
Gemeenteraad 26 april 2011 

Raadslid Grégory Happart was afwezig en raadsleden Nico Droeven en Jean Levaux waren later 
(OCMW-vergadering).  

Er werden geen vragen gesteld. 

De gemeenteraad keurde unaniem de aanpassing aan het subsidiereglement voor de aankoop of 
renovatie van een woning goed. Belangrijkste aanvulling hierin is het feit dat een inwoner van onze 
gemeente ook na herdomiciliëring recht kan hebben op de premie. Indien een inwoner vanuit een 
andere Belgische gemeente terug in Voeren komt wonen, dient hij of zij een bewijs voor te leggen van 
geboorte in onze gemeente of domiciliëring in onze gemeente bij de geboorte. 

Raadsleden Nico Droeven en Jean Levaux wonen de zitting bij vanaf punt 3. 

Marina Slootmaekers werd als stemgerechtigd lid afgevaardigd op de algemene vergadering van 
Inter-Aqua op 24 mei 2011 (7 ja, 3 neen, 4 ongeldig – raadslid Houbiers heeft bij de voorlezing 
tweemaal non-neen en tweemaal oui-ja gelezen).  Als plaatsvervanger werd Jacky Herens aangeduid 
(9 ja, 5 neen). Ook de agendapunten werden goedgekeurd (9 ja, 5 neen). 

De lastvoorwaarden en gunningswijze voor de opdracht aangaan van leningen werden 
goedgekeurd. De raming bedraagt 1.440.000 euro (9 ja, 5 neen). De opdracht wordt Europees 
bekendgemaakt. Raadslid Smeets verzocht om deze bekendmaking in twee talen te laten gebeuren (5 
ja, 9 neen). Het verzoek werd niet uitgevoerd omdat faciliteiten enkel voor Voerenaars gelden.  

De gemeenteraad nam kennis van de goedkeuring van het agentschap Binnenlands Bestuur 
inzake de gemeenterekening dienstjaar 2009. 

Het organogram wordt uitgebreid van 1 naar 1,5 voltijdse contractuele schoonmaakster. De 
uitbreiding van AC De Voor voorziet in de noodzaak om de uren van het onderhoudspersoneel uit te 
breiden (14 ja). 

Politie:  

De gemeenteraad gaat akkoord met de verhoging van de loonschaal van HCP Vanderhoven (13 

ja, 1 onthouding). 

Er wordt een clusterserver voor ISLP aangekocht. De uitgave wordt geraamd op ± 25.000 euro 

(unaniem). 

De politie gaat over tot de aankoop van twee kleine digitale fototoestellen (unaniem). 

Ingevolge een arbeidsongeval van HCP Vanderhoven, wordt er een blijvende 
arbeidsongeschiktheid van 1,00%, vastgesteld door de bevoegde medische dienst, toegekend (14 
ja).  

 

 


