Gemeenteraad 30 september 2011
Iedereen was aanwezig.
Er werden geen vragen gesteld.
De gemeenteraad nam kennis van het verslag van het overlegcomité tussen gemeente en OCMW
op 18 augustus 2011.
Als naam voor de nieuwe straat langs Einde in SMV (woonuitbreidingsgebied) werd de naam
“Ingerveld” voorgesteld. De naam verwijst naar “veld aan Einde”. Aangezien het een dialectwoord is,
wordt geen vertaling voorzien. Na een openbaar onderzoek van 1 maand wordt de naam definitief
goedgekeurd. (9 voor, 5 tegen, 1 ongeldig)
De raad ging akkoord met een principiële engagementsverklaring om op 1 januari 2014 de
brandweerzone Limburg-Oost op te richten met een eigen rechtspersoonlijkheid. (9 voor, 5 tegen, 1
ongeldig) Tot die tijd blijft de operationele prezone voortgezet en zal de Stad Genk optreden als
vertegenwoordiger. (9 ja, 6 tegen)
De technische dienst gaat over tot de aankoop van een nieuwe hogedrukreiniger. De raad keurde
de lastvoorwaarden, gunningswijze en bestek goed. (14 voor, 1 ongeldig)
Het retributiereglement van het milieupark wordt aangevuld met de levering van
landbouwplastiek. Landbouwfolie kan jaarlijks op 2 door de gemeente vast te leggen dagen aan
€0,05/kg aangeleverd worden in het milieupark. (unaniem)
De gemeente Voeren en de NV Aquafin hebben een erfdienstbaarheid afgesloten in Teuven voor de
aanleg van een collector en waterzuiveringsinstallatie. (14 voor, 1 ongeldig)
Maike Stieners, beleidscoördinator, werd aangesteld als assistente-begeleidster van bestuurlijke
politietaken in de voorbereiding van en de deelname aan overlegmomenten tussen de burgermeester
en de politie, gemeente, vakorganisaties en andere overheden. (8 voor, 6 tegen, 1 lid stemt niet)
Judith Voets, diensthoofd grondgebiedzaken, werd aangesteld als milieutoezichthoudster van de
gemeente Voeren. Zij volgde hiervoor de nodige opleidingen. (9 voor, 5 tegen, 1 ongeldig)
Gezien de mogelijke onverenigbaarheid met de functies milieutoezichthoudster en Bijzonder
Rekenplichtige bij de politie, wordt gekeken naar een vervanging van Judith Voets voor de laatste
functie. Maike Stieners is bereid om de nodige scholing te volgen. Zij werd door de raad dan ook als
kandidate aangeduid en krijgt van de raad de toestemming op de nodige practica te volgen. (9 voor, 5
tegen, 1 ongeldig)

