Gemeenteraad VAN donderdag 24 oktober 2019

Aanwezig:

Huub Broers: Burgemeester
Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux: Schepenen
Grégory Happart, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens,
Michaël Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen: Raadsleden
Rik Tomsin: Voorzitter
Maike Stieners: Algemeen directeur
Afwezig:
William Nijssen: Schepen afwezig voor punt 6
Lizzy Buijsen-Baillien: Raadslid afwezig voor punt 8
De zitting wordt geopend om 20u04.
De gemeenteraad:

Openbare zitting
1.
Vragen van raadsleden
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op ons besluit van 23 september 2004 houdende instelling van een vragenronde voor de gemeenteraadsleden
over punten die niet op de dagorde voorkomen
Gelet op ons besluit van 24 januari 2019 houdende de vaststelling van het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad
besluit
Artikel 1
Er werden geen vragen gesteld
2.
Budgetwijziging 2019 nr. 2
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op artikels 148 en 151 van het gemeentedecreet omtrent het budget die nog van toepassing zijn
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 en latere wijzigingen betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten,
de provincies en de ocmw’s
Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 29 november 2018 en 28 maart 2019 houdende goedkeuring van het
budget 2019 en budgetwijziging 2019 nr. 1
Overwegende dat de voorgelegde budgetwijziging enkele wijzigingen van het exploitatiebudget bevat en een
evaluatie van de investeringskredieten met het oog op de laatste maanden van het jaar en de nieuwe
meerjarenplanning 2020-2025
Overwegende dat het resultaat op kasbasis voor het jaar 2019 na budgetwijziging 1.926.334 euro bedraagt ten
opzichte van 902.740 euro in het initieel budget 2019
besluit
Stemmen voor:
Huub Broers, Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems,
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens,
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen
Stemmen tegen:
Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michaël Henen, Clotilde Mailleu
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de voorgelegde budgetwijziging nr. 2 voor 2019 goed
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid
3.
Kerkbestuur OLV ten Hemelopneming Moelingen - Budgetwijziging 2019
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018

Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
Gelet op de budgetwijziging 2019 van het kerkbestuur OLV ten Hemelopneming Moelingen, die op 25 september
2019 door het centraal kerkbestuur via Religiopoint werd ingediend bij de gemeente
Gelet op het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, de
budgetwijzigingen en de jaarrekeningen van de kerkbesturen
Gelet op het advies van het bisdom dat gunstig is, mits volgende opmerking: Z: Het gebudgetteerd investeringstekort
wordt gecompenseerd door het investeringsresultaat van de jaarrekening.
Overwegende dat de budgetwijziging de positieve Z-waarde van 141.007,05 euro uit de jaarrekening 2018 wegwerkt
Overwegende dat het budget nog steeds binnen het goedgekeurde meerjarenplan past
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2019 van het kerkbestuur OLV ten
Hemelopneming Moelingen
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden
4.
Belastingreglement op de georganiseerde massamanifestaties: aanslagjaren 2020-2025
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012
Gelet op de bevindingen van het College van Burgemeester en Schepenen en het voorstel om sociale organisaties
eveneens vrij te stellen van het betalen van een belasting, doch niet van het betalen van een waarborg zoals
vastgesteld in ons besluit van 26.07.2007
Gelet op de bekrachtiging van de gemeenteraad op 17 oktober 2013 van de ‘Vaststelling definitief document
grensoverschrijdend wielerbeleid’
Gelet op de financiële toestand van de gemeente
Overwegende de noodzaak om de veelvuldig georganiseerde massamanifestaties op het openbaar domein van
onze gemeente financieel te reglementeren en te organiseren om zodoende de gebruikers van onze openbare
domeinen, openbare wegen , e.a. gelijk te stellen met de eigen inwoners die via hun jaarlijkse afdracht aan de
gemeentebelastingen bijdragen aan de werking van de gemeente en het onderhoud van de openbare domeinen
Overwegende het feit dat bepaalde manifestaties bovendien aanleiding geven tot schade aan wegen, pleinen en
verkeersborden die hersteld dient te worden
Overwegende het feit dat ons bestuur het verkeer dient af te stemmen op dit veelvuldig extra gebruik, wat ook weer
voor bijkomende financiële lasten zorgt voor de gemeente
Dat er bovendien administratieve kosten zijn voor het opmaken van een dossier
Overwegende onze samenwerking met Limburg Cycling, Parijsboulevard 345, 6135 LJ Sittard (vroeger Het Huis van
de Sport) dat een coördinerende taak uitvoert met betrekking tot de toertochten in onze en omliggende gemeenten
Overwegende de bijdragen die de gemeente wil doen om met de hogere overheden te streven naar het bereiken van
de Kyoto-normen en dat het dus redelijk is dat gemotoriseerde organisaties, die nadeliger zijn voor het milieu,
zwaarder belast worden
Overwegende het feit dat er wel degelijk een groot verschil bestaat tussen het zachte gebruik zonder veel nadelen
en het hinderlijke gebruik met veel nadelige gevolgen en grotere financiële lasten ten nadele van de gemeente en
dat het ons bestuur daarom toekomt om gediversifieerd te besluiten
besluit
Stemmen voor:
Huub Broers, Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems,
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens,
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen
Stemmen tegen:
Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michaël Henen, Clotilde Mailleu
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1
Artikel 2

Vanaf 01/01/2020 tot en met 31/12/2025 wordt er een belasting geheven op de massamanifestaties
op het grondgebied van de gemeente Voeren
Vallen niet onder deze verordening: de wielerwedstrijden en andere sportwedstrijden van nationale
of internationale sportbonden die zelf volledig en op wettelijke gereglementeerde wijze instaan voor
de openbare veiligheid en verkeerstechnische aspect of dit doen in samenwerking met de federale
politie.
Vallen ook niet onder deze verordening: de volgende organisaties met sociale en maatschappelijke
doelstellingen: oudercomités ten behoeve van boekenfondsen e.a. sociale maatregelen voor de
leerlingen, organisaties die erkend zijn door de Federale of Vlaamse overheid (Kom op Tegen
Kanker, Hartstichting, Kinderkankerfonds, Télévie, .., Rode Kruis, Vlaamse Kruis) bike- en
motortochten voor/met mindervaliden, evenementen georganiseerd door sociale huizen (voor
geestelijk en/of fysieke mindervaliden), rusthuize.

Artikel 3

Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6

Artikel 7
Artikel 8

Artikel 9
Artikel 10

Op basis van hun intensiteit, druk op de omgeving en het openbaar domein worden de
massamanifestaties ingedeeld in drie hoofdcategorieën en onderverdelingen:
3.1. Categorie van de 1ste graad: de organisatie van wandelevenementen en trailruns op wegen
van groot verkeer, boswegen, wandelwegen, veldwegen
3.2. Categorie van de 2de graad: de organisatie van grootschalige fietsevenementen i.s.m
Stichting Limburg Cycling op:
3.2.1. wegen van groot verkeer of gemarkeerde fiets- of MTB-routes
3.2.2. andere wegen dan de voorgaande (dus afwijkend van het gemarkeerde parcours mits
toegelaten
3.3. Categorie van de 3de graad (omwille van extra overlast uitgesloten op wandelroutes, in
natuurgebieden, in beschermde bossen en andere kwetsbare gebieden of zones zoals bepaald en
vastgelegd door de overheden): gemotoriseerde massamanifestaties, ingedeeld in de volgende
categorieën en gebruikmakend van het openbaar domein
3.3.1. quads, sportmotoren, jeeps op wegen van groot verkeer en/of veldwegen
3.3.2. alle gemotoriseerde voertuigen die deelnemen aan wedstrijden van welke
snelheidstoepassingen…) op wegen van groot verkeer en/of veldwegen
3.3.3. deelnemers van organisaties zonder wedstrijddeel (zoektochten, show, voertuigen
die in normale omstandigheden deelnemen aan het gewone verkeer en/of erkende
oldtimers
Voor de categorie van de 1ste graad: een belasting van 0.10 euro per deelnemer wordt aangerekend
voor organisaties die de capaciteit van 2500 deelnemers overtreffen en dit vanaf deelnemer 2501
Voor de categorie van de 2de graad wordt via Stichting Limburg Cycling een retributie van 0.50 euro
per deelnemer aangerekend voor organisaties die de capaciteit van de 250 deelnemers overtreffen
en dit vanaf deelnemer 251
voor de categorieën van de 3de graad worden de volgende afzonderlijke cumulatieve belastingen
geheven:
3.3.1. van 1 tot 25 deelnemers:
1 euro/deelnemer
van 26 tot 50 deelnemers:
2 euro/deelnemer
van 51 tot 100 deelnemers:
3 euro/deelnemer
vanaf deelnemer 101:
5 euro/deelnemer
3.3.2. van 1 tot 50 deelnemers:
1 euro/deelnemer
van 26 tot 50 deelnemers:
2 euro/deelnemer
van 51 tot 100 deelnemers:
3 euro/deelnemer
vanaf deelnemer 101:
5 euro/deelnemer
3.3.3. van 1 tot 50 deelnemers:
geen bijdrage
van 51 tot 100 deelnemers:
1 euro/deelnemer
vanaf deelnemer 101:
2 euro/deelnemer
De organisatie is verplicht om vooraf opgave te doen van het aantal ingeschreven deelnemers en
zich vrijwillig aan te melden tot betaling van deze belasting
Voor het aanvragen van organisaties van categorie 1 wordt een waarborg van 100 euro gevraagd.
Deze wordt terugbetaald na controle van het parcours en indien er geen onregelmatigheden zijn
gebeurd
Voor het aanvragen van organisaties van categorie 2 en 3 wordt een dossierkost van 35 euro
aangerekend tot 1000 deelnemers en een dossierkost van 65 euro vanaf 1001 deelnemers en een
waarborg van 100 euro wanneer de vrijgestelde hoeveelheden worden overschreden. De waarborg
wordt terugbetaald na controle van het gevolgde traject en indien er geen onregelmatigheden zijn
gebeurd
Het bestuur kan te allen tijde het aantal deelnemers controleren door het gebruik van alle mogelijke
informatiebronnen zoals - niet limitatief – de opgave op de sites , de tellingen ter plaatse, het aantal
geregistreerde inschrijvingen
De aanvraag van de organisatie wordt als aangifte beschouwd
Bij gebrek aan aangifte/aanvraag, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige
aangifte/aanvraag vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, brengt het college van
burgemeester en schepenen de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de
redenen waarom ze gebruikt maakt van deze procedure, de elementen waarop de belasting
gebaseerd is evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te
dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met volgende belastingverhogingen, die
eveneens worden ingekohierd:
•
Eerste overtreding: 25% verhoging van de verschuldigde belasting;
•
Tweede overtreding: 50% verhoging van de verschuldigde belasting;
•
Vanaf de derde overtreding: 100% verhoging van de verschuldigde belasting.
De belastingverhoging bedraagt minimum € 15.
Een correcte aangifte herstelt de goede trouw in hoofde van de belastingschuldige volledig.

Artikel 11

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 12
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 13
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen bij het
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk of via e-mail aan
info@devoor.be worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd binnen vijftien kalenderdagen na de
indiening ervan.
Artikel 14
De overtredingen van onderhavig reglement worden vastgesteld door de beëdigde ambtenaren. De
door hen opstelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel
Artikel 15
Deze verordening vervangt de vorige verordening betreffende deze materie en treedt in werking
vanaf 1 januari 2020
Artikel 16
Afschrift van onderhavig besluit toe te zenden aan:
- De toezichthoudende overheid
- De Lokale politie van en te 3790 Voeren
5.
Meerjarenplan 2020-2025 en budget 2020 kerkbestuur OLV ten Hemelopneming Moelingen
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
Gelet op het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, de
budgetwijzigingen en de jaarrekeningen van de kerkbesturen
Gelet op het verslag van de vergadering van 26 juni 2019 tussen de gemeente en het Centraal Kerkbestuur Voeren
Overwegende dat de gemeente het meerjarenplan 2020-2025 van het kerkbestuur van Moelingen op 5 september
2019 ontving via Religiopoint en het advies van het bisdom hieromtrent op 18 september 2019
Overwegende het advies van het bisdom dat gunstig is mits volgende opmerking: Z: Vanaf 2020 moet het resultaat
van Z steeds nul zijn.
Overwegende dat de gemeente het budget 2020 van het kerkbestuur van Moelingen en het advies van het bisdom
hieromtrent op 25 september 2019 ontving via Religiopoint
Overwegende het advies van het bisdom dat gunstig is mits volgende opmerking: Z: Investeringen deficitair.
Bijkomende ontvangsten te voorzien in de toekomst indien noodzakelijk.
Overwegende dat door de penningmeester wordt geanticipeerd op de adviezen van het bisdom in de toelichting bij
zijn budgetwijziging 2019 waarin hij schrijft: 2019 zal afgesloten worden met een overschot van € 48.000. Het budget
2020 en meerjarenplan heeft een tekort in de investeringen (som van Z = € 47.176) dat door het overschot 2019
geneutraliseerd zal worden.
Overwegende dat de negatieve Z-waarden in 2023 en 2024 worden gecompenseerd door een positieve Z-waarde in
2021
Overwegende dat volgende gemeentelijke exploitatietoelagen gevraagd worden voor de periode 2020-2025:
2020
2021
2022
2023
2024
2025
€ 26.546,61 € 26.511,00 € 26.678,30 € 26.849,96 € 25.025,06 € 28.657,67
Overwegende dat volgende gemeentelijke investeringstoelagen gevraagd worden voor de periode 2020-2025:
2020
2021
2022
2023
2024
2025
€ 23.084 + € 11.000
€ 23.084
/
€ 15.000 € 14.606
/
(gem. toelage herstelling stucwerk)
Overwegende dat het budget 2020 binnen het meerjarenplan 2020-2025 past
besluit
Stemmen voor:
Huub Broers, Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux,
Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen,
Joris Gaens, Michaël Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen
Stemmen tegen:
Benoît Houbiers
Onthoudingen:
Ongeldig:
Stemmen niet :

Grégory Happart

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van het kerkbestuur OLV ten Hemelopneming
Moelingen goed en neemt akte van het budget 2020
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden
6.
Meerjarenplan 2020-2025 en budget 2020 kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-Voeren
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
Gelet op het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, de
budgetwijzigingen en de jaarrekeningen van de kerkbesturen
Gelet op het verslag van de vergadering van 26 juni 2019 tussen de gemeente en het Centraal Kerkbestuur Voeren
Overwegende dat de gemeente het meerjarenplan 2020-2025 van het kerkbestuur van Sint-Martens-Voeren op 5
september 2019 ontving via Religiopoint en het advies van het bisdom hieromtrent op 18 september 2019
Overwegende het advies van het bisdom dat gunstig is
Overwegende dat de gemeente het budget 2020 van het kerkbestuur van Sint-Martens-Voeren en het advies van
het bisdom hieromtrent op 25 september 2019 ontving via Religiopoint
Overwegende het advies van het bisdom dat gunstig is mits volgende opmerking: Z: Investeringsresultaat dient gelijk
te zijn aan nul. Bijkomende investeringsbeleggingen te voorzien (op post 436 Investeringsbeleggingen). Dit geldt niet
voor de jaarrekening.
Overwegende dat volgende gemeentelijke exploitatietoelagen gevraagd worden voor de periode 2020-2025:
2020
2021
2022
2023
2024
2025
€ 17.576,46 € 17.246,00 € 17.454,00 € 15.751,00 € 15.967,00 € 16.189,00
Overwegende dat er geen investeringen werden voorzien, conform de afspraken gemaakt tussen de gemeente en
het Centraal Kerkbestuur op 26 juni 2019
Overwegende dat de gemeente nog geen notulen ontving van de vergadering waarin de documenten door het
kerkbestuur werden goedgekeurd, 28 augustus 2019 volgens de rapporten
Overwegende dat het budget 2020 binnen het meerjarenplan 2020-2025 past
besluit
Stemmen voor:
Huub Broers, Jacky Herens, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin,
Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michaël Henen,
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen
Stemmen tegen:
Benoît Houbiers
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van het kerkbestuur Sint-Martinus SintMartens-Voeren goed en neemt akte van het budget 2020
Artikel 2
De gemeente vraagt het kerkbestuur de notulen van vergaderingen te bezorgen binnen een termijn
van twintig dagen na de vergadering conform artikel 57 van het Eredienstendecreet
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden
7.
Meerjarenplan 2020-2025 en budget 2020 kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
Gelet op het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, de
budgetwijzigingen en de jaarrekeningen van de kerkbesturen
Gelet op het verslag van de vergadering van 26 juni 2019 tussen de gemeente en het Centraal Kerkbestuur Voeren
Overwegende dat de gemeente het meerjarenplan 2020-2025 van het kerkbestuur van Sint-Pieters-Voeren op 5
september 2019 ontving via Religiopoint en het advies van het bisdom hieromtrent op 18 september 2019
Overwegende het advies van het bisdom dat gunstig is
Overwegende dat de gemeente het budget 2020 van het kerkbestuur van Sint-Pieters-Voeren en het advies van het
bisdom hieromtrent op 25 september 2019 ontving via Religiopoint
Overwegende het advies van het bisdom dat gunstig is
Overwegende dat volgende gemeentelijke exploitatietoelagen gevraagd worden voor de periode 2020-2025:

2020
€ 29.767,15

2021
€ 35.495,50

2022
€ 34.883,08

2023
€ 35.174,90

2024
€ 36.406,01

2025
€ 35.773,63

Overwegende dat het kerkbestuur in 2020 een investeringsuitgave van € 8.000 voorziet voor de restauratie van het
Christusbeeld. Deze wenst zij te financieren via een renteloze lening van de parochie die in 2022 wordt terugbetaald
met het in bewaring gehouden bedrag voor geprotesteerde erelonen aan architect Janssen.
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 februari 2019 antwoordde op de
vraag van het kerkbestuur of het in bewaring gehouden bedrag op de geprotesteerde ereloonfactuur reeds mocht
worden gebruikt voor restauratie van het Christusbeeld en het college hier negatief op antwoordde.
Overwegende dat de constructie van financiering via een renteloze lening via de parochie deze beslissing van het
college van burgemeester en schepenen als het ware omzeilt. Indien het in bewaring gehouden bedrag alsnog door
de architect wordt gevorderd in één van de volgende jaren heeft het kerkbestuur een schuld ten aanzien van de
parochie, die alsnog moet worden terugbetaald.
Overwegende dat het beheer van het privaat patrimonium van het kerkbestuur niet kostendekkend is rekening
houdend met de kosten van de lening voor de pastorie en dat het behoud van het privaat patrimonium aldus mee
gefinancierd wordt via de gemeentelijke exploitatietoelage
besluit
Stemmen voor:
Huub Broers, Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux,
Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen,
Joris Gaens, Michaël Henen, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen
Stemmen tegen:
Benoît Houbiers, Clotilde Mailleu
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 en het budget 2020 van het kerkbestuur SintPetrus Sint-Pieters-Voeren goed, uitgezonderd volgende punten:
- De investeringsuitgave van € 8.000 en bijbehorende financiering via een renteloze lening voor de
herstelling van het Christusbeeld worden niet goedgekeurd.
Artikel 2
De gemeente wenst op de hoogte te worden gehouden over de plannen van het kerkbestuur met de
oude kapelanij en wenst eveneens te vernemen hoe het kerkbestuur het beheer van het
patrimonium naar de toekomst toe ziet, gezien dit in principe kostendekkend dient te zijn.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden
8.
Meerjarenplan 2020-2025 en budget 2020 kerkbestuur Sint-Petrus Teuven
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
Gelet op het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, de
budgetwijzigingen en de jaarrekeningen van de kerkbesturen
Gelet op het verslag van de vergadering van 26 juni 2019 tussen de gemeente en het Centraal Kerkbestuur Voeren
Overwegende dat de gemeente het meerjarenplan 2020-2025 van het kerkbestuur van Teuven op 5 september 2019
ontving via Religiopoint en het advies van het bisdom hieromtrent op 18 september 2019
Overwegende het advies van het bisdom dat gunstig is
Overwegende dat de gemeente het budget 2020 van het kerkbestuur van Teuven en het advies van het bisdom
hieromtrent op 25 september 2019 ontving via Religiopoint
Overwegende het advies van het bisdom dat gunstig is
Overwegende dat volgende gemeentelijke exploitatietoelagen gevraagd worden voor de periode 2020-2025:
2020
2021
2022
2023
2024
2025
€ 14.109,70 € 19.062,00 € 19.257,00 € 19.472,00 € 19.677,00 € 19.882,00
Overwegende dat het kerkbestuur in 2020 een investeringsuitgave van € 24.200 voorziet voor het uitvoeren van
instandhoudingswerken aan het kerkgebouw, voorafgaand aan het indienen van een restauratiedossier. Hiervoor zal
een premie via de standaardprocedure worden aangevraagd (60%) en wordt een gemeentelijke toelage van €
12.200 gevraagd
Overwegende dat de gemeente nog geen notulen ontving van de vergadering waarin de documenten door het
kerkbestuur werden goedgekeurd, 14 augustus 2019 volgens de rapporten
Overwegende dat het budget 2020 binnen het meerjarenplan 2020-2025 past
besluit
Stemmen voor:
Huub Broers, Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux,
Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen,
Joris Gaens, Michaël Henen, Clotilde Mailleu, Steven Heusschen

Stemmen tegen:

Benoît Houbiers

Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van het kerkbestuur Sint-Petrus Teuven goed
en neemt akte van het budget 2020
Artikel 2
De gemeente vraagt het kerkbestuur de notulen van vergaderingen te bezorgen binnen een termijn
van twintig dagen na de vergadering conform artikel 57 van het Eredienstendecreet
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden
9.
Meerjarenplan 2020-2025 en budget 2020 kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
Gelet op het bijzonder bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen eraan, de budgetten, de
budgetwijzigingen en de jaarrekeningen van de kerkbesturen
Gelet op het verslag van de vergadering van 26 juni 2019 tussen de gemeente en het Centraal Kerkbestuur Voeren
Overwegende dat de gemeente het meerjarenplan 2020-2025 van het kerkbestuur van Remersdaal op 5 september
2019 ontving via Religiopoint en het advies van het bisdom hieromtrent op 18 september 2019
Overwegende het advies van het bisdom dat gunstig is mits volgende opmerkingen:
Z Investeringen deficitair. Bijkomende ontvangsten te voorzien in de toekomst indien noodzakelijk.
E Stichtingen deficitair. Reductie van de stichtingslast te overwegen in de nabije toekomst.
Overwegende dat de gemeente het budget 2020 van het kerkbestuur van Remersdaal en het advies van het bisdom
hieromtrent op 25 september 2019 ontving via Religiopoint
Overwegende het advies van het bisdom dat gunstig is mits volgende opmerkingen:
Z Investeringen deficitair. Bijkomende ontvangsten te voorzien in de toekomst indien noodzakelijk.
E Stichtingen deficitair. Voldoende ontvangsten te voorzien voor de toekomst of reductie van de stichtingslast te
overwegen. Een eventuele reductie mag je ter goedkeuring voorleggen aan de dienst kerkfabrieken.
Overwegende dat volgende gemeentelijke exploitatietoelagen gevraagd worden voor de periode 2020-2025:
2020
2021
2022
2023
2024
2025
€ 18.392,71 € 27.310,58 € 27.823,49 € 28.346,33 € 28.879,26 € 29.422,53
Overwegende dat het kerkbestuur over de periode 2020-2024 jaarlijks een investeringsuitgave van € 25.000 heeft
ingeschreven voor de restauratie van het orgel. Hiervoor is er een gewestelijke toelage van € 12.000 per jaar.
Overwegende dat er in de jaren 2020-2024 jaarlijkse een investeringstekort van € 13.000 is doordat de ingeschreven
investeringsuitgave niet volledig gefinancierd wordt.
besluit
Stemmen voor:
Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers,
Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen,
Joris Gaens, Michaël Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen
Stemmen tegen:
Onthoudingen:

Huub Broers

Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 en het budget 2020 van het kerkbestuur SintHeribertus Remersdaal goed, uitgezonderd volgende punten:
- De investeringsuitgaven van € 25.000 in de periode 2020-2024 en bijbehorende premieaanvraag
worden niet goedgekeurd.
Artikel 2
De gemeente vraagt het kerkbestuur werk te maken van een reductie van de stichtingslast zoals
geadviseerd door het bisdom.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt via Religiopoint overgemaakt aan alle betrokken overheden
10.
Fluvius - Buitengewone Algemene Vergadering, 10 december, goedkeuring agenda m.b.t. vaststelling
van het mandaat
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende
vereniging Fluvius Limburg
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 26 september 2019 werd opgeroepen om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Limburg die op 10 december 2019 plaatsheeft in
Hogeschool PXL, Elfde Liniestraat 24 te 3500 Hasselt
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 26 september 2019
overgemaakt werd
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering
besluit
Stemmen voor:
Huub Broers, Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems,
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens,
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen
Stemmen tegen:
Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michaël Henen, Clotilde Mailleu
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg van 10 december 2019:
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar
2020 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020
2. s-Lim-volstorting kapitaal
Toekenning dividend in natura
3. code goed bestuur
4. statutaire benoemingen
5. desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten
6. statutaire mededelingen
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg op 10 december 2019 (of iedere
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag
af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel
1 van onderhavige beslissing
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Fluvius Limburg, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be
11.
Fluvius OV - Buitengewone Algemene Vergadering van 10 december 2019
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 1 oktober 2019 werd opgeroepen om deel te nemen
aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging die op 10 december 2019
plaatsheeft te Hasselt met als agenda:
1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en
de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van het door de Raad van Bestuur opgestelde budget
2020
2. Code goed bestuur
3. Statutaire benoemingen
4. Statutaire mededelingen
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering
besluit
Stemmen voor:
Huub Broers, Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems,
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens,
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen
Stemmen tegen:
Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 10 december 2019 met als agendapunten:
1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van het door de Raad van
Bestuur opgestelde budget 2020
2. Code goed bestuur
3. Statutaire benoemingen
4. Statutaire mededelingen
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene
Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 10 december 2019 (of iedere andere
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be
12.
Aankoop bestelwagen Technische Dienst
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende dat er een nieuw voertuig voor de technische dienst aangekocht dient te worden en dat er voorgesteld
wordt om een bestelwagen “Chassis cabine laadbak/plateau” aan te kopen
Overwegende dat de gemeente zo een voertuig kan aankopen via een raamovereenkomst opgemaakt door de
Vlaamse Overheid “Het Facilitair Bedrijf”
Overwegende dat de bestelwagen (Ford Transit 2T Chassis Cab laadbak/Plateau Trend 350E L4) aangekocht kan
worden bij Autopolis Group Member of the Fidenco Group Zaventem-Leuven (Brusselsesteenweg 57, 3020 Leuven,
02/785 02 50, tom.seykens@autopolis.be) voor het nagerekend bedrag van € 18.163,95 excl. BTW
(€ 21.978,38 incl. BTW)
Overwegende het advies van onze financiële dienst, stellende dat dit totaalbedrag (€ 21.978,38 incl. BTW) beschikbaar
is in het budget 2019 op budgetartikel 2430000/02000 rollend materieel
besluit
Stemmen voor:
Huub Broers, Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux,
Benoît Houbiers, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen,
Shanti Huynen, Joris Gaens, Michaël Henen, Clotilde Mailleu,
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen
Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1
Artikel 2

Dit besluit impliceert een financiële opvolging
Goedkeuring wordt gegeven aan de aankoop van een bestelwagen “Chassis cabine
laadbak/plateau” via de raamovereenkomst opgemaakt door de Vlaamse Overheid “Het Facilitair
Bedrijf” zijnde een Ford Transit 2T Chassis Cab laadbak/Plateau Trend 350E L4
Artikel 3
De bestelwagen “Ford Transit 2T Chassis Cab laadbak/Plateau Trend 350E L4” mag aangekocht
worden bij Autopolig Group Member of the Fidenco Group Zaventem-Leuven
Prijs: € 18.163,95 excl. BTW , € 21.978,38 incl. BTW
Artikel 4
De uitgaven worden gedaan vanaf budgetartikel 2430000/02000 rollend materieel ingeschreven in
het budget 2019
Artikel 5
De bestelbon wordt door de financiële dienst verzonden
13.
Naschoolse kinderopvang - afwerking en electra: aanpassing lastenboek
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 2° (de geraamde waarde
excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet)
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen
Overwegende dat de gemeente beslist heeft om in samenwerking met de Provincie Limburg over te gaan tot het
bouwen van een gebouw voor naschoolse kinderopvang, dat daartoe de nodige budgetten voorzien werden en een
architect aangesteld werd om het gebouw te ontwerpen
Overwegende dat voor dit gebouw een omgevingsvergunning werd goedgekeurd onder nummer 2018/2570
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Bouwen van naschoolse kinderopvang: Afwerking en Electra” een
bestek met nr. 20190809 werd opgesteld door Openbare Werken
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
 Perceel 1 “Pleisterwerken”, raming: € 23.196,60 excl. btw of € 28.067,89 incl. 21% btw;
 Perceel 2 “Binnenschrijnwerk / buitenbeplanking”, raming: € 43.079,40 excl. btw of € 52.126,07 incl. 21%
btw;
 Perceel 3 “Vloerisolatie / vloerafwerking”, raming: € 19.882,80 excl. btw of € 24.058,19 incl. 21% btw;
 Perceel 4 “Electriciteit”, raming: € 18.936,00 excl. btw of € 22.912,56 incl. 21% btw;
Overwegende dat het dossier reeds goedgekeurd werd op de gemeenteraad van augustus 2019 jongstleden, maar
dat tijdens de aanbesteding gebleken is dat er meer tijd nodig is voor de aannemers om de werf te bezoeken en een
correcte en volledige offerte te kunnen indienen
Overwegende dat de oorspronkelijke termijn voor indiening van deze offertes op drie weken gezet was, en dat een
verlenging met drie weken tot in totaal zes weken wenselijk is
besluit
Stemmen voor:
Huub Broers, Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems,
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens,
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen
Stemmen tegen:
Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michaël Henen
Onthoudingen:

Clotilde Mailleu

Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1
Het reeds goedgekeurde lastenboek wordt aangepast voor wat betreft de termijn voor indienen van
de offertes, deze wordt op zes weken gebracht en loopt dan tot en met 6 november 2019
14.
Aankoop houtversnipperaar: Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende
het bestuurlijk toezicht
Gelet op de Pacificatiewet van 9 augustus 1988;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren
uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet)
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop houtversnipperaar” een bestek met nr. 2019-007 werd
opgesteld door Openbare Werken
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 49.586,78 excl. btw of € 60.000,00 incl. 21%
btw
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking
Overwegende dat 15 november 2019 om 12.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen van de
offertes
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode
243000/02000

besluit
Stemmen voor:

Huub Broers, Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux,
Benoît Houbiers, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen,
Shanti Huynen, Joris Gaens, Michaël Henen, Clotilde Mailleu,
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019-007 en de raming voor de opdracht
“Aankoop hakselaar”, opgesteld door Openbare Werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 49.586,78 excl. btw of € 60.000,00 incl. 21% btw
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking
Artikel 3
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking:
- Frissen Groen Techniek BV, Postbus 123 te NL-6300 AC Valkenburg aan de Geul;
- Joskin nv, Rue de Wergifosse 39 te 4630 Soumagne;
- Vandaele nv, Stationsstraat 119 te 8780 Oostrozebeke;
- Palmaers Park & Tuin, Hasseltsestraat 6 te 3740 Bilzen.
Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 15 november 2019 om 12.00 uur.
Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode
243000/02000
15.
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Agentschap Inburgering en Integratie
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 22 augustus 2019 inzake de goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap voor Integratie en Inburgering
Overwegende de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap voor Integratie en Inburgering zoals
toegevoegd in bijlage
Overwegende dat er gevraagd wordt naar een engagement van de partijen (gemeente, OCMW en het Agentschap)
om samen te werken op vlak van:
 Empowerment van personen met ene migratieachtergrond en anderstaligen
 Ondersteuning bij invulling en versterking regierol
 Intern diversiteitsbeleid
 Sociale samenhang in de samenleving
Besluit
Stemmen voor:
Huub Broers, Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems,
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens,
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen
Stemmen tegen:
Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michaël Henen
Onthoudingen:

Clotilde Mailleu

Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :
Artikel 1

De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap voor Integratie en
Inburgering zoals toegevoegd in bijlage goed
Artikel 2
Afschrift van deze overeenkomst wordt verstuurd naar het Agentschap voor Integratie en
Inburgering
16.
Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2018 Politiezone Voeren
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2019 waarin de jaarrekening van de PZ Voeren voor het
dienstjaar 2018 werd goedgekeurd

Gelet op het besluit van de gouverneur van 12 september 2019 waarbij de jaarrekening werd goedgekeurd
besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur van 12 september
2019 betreffende de jaarrekening 2018 van de Politiezone Voeren
De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de zitting is
goedgekeurd, is de zitting gesloten om 20u50.
Algemeen directeur
Voorzitter
Maike Stieners
Rik Tomsin
Digitally signed by
Maike Stieners
(Signature)
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