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Raadslid Victor Walpot (VBL) was afwezig. 

Raadslid Nico Droeven stelde een vraag in verband met de eventuele verkoop van het 
schoolgebouw in Sint-Martens-Voeren. De burgemeester antwoordde dat het college het gebouw 
heeft laten schatten. De gemeenteraad heeft echter nog niet beslist tot de verkoop van het gebouw. 
Indien dit wel zou zijn, krijgt de huidige huurder voorkooprecht.  

Het openbaar onderzoek over de vaststelling van de straatnaam ‘Ingerveld’ in Sint-Martens-Voeren 
is afgelopen. Er werden geen bezwaren ingediend en dus legde de raad de naam definitief vast (8 ja, 
6 nee). 

Er werden drie voorlopige twaalfden geopend voor het dienstjaar 2012. Dit gebeurt op het totaal van 

de kredieten voorzien in het budget 2011 (8 ja, 6 nee). 

Aangezien de inwoners van Voeren belastingen betalen, lijkt het niet meer dan logisch dat ook de 
personen die over een tweede verblijf beschikken in Voeren hun steentje bijdragen. De raad besliste 
om de bijdrage te verhogen van 500 naar 1000 euro per jaar (13 ja, 1 ongeldig).  

Sinds 1 januari 2010 is er geen gewestelijke heffing meer op leegstand. De raad besliste daarom om 
een jaarlijkse gemeentebelasting op leegstand in te voeren. Ze wil er zo voor zorgen dat het 

beschikbare patrimonium optimaal benut wordt en verwaarlozing wordt tegengegaan (8 ja, 6 nee).  

Enkele subsidiereglementen werden aangepast (13 ja, 1 ongeldig). Een overzicht van de premies 

en subsidies vindt je verder in het infoblad.  

De statuten, huishoudelijk reglement en de afsprakennota van de Seniorenraad werden goedgekeurd 

(13 ja, 1 ongeldig). 

Maike Stieners werd aangesteld als Bijzonder Rekenplichtige bij de politie. De aanstelling gebeurt 
in opvolging van het principebesluit van 30 september 2011 waarbij Maike Stieners als kandidaat naar 
voor werd gedragen (unaniem).  

De raad keurde ook voor de politiezone drie voorlopige twaalfden goed (13 ja, 1 ongeldig).  

De gemeenteraad nam kennis van het evaluatieverslag van korpschef Vanderhoven en gaf 

hierover haar gemotiveerd advies (unaniem).  

Er werd kennisgenomen van de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 gewone dienst, 

dienstjaar 2011.  

De raad keurde de jaarrekening 2008 van de politiezone goed (8 ja, 5 nee, 1 ongeldig). 


