Gemeenteraad 28 december 2010
Raadslid William Nijssen was afwezig wegens verblijf in het buitenland.
Geen enkel raadslid stelde een bijkomende vraag.
De heer Jean Levaux vervoegt de gemeenteraad vanaf punt 2.
De gemeenteraad trekt het besluit in dat er persoonlijke (en dus ook zo te betalen) medewerkers voor
de burgemeester en schepen Smeets bij de gemeente komen werken. (8 ja, 5 neen, 1 ongeldig)
Heel wat inwoners hebben voor de voorbije jaren geen korting gekregen op hun elektriciteitsrekening.
Ook ontvingen nogal wat inwoners aanmaningen omdat Bpost hun facturen niet bestelde wegens een
“fout adres”. Op 3 december kwam de burgemeester hiervoor tussen bij Electrabel. Op 27 en 28
december werd een akkoord bereikt waardoor de maatschappij alle facturen van de Voerenaars nakijkt
en hertelt zonder dat ze er zelf een initiatief voor moesten nemen. Er wordt dus geen extra actie
ondernomen tegen de maatschappij (10 ja, 4 stemden niet)
De schepenen Jacky Herens en Jean Duijsens worden door de raad afgevaardigd om de gemeente te
vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van Interelectra. (8 ja, 6 neen)
De raad neemt akte van de budgetten 2011 van de kerkbesturen.(8 ja, 6 stemmen niet)
Omdat het budget 2011 nog niet goedgekeurd werd, dienden er voorlopige twaalfden goedgekeurd te
worden (8 ja, 6 stemden niet).
Raadslid Levaux verlaat de zitting voor het volgende punt.
Voor het bekomen van een gemeentelijke bouwpremie wordt een bijkomende voorwaarde
goedgekeurd: minstens 5 jaar in Voeren wonen, ook geen eigenaar zijn van een andere kavel, woning
of appartement buiten Voeren (8 ja, 5 stemmen niet)
De heer Levaux vervoegt de vergadering opnieuw.
De jaarrekening 2007 van de politie wordt goedgekeurd en aan de overheid overgemaakt (8 ja, 5 neen,
1 stemt niet).
Bij het “OCMW-gebouw” wordt een lapje grond van 24m² verkocht aan de aanpalende eigenaar (1.000
euro) (8 ja, 5 neen, 1 stemt niet).

