Gemeenteraad van donderdag 24 juni 2021
BESLUITENLIJST
Aanwezig:
Jean Levaux, Yolanda Daems: Schepenen
Grégory Happart, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Michael Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel: Raadsleden
Rik Tomsin: Voorzitter
Joris Gaens: Burgemeester
Kimberly Peeters: Algemeen directeur
Verontschuldigd:
William Nijssen: Schepen
Benoît Houbiers: Raadslid

Digitale Openbare zitting
1.

Vragen van raadsleden

Raadslid Alexandra van Gestel stelde een vraag in verband met toerisme in Voeren. Raadslid Michael Henen
stelde een vraag in verband parkeren op de openbare weg in Schophem. De burgemeester gaf een antwoord.
2.

Kennisneming en goedkeuring jaarverslag Wijkwerken 2020 en Jaaractieplan 2021

De raad neemt kennis van het jaarverslag van Wijk-werken 2020 en het Jaaractieplan 2021 en wordt gevraagd
deze goed te keuren.
Goedgekeurd
3.

Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 07.06.2021

De raad neemt kennis van het verslag van het overlegcomité tussen gemeente en OCMW van 7 juni 2021.
Kennisneming
4.

Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 3: gedeelte gemeente

De gemeenteraad wordt gevraagd zijn gedeelte van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 vast te stellen. Het
ontwerp van de aanpassing en de documentatie werden veertien dagen voor de raad aan de raadsleden bezorgd.
Goedgekeurd
5.

Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 3: gedeelte OCMW

Nadat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk hun eigen deel van het aangepaste
meerjarenplan 2020-2025 hebben vastgesteld, dient de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad
voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld goed te keuren. Hierdoor wordt de aanpassing van het
meerjarenplan definitief vastgesteld.
Goedgekeurd
6.

Visumrapportering 2020

De visumrapportering voor 2020 wordt ter kennis gebracht van de gemeenteraad.
Kennisneming
7.

Gemeentelijke Holding NV in vereffening - Algemene vergadering 30 juni

De gemeente ontving een uitnodiging voor de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV – in
vereffening die zal doorgaan op 30 juni 2021.
Kennisneming

8.

ENODIA - Gewone Algemene Vergadering van de intercommunale - 29 juni 2021

Enodia vraagt aan de gemeenteraad de agendapunten van de Algemene Vergadering van 29 juni 2021 goed te
keuren.
Goedgekeurd
9.

Uitnodiging Algemene Vergadering Bosgroep Limburg vzw - 22.06.2021

De gemeente ontving een uitnodiging voor de algemene vergadering van de Bosgroep Limburg die zal doorgaan
op 22 juni 2021.
Goedgekeurd
10.

STEBO jaarrapport en financieel verslag - goedkeuring

STEBO werkt samen met de gemeente voor taken ivm huisvesting, premiewerking en leegstand.
Jaarlijks wordt een jaarrapport en financieel verslag opgesteld dat voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. Dit is
de rapportage voor 2020.
Goedgekeurd
11.

Regularisatie openbaar domein Komberg - definitieve goedkeuring

Er werd voor een privaat kadastraal perceel te Sint-Martens-Voeren vastgesteld dat dit perceel, alhoewel in private
handen, volgens de Buurtwegenatlas van 1847 nog steeds deel van het gemeentelijk openbaar domein is.
Na overleg met de eigenaars en hun landmeter is gekozen om alsnog een aanpassing van het openbaar domein
ten voordele van betrokkenen te doen, en dit in nauw overleg met de dienst Wegen van de Provincie Limburg.
In de gemeenteraad van januari 2021 werd de principiële beslissing genomen, dit is na een openbaar onderzoek
de definitieve goedkeuring van de ontwerpplannen opgesteld door de landmeter,.
Goedgekeurd
12.

Jaarrekening 2020 politiezone Voeren

De jaarrekening 2020 van de politiezone Voeren wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Goedgekeurd
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