Gemeenteraad van 22 februari 2011
Shanti Huynen was wegens ziekte verhinderd.
Er werden geen vragen buiten de agenda gesteld.
Om in overeenstemming te zijn met de bepalingen van het gemeentedecreet, werd een kleine wijziging van het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goedgekeurd. Voortaan wordt bij gelijke stemmen de voorrang gegeven
aan de jongste kandidaat. (unaniem)
Sinds 2002 hebben de Verenigde Naties 21 september tot internationale Dag van de Vrede, beter gekend als “Peace Day”,
uitgeroepen. De Senaat stelde een resolutie ter ondersteuning van de doelen en idealen van deze internationale Dag
van de Vrede voor. De gemeenteraad wenst deze doelen te ondersteunen, aangezien het noodzakelijk is om mensen
wereldwijd bewust te maken van het nut van een wereldwijde Dag van de Vrede. De gemeente Voeren wil ook haar
inwoners hierbij betrekken. (8 ja, 4 neen, 1 onthouding, 1 ongeldig)
Het gemeentebudget 2011, met haar amendement, werd door de raad goedgekeurd. (8ja, 5 neen, 1 ongeldig) Zowel de
gewone als buitengewone dienst sluiten met een positief resultaat af.
De gemeenteraad keurde het toekennen van een kilometervergoeding voor raadsleden goed. De kilometervergoeding
wordt gebruikt wanneer raadsleden die in opdracht van de gemeente deelnemen aan vergaderingen waarvoor geen
onkostenvergoeding voor gebruik van eigen voertuig voorzien is. (13 ja, 1 ongeldig)
Het gemeentelijk RUP Boomstraat – Berneauweg en het gemeentelijk RUP Moster & Graef werden voorlopig
aanvaard. Voor beide RUP’s zal een infovergadering voor de Voerense bevolking georganiseerd worden. Deze datum zal
later meegedeeld worden. (8 ja, 5 neen, 1 ongeldig)
Het politiebudget 2011 werd goedgekeurd. (8 ja, 5 neen, 1 ongeldig)
De raad nam kennis van de goedkeuring van de politiebudgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2010 door de provincie
Limburg en door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.
De wedde voor de Bijzondere Rekenplichtige van de Lokale Politie Voeren werd vastgesteld op 100% van de
mandaattoelage van de korpschef. (13 ja, 1 neen)

