Gemeenteraad 17 juni
Iedereen was aanwezig.
Er werden geen vragen gesteld.
De raad ging over tot een principebeslissing over de verkoop van een perceel gelegen naast het OCMW. Het perceeltje
diende oorspronkelijk als ingang tot de vroegere aanpalende gemeentelijke gebouwen. (9 ja, 5 nee, 1 ongeldig)
Naar aanleiding van het besluit van het Agentschap Binnenlands Bestuur, werd de kilometervergoeding voor het
personeel verhoogd tot € 0,3152 per kilometer voor gemotoriseerde voertuigen. Dienstverplaatsingen met de fiets werd
vastgesteld op € 0,1608 per kilometer. Bij carpooling wordt de vergoeding voor de bestuurder verhoogd met € 0,1576 per
kilometer. (14 ja, 1 ongeldig)
De raad besliste de besluiten, genomen in de raad van 20 mei 2010, betreffende de verkoop van percelen langs de Berwijn
en de Voer in te trekken. (14 ja, 1 ongeldig)
Non-consensusbeslissing betreffende goedkeuring gunning – lening aanpassingswerken administratief centrum ‘De Voor’.
Eén van de schepenen stemde tegen de financiering van de bouwwerken zodat de gemeenteraad erover dient te beslissen.
Dat gebeurde bij meerderheid voor een bedrag van 800.000 euro.
Non-consensusbeslissing betreffende het antwoord op de klacht van een raadslid inzake het niet rekening houden met
uitspraken van de VCT. Volgens de tegenstem in het college zou ons bestuur ook voor aanbestedingen in het Frans moeten
publiceren. Aangezien alle aanbestedingen ook voor niet-Voerenaars zijn bestemd, vervalt die regel dus. Een meerderheid
van raadsleden gaat akkoord met het antwoord aan de Vlaamse overheid.
Burgemeester Huub Broers stelde voor om zich te laten vervangen in deze bestuursorganen omdat hij ondertussen ook
senator is geworden. Hij blijft de dossiers op gemeentelijk vlak wel beheren:
- Infrax: vervanger Shanti Huynen (9 ja, 6 tegen)
- Tecteo: vervanger Jacky Herens (9 ja, 6 tegen)
De gemeenteraad draagt het bouwheerschap van de restauratie van de kerk in Sint-Martens-Voeren over aan de
kerkraad. (9 ja, 5 nee, 1 ongeldig)

