
Gemeenteraad 28 januari 2010 
De heren William Nyssen en Benoît Houbiers waren beiden weerhouden in het buitenland. 

Er werden geen extra vragen gesteld door de raadsleden. 

Met brandweerman Rik Tomsin werd een overeenkomst afgesloten voor de bewoning van het appartementje bij TC 
Schietekamer. Als tegenprestatie houdt hij toezicht op de gebouwen, eigendommen van de gemeente en het 
milieupark. (8 ja, 2 neen, 2 onthouden, 1 ongeldig) 
 
Zolad+ is de vereniging die zich bezighoudt met archeologie in de gemeenten Bilzen, Riemst, Lanaken en Voeren (zie 
ook elders). Goedkeuring statuten. (8 ja, 4 neen, 1 ongeldig) 
 
Tussen Infrax en de gemeente werd een eerstelijnshulp goedgekeurd. Dat houdt in dat ons bestuur betaald wordt voor 
kleine werken aan rioleringen. (12 ja, 1 ongeldig) 
 
In de vorige gemeenteraad werden de subsidies van Infrax voor waterbeheersing goedgekeurd. Nu keurt de raad de 
gemeentelijke aanvullende toelagen definitief goed. Daardoor zullen jullie over evenveel kunnen beschikken als in het 
verleden. (11 ja, 2 neen) 
 
De gemeenteraad keurt het gemeentebudget 2010 goed met 8 stemmen voor, 4 tegen en 1 ongeldige stem. (zie korte 
samenvatting op andere bladzijde). Ook het politiebudget wordt goedgekeurd. 
 
De raad beslist om twee in beslag genomen voertuigen te verkopen tijdens een eerstvolgende openbare verkoop. 
(12 ja, 1 ongeldig) 
 
Politieke fracties kunnen voor hun werking een gemeentelijke toelage krijgen. Tot nu toe werd die gewoon uitbetaald 
op basis van het aantal gekozenen. Daarbij werd geen rekening gehouden met “prestaties”. Daar komt nu verandering 
in. De toelagen worden bepaald door het aantal aanwezigheden per fractie tijdens het voorgaande werkjaar. Een 
aanwezigheid in de gemeenteraad is volgens ons een minimum inspanning die van een raadslid gevraagd mag 
worden als vertegenwoordiger van de inwoners. (8 ja, 4 tegen, 1 ongeldig). Het amendement van schepen Smeets om 
afwezigheden toch te weerhouden in bepaalde gevallen werd verworpen. 
 
De last- en gunningsvoorwaarden voor de vernieuwingen aan het gemeentehuis en ocmw werden aanvaard met 
12 ja en in ongeldige stem. 
 
We kennen het PWA, de VDAB, de RVA. Al deze diensten proberen mensen te begeleiden en aan werk te helpen op 
een wettelijke manier. Hun samenwerkingsovereenkomst, de Lokale Werkwinkel, werd door de gemeenteraad 
goedgekeurd. Zo kan het zoeken beter gecoördineerd worden tussen de diverse actoren. (10 jan, 1 onthouding, 1 
ongeldig) 
 
De voorzitter AM Palmans-Casier wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente in de Algemene 
Vergadering van Regionaal Landschap Haspengouw-Voeren. (8 ja, 3 neen, 2 ongeldig) 
 
De cvba Duwolim (Duurzaam Wonen Limburg) werd aangesteld als lokale eenheid voor de behandeling van dossiers 
inzake goedkope leningen (max 2%) voor energiebesparende renovatiewerken. De gemeente hoeft geen financiële 
bijdrage te leveren in dit project dat vooral bedoeld is om mensen die het financieel moeilijker hebben ook te helpen bij 
hun energiemaatregelen. (13 ja) 


