GEMEENTERAAD 2009.08.27
Aanwezig:

Anne-Mie PALMANS-CASIER, voorzitter
Huub BROERS, burgemeester
Jacky HERENS, Jean DUIJSENS, José SMEETS, schepenen
Nico DROEVEN, Victor WALPOT, William NYSSEN, Benoît HOUBIERS, Jean LEVAUX,
Grégory HAPPART, Marie-Noëlle KURVERS, Marina SLOOTMAEKERS, Sandra SEGERS,
Shanti HUYNEN, raadsleden
Dragan MARKOVIC, secretaris
De zitting wordt geopend om 20.10 u.
De gemeenteraad:
OPENBARE ZITTING
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

Er werden geen vragen gesteld.

2.
JAARREKENINGEN KERKBESTUREN
Gelet op de rekening 2008 van de kerkraad van Moelingen, ingediend bij het gemeentebestuur op 28 mei 2009
Gelet op de rekening 2008 van de kerkraad van ’s-Gravenvoeren, ingediend bij het gemeentebestuur op 28 mei 2009
Gelet op de rekening 2008 van de kerkraad van Sint-Martens-Voeren, ingediend bij het gemeentebestuur op 28 mei 2009
Gelet op de rekening 2008 van de kerkraad van Sint-Pieters-Voeren, ingediend bij het gemeentebestuur op 15 juni 2009
Gelet op de rekening 2008 van de kerkraad van Teuven, ingediend bij het gemeentebestuur op 28 mei 2009
Gelet op de rekening 2008 van de kerkraad van Remersdaal, ingediend bij het gemeentebestuur op 28 mei 2009
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het Vlaams
gewest
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de
erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten
Gelet op de omzendbrief BB-2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
Gelet op de omzendbrief BB-2007/01 van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
Gezien er geen opmerkingen aangebracht moeten worden

Moelingen
's-Gravenvoeren
Sint-Martens-Voeren
Sint-Pieters-Voeren
Teuven
Remersdaal

Werkingskosten
15 166
37 495
49 817
20 701
32 702
18 914

Investeringen
5 194
50 081
6 393
-8 512
1 069
3 652

besluit
met 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemmen niet
Art 1.
De rekening 2008 van de kerkraden van Moelingen, ’s-Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren, Sint-Pieters-Voeren, Teuven en
Remersdaal gunstig te adviseren
Art 2.
De rekening, samen met de bewijsstukken, voor goedkeuring aan de toeziende overheid te onderwerpen.
Art 3.
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit.
3.
KLEINE LANDEIGENDOM CVBA - VERKLARING PROJECT LOKAAL HUISVESTINGSBELEID EN LOKAAL
WOONOVERLEG
gelet op de brief van de directeur van de Kleine Landeigendommen Tongeren met het verzoek om een verklaring af te leveren dat een
bepaald perceel in de 1-septemberstraat aangekocht kan worden voor sociale huisvestingsdoeleinden die passen binnen het lokaal
huisvestingsbeleid en het lokaal woonoverleg;
gelet op de associatie van de gemeente Voeren bij de sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendommen Tongeren;
gelet op de permanente opdracht die elk lokaal bestuur heeft om betaalbare huisvesting te verzorgen voor haar eigen inwoners;
gelet op de sociale verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad die ertoe geacht worden
de nodige maatregelen te nemen om de sociale huisvesting mogelijk te maken;
gelet op het voorstel van de burgemeester als bestuursverantwoordelijke RO en Huisvesting;
gelet op de non-consensus in het college van 11.08.2009;
gelet op het feit dat de gemeenteraad kan instemmen met het voorstel dat aan het College werd voorgelegd en dat de volgende
argumenten bevatte:
- de deelgemeente ’s-Gravenvoeren is in het goedgekeurde Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan aangeduid als hoofddorp
waarin primair naar woonuitbreiding gestreefd moet worden
- gelet op de centrale ligging van het betreffende perceel (tegenover het gemeentehuis) in de dorpskern van deze deelgemeente
- dat er nood is aan sociale en betaalbare huisvesting in onze gemeente
gelet op het voorstel van besluit van het college dat door de gemeenteraad overgenomen kan worden: “het project van de Kleine
Landeigendom past op ideale wijze in het lokaal huisvestingsbeleid van de gemeente Voeren”
besluit
met 9 stemmen voor, 5 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
De gemeenteraad van de gemeente Voeren bevestigt het aan het college van Burgemeester en schepenen
voorgelegde besluit inzake het lokaal woonbeleid en woonoverleg
Artikel 2
Het project van de Kleine Landeigendom past op ideale wijze binnen het lokaal huisvestingsbeleid van de gemeente
Voeren
Artikel 3
Dit besluit wordt bij hoogdringendheid aan de KLE Tongeren, Pliniuswal 1 bus 2 te 3700 Tongeren overgemaakt

4.
VERVANGING VAN HUUB BROERS ALS GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER BIJ INTERELECTRA
Gelet op ons besluit van 18 juni 2009 waarbij Huub Broers als vertegenwoordiger bij Interelectra en Inter-Aqua werd aangesteld;
Gelet op het feit dat hij bij de vorige stemming al te kennen gaf om slechts tijdelijk te willen zetelen in beide organen;
Gelet op het overleg met Infrax en de wens om te blijven zetelen in Inter-Aqua;
Gelet op het voorstel om hem te vervangen door Jacky Herens, schepen;
Bij geheime stemming;
Er bevinden zich 15 stembiljetten in de urne
besluit
met 9 stemmen voor, 6 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
Schepen Jacky Herens wordt aangesteld om de gemeente Voeren te vertegenwoordigen bij Interelectra.
Artikel 2
Ons besluit van 18.06.2009 wordt ingetrokken voor wat betreft de vertegenwoordiging van Huub Broers bij
Interelectra. Hij blijft wel zetelen in Inter-Aqua. Het besluit van 18.06.2009 dient dan ook als zodanig gelezen te
worden.
Artikel 3
Dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheden en aan Infrax, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt
5.
RETRIBUTIEREGLEMENT INTERVENTIES BRANDWEER BILZEN-VOEREN
Gelet op de opstart van de brandweervoorpost van de brandweer Bilzen in Voeren;
Gelet op de operationele doelstellingen;
Gelet op de wet op de civiele bescherming;
Gelet op het KB van 09.08.1979 tot regeling van de wijze van vaststelling en verhaal van de kosten van sommige interventies en
prestaties van de gemeentelijke brandweerdiensten;
Overwegende dat de tarieven van de retributies zoveel mogelijk de werkelijke kostprijs van de interventies en prestaties dienen te
volgen;
Overwegende dat de brandweerdienst over het nodige materieel beschikt om de bijzondere tussenkomsten als bedoeld bij dit besluit uit
te voeren;
Gelet op de wens van de raad om eenvormig te zijn met het reglement van de stad Bilzen;
Gelet op het feit dat er voor het grondgebied van onze gemeente en voor haar inwoners nog geen retributiereglement bestaat;
Gelet op de operationaliteit vanaf 01 juli 2009 en de diverse tussenkomsten die al werden uitgevoerd;
Gelet op het feit dat onze voorpost voor speciale diensten een beroep kan doen op andere brandweer- en civiele diensten
besluit
met 9 stemmen voor, 5 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
Met ingang van 01.07.2009 en eindigend op 31.12.2013 worden de kosten zoals hierna opgesomd ten gevolge van
interventies en prestaties door onze brandweerdiensten op natuurlijke en rechtspersonen verhaald op basis van de
tarieven zoals vastgesteld in artikel 2
Interventies en prestaties
1. Het neutraliseren, het wegwerken of vernietigen van giftige afvalstoffen (wet van 22 juli 1974);
2. Dringende geneeskundige hulpverlening (wet van 8 juli 1964);
3. Het reinigen van wegen wanneer er gevaar bestaat voor het verkeer;
4. Het onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten;
5. Andere individuele dienstverleningen zoals:
a. Verwijderen van TV-antennes e.a.
b. Ontstoppen van rioleringen (op privédomein)
c. Het stilleggen van sirenes voor inbraakalarm
d. Het openen van deuren in niet dringende gevallen
Artikel 2
De tarieven worden vastgesteld als volgt:
A. Personeel
Officieren: 25 euro/uur
Onderofficieren: 20 euro/uur
Korporaals en brandweermannen: 18 euro/uur
Voor zondag- en nachtprestaties (tussen 22 uur en 7 uur) worden de tarieven met 50% verhoogd
B. Materieel (personeel niet inbegrepen)
Autopomp: 50 euro/uur
Autoladder: 50 euro/uur
Materieelwagen: 50 euro/uur
Klein voertuig + aanhangwagen: 15 euro per tussenkomst
Commandowagen: 15 euro per tussenkomst
Personeelswagen: 25 euro per tussenkomst
Motorpomp tot 400 liter per minuut: 15 euro/uur
Motorpomp boven 400 liter per minuut: 18 euro/uur
Lichtaggregaat: 15 euro/uur
Rookventilator: 15 euro/uur
Persslangen: 5 euro per 20 meter en per dag
C. Administratiekosten
18 euro per tussenkomst
D. Forfaitbedragen
Onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten: 18 euro
E. Speciale producten
Gebruikte producten zoals schuimverwekkende vloeistoffen, poeder, olie-absorberende producten, afdekzeilen,
enz worden afzonderlijk in rekening gebracht volgens de dagprijs.
F. Dringend vervoer per ambulance
Te berekenen volgens het eenheidstarief vastgesteld door het ministerie van volksgezondheid
Artikel 3
De duur van de per uur getarifeerde prestatie is gelijk aan de tijd die verlopen is tussen het uur van vertrek uit de
brandweerkazerne en het uur van terugkeer in de kazerne. Iedere prestatie wordt minimum voor een uur
aangerekend en elk begonnen uur wordt als een volledig uur aangerekend.
Artikel 4
De retributie is onmiddellijk betaalbaar, op eenvoudig bericht, door storting aan de kas van de stad Bilzen, of door
storting of overschrijving op de rekening van de stad Bilzen (091-0004645-18). Een consignatie als waarborg kan
voor de uitvoering van de prestaties geëist worden.
Artikel 5
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:

-

De provinciegouverneur, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
ABA, afdeling Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
De Stad Bilzen

6.
VERKOOP GRONDEN LANGS BERNEAUWEG (GOEDKEURING ONTWERPAKTE PALMANS-WOLFS)
gelet op de opmetingen van landmeter Nico Cielen en de indeling in te verkopen percelen, zijnde
- Perceel grond, gelegen aan de Berneauweg, gekadastreerd sectie A deel van nr 832A,groot volgens meting zes aren zestig
centiaren (6a 60ca), zoals afgebeeld onder lot 3 van het plan opgemaakt door Landmeter Nico Cielen te Riemst op
éénendertig oktober tweeduizend en zeven, hetwelk hieraan gehecht zal blijven.
- Perceel grond, gelegen zelfde plaats, gekadastreerd sectie A deel van nr 832A, groot drie aren vier centiaren (3a 04ca), zoals
afgebeeld onder lot 4 van voormeld plan.
gelet op het feit dat deze bouwzone enkel in overleg met de achterliggende eigenaars ontwikkeld kan worden aangezien de diepte van
de gemeentelijke stukken veel te kort is en er dus aangesloten dient te worden met de achterliggende eigenaars;
gelet op de noodzaak tot het ontwikkelen van bouwkavels in onze gemeente;
gelet op het feit dat het Ministerie van Financiën minimumprijzen vastlegde in het schattingsverslag;
dat het de gemeente dus toekwam op te onderhandelen voor zover deze minimumprijzen bereikt worden;
dat hieraan ruim werd voldaan met 62,5 euro/m² zodat een besluit tot definitieve verkoop aan de achterliggende eigenaars kan worden
goedgekeurd;
gelet op het akkoord tussen de gemeente, de betrokkenen en de aanpalende eigenaars Meyers-Herens over lot 4 waarbij dit verkocht
kan worden aan de echtgenoten Palmans-Wolfs, daardoor aansluitend op lot 3 (zie gemeenteraad 18-06-2009) en de familiale
eigendommen;
gelet op de toegevoegde ontwerpen van akten met de volgende partijen:
- Palmans-Wolfs voor de loten 3 (06a60 ca) en 4 (03a04ca) voor een totale prijs van 60.250 euro
besluit
met 9 stemmen voor, 5 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
de ontwerp van de akte ten voordele van Palmans-Wolfs (notaris Barthels te Kanne) wordt goedgekeurd
Artikel 2
de gemeente wordt bij de verkoop vertegenwoordigd door Huub Broers (burgemeester), Dragan Markovic
(secretaris) en Walter Aerts (gewestelijk ontvanger)
PUNT 6.(2).
VERKOOP GRONDEN LANGS BERNEAUWEG (GOEDKEURING ONTWERPAKTE MEYERS-HERENS)
gelet op de opmetingen van landmeter Nico Cielen en de indeling in te verkopen percelen
- Perceel grond, gelegen aan de Berneauweg, gekadastreerd sectie A deel van nr 832A, groot volgens meting twee aren
zevenennegentig centiaren (2a 97ca), zoals afgebeeld onder lot 5 van het plan opgemaakt door Landmeter Nico Cielen te
Riemst op eenendertig oktober tweeduizend en zeven, hetwelk hieraan gehecht zal blijven.
- Perceel grond, gelegen zelfde plaats, gekadastreerd sectie A deel van nr 832A, groot 2 aren eenennegentig centiaren (2a
91ca), zoals afgebeeld onder lot 6 van voormeld plan.
gelet op het feit dat deze bouwzone enkel in overleg met de achterliggende eigenaars ontwikkeld kan worden aangezien de diepte van
de gemeentelijke stukken veel te kort is en er dus aangesloten dient te worden met de achterliggende eigenaars;
gelet op de noodzaak tot het ontwikkelen van bouwkavels in onze gemeente;
gelet op het feit dat het Ministerie van Financiën minimumprijzen vastlegde in het schattingsverslag;
dat het de gemeente dus toekwam op te onderhandelen voor zover deze minimumprijzen bereikt worden;
dat hieraan ruim werd voldaan met 62,5 euro/m² zodat een besluit tot definitieve verkoop aan de achterliggende eigenaars kan worden
goedgekeurd;
gelet op het akkoord van de comparanten Meyers-Herens over lot 4 waarbij dit verkocht kan worden aan de echtgenoten PalmansWolfs,;
gelet op het akkoord met de familie Meyers-Herens over de loten 5 en 6, waarbij zij de voorkeur geven om de verkoop te laten
geschieden door het ambt van de burgemeester;
gelet op de toegevoegde ontwerpen van akten met de volgende partijen:
- Meyers-Herens voor de loten 5 en 6 voor een totaal bedrag van 36.750 euro
besluit
met 9 stemmen voor, 5 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
de ontwerp van de akte ten voordele van de familie Meyers-Herens wordt goedgekeurd, te verleiden door het ambt
van de burgemeester
Artikel 2
de gemeente wordt bij de verkoop vertegenwoordigd door Huub Broers (burgemeester), Dragan Markovic
(secretaris) en Walter Aerts (gewestelijk ontvanger)
7.
AANPASSING VAN HET BEDRAG VAN DE KILOMETERVERGOEDING BIJ DIENSTVERPLAATSINGEN (1 JULI 2009 - 30
JUNI 2010)
Gelet op het besluit van het Ministerie – binnenlandse aangelegenheden – personeel waarbij het bedrag van 0,3093 € verlaagd tot
0,3082 € per afgelegde kilometer voor de periode vanaf 01.07.2009 tot en met 30.06.2010 (= 0.3093 x algemeen indexcijfer van de
consumptieprijzen van de maand mei 2009 : algemeen indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2008)
Dat dit het volgende resultaat geeft : 0.3093 x (111,25 x 111.66) = 0.3082 € per kilometer;
Het voormelde bedrag van 0,3082 €/kilometer is uniform voor alle graden en rangen onafhankelijk van het belastbaar vermogen van het
voertuig;
Samenvattend zijn vanaf 01.07.2009 de volgende vergoedingen van toepassing:
 Dienstverplaatsingen met een gemotoriseerd voertuig: 0.3082 € per kilometer
 Dienstverplaatsingen met de fiets: 0,1572 € per kilometer.
 Bij carpooling kan de kilometervergoeding voor de bestuurder verhoogd worden met 0,1541 € per kilometer.
Overwegende dat het hier een vergoeding voor personeelsleden betreft waarbij de heer secretaris de vergadering verlaat;
Dat hij in zijn functie vervangen wordt door mevrouw Shanti Huynen, gemeenteraadslid
besluit
met 14 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
Met ingang van 01.07.2009 tot en met 30.06.2010 worden de dienstverplaatsingen:
met een gemotoriseerd voertuig vastgesteld op 0,3082 € per kilometer.
Met de fiets vastgesteld op 0,1572 € per kilometer.
Bij carpooling wordt de kilometervergoeding voor de bestuurder verhoogd met 0,1541 € per kilometer.
Artikel 2
Dit besluit aan de hogere overheden toe te zenden.
Artikel 3
Het besluit wordt eveneens ter kennis gebracht van de gewestelijke ontvanger en de personeelsleden van ons
bestuur.

8.
ACTUALISATIE MODELREGLEMENTEN GEMEENTELIJK AFVALBEHEER - OVAM
Gelet op de brief van OVAM van 16 juli 2009 betreffende de actualisatie van modelreglementen voor gemeentelijk afvalbeheer
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet) inzonderheid op
artikel 15, gewijzigd bij decreet van 20 april 1994 en 2 april 2004
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming
en –beheer (VLAREA)
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering 7 januari 2008 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van
Huishoudelijke Afvalstoffen (en van 28 januari 2000 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van
Kleine Ondernemingen)
Overwegende dat er een aanvaardingsplicht bestaat voor volgende afvalstoffen, zoals gedefinieerd in Vlarea : drukwerkafvalstoffen,
afvalbatterijen en afvalloodstartbatterijen, oude en vervallen geneesmiddelen, afvalbanden, afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (AEEA), afgewerkte olie, plantaardige en dierlijke afvalvetten en –oliën, afvalfotochemicaliën, huishoudelijke en niethuishoudelijke verlichtingsapparatuur en lampen, afgedankte voertuigen en zaklampen
Overwegende dat er een terugnameplicht bestaat voor huishoudelijk verpakkingsafval; dat minstens papier en karton, hol glas en plastic
flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons selectief moeten worden ingezameld
Overwegende dat bij de invulling van de aanvaardingsplichten gestreefd wordt naar een internalisering van de afvalkost
Overwegende dat de gemeente in overeenstemming met haar gemeentelijke zorgplicht zoals bepaald in artikel 15 van het
Afvalstoffendecreet, het niet aanbieden van huisvuil via de gemeentelijke inzamelkanalen en bijgevolg ontwijkgedrag (zoals sluikstorten,
sluikstoken, afvaltoerisme naar buurgemeenten, afvaltoerisme naar de werkgever, …) maximaal wil voorkomen
Gelet op de gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen)
Overwegende dat de fracties papier en karton, KGA, oude metalen, gemend puin, zuiver puin, PMD, hol glas, vlak glas, snoeihout,
afgedankte elektrische en elektronische apparaten, grofvuil in de gemeente selectief ingezameld worden
Overwegende dat papier en karton, hol glas, bouw- en sloopafval, gebonden asbesthoudend afval, textiel en lederwaren, oude metalen,
groenafval, houtafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, KGA en grofvuil selectief worden ingezameld op het
containerpark vanaf vermoedelijk eind oktober
Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen
en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën
Overwegende dat de invoering van een gedifferentieerde contantbelasting de gemeente toelaat het principe “de vervuiler betaalt” toe te
passen, waarbij prioriteit verleend wordt aan afvalvoorkoming, slechts in tweede instantie aan hergebruik en tenslotte recyclage van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafval-stoffen wordt gestimuleerd
Overwegende dat de gemeente regelmatig met sluikstorten geconfronteerd wordt
Overwegende dat het opsporen van de sluikstorter supplementaire inspanningen vergt
Overwegende dat het jegens de sluikstorter vorderen van een billijke vergoeding voor de door de gemeente geleverde diensten, als
maatregel van goed bestuur dient beschouwd te worden
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de
gemeente, in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen
besluit
met 9 stemmen voor, 5 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
De gemeente geeft een principegoedkeuring voor de actualisatie van haar reglementen rekening houdend met
volgende modelreglementen opgefrist door OVAM
Politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen)
Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van
huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen)
Belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente
Modelovereenkomst van de gemeentelijke/intergemeentelijke vereniging met een erkende textielinzamelaar
Artikel 2
Bij de wijzigingen van de reglementen wordt rekening gehouden met eigenheid van de gemeente
Artikel 3
De nieuwe en geactualiseerde reglementen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad voor 31
december 2009
9.
GOEDKEURING GUNNINGSWIJZE EN LASTVOORWAARDEN VOOR DE PLAATSING VAN CONTAINERS EN DE
OPHALING EN VERWERKING VAN AFVAL VAN HET MILIEUPARK
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en
van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere
wijzigingen;
Gelet op het KB van 29 januari 1997 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 24
december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
de concessies voor openbare werken;
Gelet op het KB van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging van bepaalde bedragen in de reglementering
inzake overheidsopdrachten;
Gelet op het MB van 4 december 2001 tot wijziging van sommige bedragen in het KB van 8 januari 1996 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken;
Gelet op de omzendbrieven en dienstorders van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur;
Gelet op de Praktische leidraad van schade aan ondergrondse installaties tijdens in hun nabijheid uitgevoerde werken;
Gelet op de OW/96/01 Kostenschaal aannemersmateriaal CMK-93;
Gelet op de wet van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg;
Gelet op het K.B. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele werkplaatsen;
Gelet op de wet op het welzijn van 1996;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Verhuur containers, transport en verwerking van afvalstoffen
afkomstig van het gemeentelijk containerpark” een bestek met nr. 2008-027 werd opgemaakt door de Dienst Milieu;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
- Perceel 1: Verwerking van groenafval;
- Perceel 2: Verwerking van zuiver bouwpuin;
- Perceel 3: Verwerking van gemengd bouwpuin;
- Perceel 4: Verwerking van metalen;

- Perceel 5: Verwerking van onbehandeld en behandeld hout;
- Perceel 6: Verwerking van gehakseld snoeihout;
- Perceel 7: Huur en transport van containers voor selectief inzamelen van afval;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Verhuur containers, transport en verwerking van afvalstoffen afkomstig
van het gemeentelijk containerpark” wordt geraamd op € 170.000,00;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze overheidsopdracht voorzien is in het budget van 2009, op artikel 876/435-01 van de gewone
dienst en in het budget van de volgende jaren;
Overwegende dat de financiering gebeurt met eigen middelen;
besluit
met 14 stemmen voor, 1 stem tegen, 0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 2008-027 en de raming voor de opdracht met als voorwerp
“Verhuur containers, transport en verwerking van afvalstoffen afkomstig van het gemeentelijk containerpark”,
opgesteld door de Dienst Milieu. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en
zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van
werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 170.000,00;.
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
- Perceel 1: Verwerking van groenafval;
- Perceel 2: Verwerking van zuiver bouwpuin;
- Perceel 3: Verwerking van gemengd bouwpuin;
- Perceel 4: Verwerking van metalen;
- Perceel 5: Verwerking van onbehandeld en behandeld hout;
- Perceel 6: Verwerking van gehakseld snoeihout;
- Perceel 7: Huur en transport van containers voor selectief inzamelen van afval;
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding.
Artikel 3
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2009, op artikel 876/435-01 van de gewone
dienst en in het budget van de volgende jaren.
10. MOBILITEIT - FORMELE BESLISSING VAN DE POLITIERAAD VOOR AL OF NIET ACTIVERING VAN EEN
MOBILITEITSRESERVE
gelet op de permanente nota van de Federale Politie houdende de wervingsreserve in het raam van de mobiliteit;
gelet op het KB tot regeling van de rechtspositie van het personeel der politiediensten;
gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel der politiediensten;
gelet op het KB van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in het raam van de mobiliteit:
a) De automatische activering van de mobiliteitsreserve waardoor een gemeenteraad die geen beroep wenst te doen op de
mobiliteitsreserve dit uitdrukkelijk dient te beslissen
b) De verlenging van de geldigheidsduur van de mobiliteitsreserve met één cyclus
besluit
met 14 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet
Artikel 1
De gemeenteraad van Voeren volgt het principe van de automatische activering van de mobiliteitsreserve in de
gevallen van noodzaak van aanvulling van het personeelskader.
GEHEIME ZITTING
TP.1 KENNISNEMING BRIEF IN VERBAND MET MOBILITEIT VAN PERSONEELSLID
gelet het hierbij om een individuele persoon gaat en er de mededeling daarom achter gesloten deuren dient te gebeuren
De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de zitting is goedgekeurd, is de zitting
gesloten om 20.52 u.
De gemeentesecretaris
De voorzitter
D. MARKOVIC
A. PALMANS-CASIER

