Gemeenteraad 27 november 2012
Iedereen was aanwezig.
Raadslid Nico Droeven stelde een vraag in verband met de huisvesting van het ontvangkantoor
der Directe Belastingen. Er is nl. sprake dat het kantoor te Moelingen zou sluiten. Hij stelt voor om
enkele dagen per week een spreekuur op het gemeentehuis te organiseren voor de Voerense burger.
Burgemeester Huub Broers geeft aan dat het college reeds in maart besliste dat ze het gemeentehuis
ter beschikking stelt aan het ministerie van financiën voor de huisvesting van een lokaal
belastingkantoor. Het voorstel om 1 à 2 zitdagen per week te houden in het gemeentehuis werd
voorgelegd aan de gewestelijk directeur, die het akkoord hiervoor moet krijgen van de minister. Tot op
vandaag is er nog geen beslissing genomen door de bevoegde instanties.
De agendapunten voor de algemene vergadering van Limburg.net werden goedgekeurd (9 voor, 5
tegen en 1 ongeldig). Anne-Mie Casier werd als afgevaardigde aangeduid en Sandra Segers als
plaatsvervanger (9 voor, 6 tegen).
Het besluit van het college van 23 oktober inzake de vertegenwoordiging op de algemene
vergadering van Intermosane werd bekrachtigd (14 voor, 1 ongeldig). Jacky Herens werd hierin als
afgevaardigde aangeduid.
De agendapunten voor de buitengewone algemene vergadering van Inter-Aqua werden
ste
goedgekeurd (9 voor, 5 tegen en 1 ongeldig). Marina Slootmaekers werd als 1 afgevaardigde
de
aangeduid en Shanti Huynen als 2 afgevaardigde (9 voor, 6 tegen).
De gemeente heeft bewakingscamera’s geplaatst in en rondom het gemeentehuis om de beveiliging
van openbare ruimtes en de gemeentelijke infrastructuur te optimaliseren. Op deze manier wil het
bestuur vandalisme tegengaan en de veiligheid van het gemeentehuis en haar ambtenaren
optimaliseren. De camera’s zijn geplaatst conform de wetgeving (9 voor, 5 tegen, 1 ongeldig).
De raad nam kennis van de burgerpetitie van inwoners van Veurs waarin zij aangeven dat er in
Veurs overdreven snel gereden wordt. De raad besloot om verkeersmaatregelen te treffen, zoals het
plaatsen van snelheidsremmers (14 voor, 1 ongeldig).
Aangezien de Provinciale School momenteel bezig is verbouwingen, worden enkele parkeerplaatsen
ingenomen hiervoor. Om het tekort aan parkeerplaatsen op te vangen, gaat de raad over tot de
goedkeuring van een parkeermogelijkheid aan de rechterzijde van de Berneauweg, komende van
het kruispunt Boomstraat/Berneauweg. Parkeren geldt enkel tijdens de schooldagen tussen 18u30
en 23uur (9 voor, 6 onthouding).
De budgetwijziging nr. 1 van de gewone en buitengewone dienst werd goedgekeurd (9 voor, 5
tegen, 1 ongeldig).
De jaarrekening 2011 werd goedgekeurd (9 voor, 5 tegen, 1 ongeldig).
Intermosane gaat over tot de aankoop van enkele terreinen voor de bouw van elektriciteitscabines
te Remersaal (Mabrouck), SGV (Boomstraat) en SMV (De Plank) (14 voor, 1 ongeldig).
De collegebesluiten i.v.m. de verkoop van verschillende loten hout en het bestek voor de verkoop
van bijkomende loten hout op voet werden bekrachtigd (14 voor, 1 ongeldig).
De non-consensus punten van het college betreffende de stilzwijgende weigering en de
verzending van de weigering van de bouwaanvraag i.v.m. regularisatie bestemmingswijziging
Krindaal 11, werden door de raad goedgekeurd (11 voor, 1 tegen, 1 ongeldig).
De gemeenteraad nam in zitting van 23 oktober kennis van een schriftelijk bod voor de verkoop van
een huis te Remersdaal-Dorp. De kandiaat-kopers stellen nu enkele bijkomende eisen. De raad gaat
akkoord met deze eisen, op voorwaarde dat de helft van de kosten door de kandidaat-kopers worden
gedragen (9 voor, 5 tegen, 1 ongeldig).

De budgetwijziging nr. 1 van de gewone dienst bij de politie werd goedgekeurd (9 voor, 5 tegen, 1
ongeldig).
De gemeente ontving een brief van de Regie der Gebouwen waarin zij vragen of het mogelijk is om
het vredegerecht in het gemeentehuis te huisvesten. De raad verklaart zich bereid om een lokaal
(D’r Weenkel) ter beschikking te stellen aan het Vredegerecht. Indien er grotere zitting plaatsvinden,
kan het Vredegerecht gebruik maken van de raadzaal (14 voor, 1 ongeldig).

