
Raad van 15 april 2010 
Raadslid Benoît Houbiers was afwezig.  
 
Er werden geen vragen buiten de agenda gesteld. 
 
De last- en gunningsvoorwaarden werden aanvaard voor:  

- de lening voor de aanpassingswerken van het Administratief Centrum “De Voor” ( 9 ja, 4 neen, 1 ongeldig) 
- het gebruik van een PMR-Relaisstation voor de technische dienst (13 ja, 1 ongeldig) 
- het gebruik van branddetectie, inbraakdetectie en een camerasysteem voor het Administratief Centrum “De Voor” 

(9 ja, 4 neen, 1 ongeldig). 
 
De opdracht voor de gedeeltelijke uitbesteding van de afbraakwerken van het hoofdgebouw AC De Voor” werd goedgekeurd 
met 9 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 1 ongeldige stem.  
 
Het jaarverslag en de jaarrekening 2009 van de Interlokale Vereniging PG Leader Haspengouw werd goedgekeurd met 9 
stemmen voor, 3 stemmen tegen en 2 ongeldige stemmen.  
 
Het college van burgemeester en schepenen keurde het bestek voor de aanstelling van een veiligheidscoördinator voor de 
werken aan het AC “De Voor” goed. De gemeenteraad bekrachtigde op haar beurt het besluit met 9 stemmen voor, 2 stemmen 
tegen, 1 onthouding en 1 ongeldige stem.  1 raadslid stemde niet.  
 
De gemeente Voeren zal deelnemen in de kosten voor de aanleg van waterbeheersingswerken en vertraagde afvoer van 
oppervlaktewater naar de Veurs voor het gebied Martelberg-Komberg (deel boven Jeugdherberg). (13ja, 1 ongeldig) 
 
Het retributiereglement op de aanvragen voor stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen en diversie 
informatieaanvragen m.b.t. Ruimtelijke Ordening werd aangepast. De tarieven werden verhoogd aangezien de gemeente meer 
personeel, tijd en materieel moet inzetten om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen na de invoering van de nieuwe 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. (9 ja, 4 neen en 1 ongeldig) 
 
Het retributiereglement op de aflevering van identiteitsbewijzen werd aangepast. (9 ja, 5 neen)  
Meer info vind je in het artikel bij “Bevolking”. 
 
De gemeenteraad nam kennis van het feit dat het gemeentebudget 2010 werd goedgekeurd door het Agentschap van 
Binnenlands Bestuur. 
 
Judith Voets, duurzaamheidsambtenaar, werd met eenparigheid van stemmen aangesteld als tweede waarnemend secretaris. 
 
De gemeente Voeren neemt deel aan de tweede pensioenpijler voor contractanten. Op deze manier zorgt het 
gemeentebestuur voor een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden. (12 ja, 1 onthouding en 1 ongeldig) 

 


