
Raad van 18 maart 2010 
Grégory Happart en Marina Slootmaekers, raadsleden, waren afwezig.  
 
Er werden geen vragen buiten de agenda gesteld. 
 
Naar aanleiding van het feit dat private aandeelhouder Voerbelangen aandelen van CVBA Tongershuis zou afstaan, stelt de 
gemeente Voeren zich kandidaat voor de opname van een pakket aandelen, indien de mogelijkheid zich voordoet. De 
gemeenteraad dringt er bij de maatschappij op aan om hier zeker rekening mee te houden. De gemeente vervoegt dan alle 
openbare besturen van de provincie. (8 ja, 5 neen) 
 
De raad sluit zich aan bij de projectvereniging in oprichting Erfgoed Haspengouw-Voeren. Jean Duijsens (VBL) en Jean Levaux 
(R@L) worden afgevaardigd om te zetelen in de raad van bestuur. De vereniging staat in voor het uitbouwen van een regionaal 
erfgoedbeleid met betrekking tot roerend en immaterieel erfgoed. Tongeren en Sint-Truiden zullen samen een concreet regionaal 
erfgoedbeleid uitwerken. (8 ja, 5 neen) 
 
Om de dagelijkse verrichtingen van de gemeentelijke administratie niet in gedrang te brengen, stemde de raad de vrijgave van 3-
voorlopige twaalfden goed. Dit door het feit dat het budget nog niet was goedgekeurd door het Agentschap van Binnenlands 
Bestuur. (8 ja, 5 neen) 
 
Naar aanleiding van de maatregelen die vooropgesteld zijn in het decreet grond- en pandenbeleid, bepaalde de provincie 
Limburg het objectief voor sociale koopwoningen en kavels. Zij bepaalde dat de gemeente Voeren tegen 2020 15 sociale 
koopwoningen en 1 sociale kavel moet realiseren. De verschillende actoren op het Lokaal Woonoverleg bepaalden echter dat 
deze aantallen te laag zijn en verhoogden ze tot 28 sociale koopwoningen en 17 sociale kavels. Op basis van deze aantallen 
wordt een verdeelsleutel gemaakt voor het verkrijgen van subsidie. De raad keurde de verhoging van de aantallen met 
eenparigheid goed. 
 
De gemeenteraad keurt de overeenkomst tussen Natuurpunt Beheer vzw en het gemeentebestuur voor het uitvoeren van 
natuur- en landschapsbeheer met sociale tewerkstelling goed. (13 ja) 
 
De baremische bevordering van politie-inspecteur Luc Ruysschaert van loonschaal B4 naar B5 wordt goedgekeurd. (13 ja) 
 
De gemeente en het OCMW zijn een samenwerking in de sociale verhuursector aangegaan met de besturen van Bilzen, 
Hoeselt, Kortessem en Riemst. Het doel van deze samenwerking is het ter beschikking stellen van goedkope huurwoningen 
aan sociale of kansarme woningzoekers. De samenwerking resulteert in de oprichting van een Sociaal Verhuur Kantoor. (13 ja) 
Huub Broers, burgemeester, wordt afgevaardigd in de AV van de VZW. (12 ja, 1 ongeldig) 


