
Gemeenteraad 25 oktober 2011 

Raadsleden Benoît Houbiers (RAL) en Shanti Huynen (VBL) waren afwezig. 

Er werden geen vragen gesteld. 

De gemeenteraad keurde het arbeidsreglement van de gemeente Voeren goed. Het is in werking 

vanaf 1 november 2011  (8 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). 

De agendapunten voor de buitengewone algemene vergadering van Interelectra werden 
goedgekeurd (12 voor, 1 ongeldig) en Jean Duijsens werd als afgevaardigde aangeduid (8 voor, 5 
tegen). 

De gemeenteraad nam akte van de budgetwijziging 2011 van de kerkraad Sint-Petrus Sint-Pieters-

Voeren (11 voor, 1 onthouding, 1 ongeldige stem). 

Er werd kennisgenomen van de goedkeuring met voorbehoud van de jaarrekening 2007 van het 
OCMW.  

De jaarrekening 2010 van de gemeente Voeren werd goedgekeurd (8 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). 

De budgetwijziging van zowel de gewone dienst als buitengewone dienst werd goedgekeurd (8 

voor, 5 tegen).  

De raad keurde de openbare verkoop goed van diverse loten hout (12 voor, 1 ongeldig), diverse 
goederen van de gemeente (10 voor, 2 tegen, 1 ongeldig) en diverse goederen van de politie (12 

voor, 1 ongeldig).  

Infrax krijgt van de gemeente de opdracht en de bevoegdheid om alle premiereglementen, die 
verband houden met een rationeel watergebruik bij de eindklanten, volledig te beheren. Daarnaast 
werd ook het subsidiereglement van Infrax voor groendaken gewijzigd (12 voor, 1 ongeldig).  

De raad besliste om toe treden tot de ‘Convenant of Mayors’ en nam kennis van de bijhorende 
engagementen. De raad gaf de burgemeester de toestemming om de overeenkomst te ondertekenen. 
De gemeente Voeren zal zo samen met de provincie Limburg samenwerken aan een klimaatneutraal 
Limburg (9 voor, 4 onthoudingen).  

De opdracht wegenwerken werd uitgebreid met de plaatsing van een aantal verkeersremmende 
elementen in Remersdaal en op de Weersterweg. Daarnaast wordt ook de Weersterweg herwerkt 

(12 voor, 1 ongeldig).  

De politie gaat over tot de aankoop van 4 pc-configuraties via een raamakkoord (unaniem).  

Budgetwijziging nr. 1 van de politie werd goedgekeurd (8 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). 


