Gemeenteraad van 16 oktober 2014
Iedereen was aanwezig.
Raadslid Anne-Mie Casier stelde enkele vragen met betrekking tot het gemeentepersoneel en de
brandweer. De burgemeester stelde dat de gemeente niet boven het gemiddelde aantal
personeelsleden van de landelijke gemeenten uitkomt en dat er wetten en decreten zijn die bepaalde
personeelsleden verplicht maken. Bovendien werden de taken van de gemeentebesturen de laatste
jaren enorm uitgebreid en dienen de gemeentelijke personeelsleden daarom de eerste
gekwalificeerde en opgeleide contactpersonen te zijn voor de inwoners. Dat vergt specialisatie. Ook
wijst een studie van Belfius ook uit dat de gemeentelijke financiën geenszins onder druk komen te
staan door het potentieel aan gemeentepersoneel. De burgemeester daagde de raadsleden die
denken dat het met minder kan uit om een beperkter personeelsplan op te stellen en aan te duiden
welke ambten (en dus personeelsleden) in dat geval “opgeofferd” zouden moeten worden.
Over de brandweer wijst de burgemeester erop dat de nodige correcte budgetten voorzien zijn in
onze meerjarenplanning en dat er dus geen reden is tot enige vorm van ongerustheid.
De gemeente voorziet de nodige bedragen in het budget en de meerjarenplanning voor de werking
van de gemeentelijke adviesraden. De adviesraden dienen op voorhand een aanvraag voor
tussenkomst te doen. Na advies van de financieel beheerder zal het college beslissen over de
uitbetaling van de werkingstoelage (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).
De raad nam kennis van de budgetwijziging van het OCMW. De gemeentelijke bijdrage ondergaat
hierin geen wijziging.
De toezichthoudende overheid keurde op 12 september de jaarrekening 2013 van de gemeente
goed. De raad nam kennis van het goedkeuringsbesluit.
In het kader van raamovereenkomsten en groepsaankopen, gaan de provincie en Infrax over tot de
oprichting van een opdrachtencentrale. De samenwerkingsovereenkomsten hebben als doel de
samenwerking tussen de partijen te regelen met betrekking tot de organisatie van een gezamenlijke
plaatsing van overheidsopdrachten. De gemeente participeert zowel in de
samenwerkingsovereenkomst van Infrax als van de provincie (PROCLIM) (13 voor, 1 tegen, 1
ongeldig).
Na een openbaar onderzoek zonder bezwaren van burgers en met unaniem gunstige adviezen van de
bevoegde instanties, stelde de gemeenteraad het RUP ‘RWZI Voeren (Grijze Graaf)’ definitief vast.
Hierdoor wordt de bouw van een zuiveringsstation voor SGV, SMV en SPV mogelijk gemaakt (10
voor, 3 tegen, 1 onthouding, 1 ongeldig).
De raad keurde de vacantverklaring voor de functie van secretaris goed. De aanwerving verloopt
via een interne bevorderingsprocedure. Deze procedure is al sinds enkele jaren voorzien in de
Rechtspositieregeling voor het personeel. Het personeelslid dat zich kandidaat wenst te stellen moet
een Universitair diploma met een juiste kwalificatie hebben. Bovendien zullen eventuele kandidaten
ook moeten slagen in diverse proeven (11 voor, 3 tegen, 1 ongeldig).
De rechtspositieregeling werd aangepast: het jaarsalaris van de secretaris en financieel beheerder
kan met een bepaald percentage verhoogd worden indien de functie wordt ingevuld voor zowel
gemeente en OCMW. De raad legde dit percentage unaniem vast op 30%. Het OCMW zal vanaf 1
april – datum dat de nieuwe secretaris aantreedt - geen wedde meer hoeven te betalen. Die wordt in
het geheel door de gemeente gedragen. Dit is kostenbesparend.
De raad keurde in augustus de vacantverklaring voor de functie van korpschef goed. Binnen de
termijn van 30 dagen hebben zich geen kandidaten gemeld. De raad gaat unaniem over tot de

verlenging van de termijn met nogmaals 30 dagen. Het nieuwe mandaat gaat eveneens in op 1 april
2015.

