
korpschef van de lokale politiezone Voeren
Artikel 2
Dit gunstig advies wordt bij hoogdringendheid aan de bevoegde diensten van FOD Binnenlandse Zaken overgemaakt
19. KENNISNEMING GOEDKEURING BUDGET 2009 POLITIE
Gelet op het feit dat de Vlaamse overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur ons op 4 mei 2009 meedeelde dat het politiebudget dienstjaar
2009 goedgekeurd werd
Overwegende dat de gouverneur ons verzoekt om dit ter kennisneming aan de gemeenteraad voor te leggen
besluit
Artikel 1

neemt kennis van de goedkeuring van het politiebudget dienstjaar 2009.

20. KENNISNEMING GOEDKEURING JAARREKENING 2006 POLITIE
Gelet op het feit dat we op 5 mei 2009 de mededeling ontvingen van de Vlaamse overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur dat de
jaarrekening 2006 politie goedgekeurd werd
Overwegende dat de gouverneur ons verzoekt om dit ter kennisneming aan de gemeenteraad voor te leggen
besluit
Artikel 1

neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening politie 2006.

De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de zitting is goedgekeurd, is de zitting gesloten om
21.50 u.
De gemeentesecretaris
D. MARKOVIC

De voorzitter
A. PALMANS-CASIER

