
College van burgemeester en schepenen van 

donderdag 04 april 2019 
 

 

Besluitenlijst

Financiën 

1. Goedkeuring mandaten 

2. Belasting op de 2de verblijven – aanslagjaar 2018 – kohier 2 

3. Belasting op inname openbaar domein en openbare weg - Kohier 1, 2019 

Interne Zaken 

4. Kennisneming verslag van de werfvergadering over de restauratie van de kerk in Moelingen - 26 maart 2019  

5. Beheer parochiezaal 's-Gravenvoeren 2017-2018 naar aanleiding van de brief aan kerkbestuur Sint-

 Lambertus – kennisgeving van de inkomsten en uitgaven van de parochiezaal

6. Vraag Dorpshuis VZW inzake beschikbaarstelling perceel grond –  Er wordt een verder overleg gepland.

7. Goedkeuring opstart regionale samenwerking inzake organisatiebeheersing 

8. Goedkeuring voor opmaak EPC en keuring elektriciteitsinstallatie woning Remersdaal-Dorp 10, 3791 

 Remersdaal 

9. Goedkeuring aankoop benodigdheden voor de bib 

10. Opzeg voertuigpolis huisvuilwagen RPS-840 

11. Aanvraag kopie kiezerslijsten- vastlegging prijzen voor papieren en digitale kopie

12. Vaststelling aantal kiezers verkiezingen 26/05/2019 

Personeel 

13. Goedkeuring 1 maand verlof zonder wedde 

14. Goedkeuring ouderschapsverlof 

15. Indexering van de huishuur - april 2019 -

Vrije tijd en sociale zaken 

16. Kennisneming uitbetaling subsidie dossier Kunstpodium 11/11/18

17. Weigering vraag voor financiële steun – VAT (Voerens Amateur Toneel) 

Grondgebiedzaken 

18. Goedkeuring uitbetaling CHIRO SMV - deelname zwerfvuilactie 2019 

19. Goedkeuring uitbetaling KLJ Teuven  - deelname zwerfvuilactie 2019 - Straat.net 

20. Overeenkomst met de VLM voor het opstellen van een inrichtingsnota m.b.t. bewarend grondbeleid –  

 Non-consensus

21. Goedkeuring werkingstoelage 2019 - Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren 

22. Melding Ilse Theunissen - Boomstraat 9, 3798 Voeren - 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, 0346 P - 

 plaatsen van een veranda 

 

23. Kennisneming beslissing over saneringsplicht  - Gieveldstraat- geen vrijstelling 

24. Kennisneming herinnering indienen beschrijvend bodemonderzoek - dossiernummer 19028 - briefnummer BB

 BAG-CVD-20190162215 - vóór 18 april 2019 - Kraemberg z/n in 's-Gravenvoeren 

25. Goedkeuring aanvraag evenement - Televie Remersdaal, 11 mei 



26. Goedkeuring kosten uitzetten nieuwe perceelsgrens door landmeter Peter Gijsen - afdeling 6, sectie A, 

 perceelnummers 630A en 632B - "agter de gatzen" 

27. Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's - Bouwen van een opslagruimte  

28. Kennisneming vastlegging onderzoekspremie opmaak beheersplan - cultuurhistorisch landschap van de 

 Gulpvallei met omgeving te 3798 Voeren 

29. Kennisneming brief met besluit vastlegging onderzoekspremie - opmaak beheersplan - Altenbroek en 

 Voervallei met omgeving te 3798 Voeren 

30. Goedkeuring omgevingsvergunning : Het betreft een aanvraag tot bouwen jongveestal/loods,, verbouwing 

 sleufsilo's en aanleg bijhorende erfverharding. 

 

31. Goedkeuring omgevingsvergunning : Het betreft een aanvraag tot aanvraag 6 halfopen  bebouwingen. 

  


